
สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการระบบเครือขาย 

งานบริการท่ีประเมิน - ระบบเครือขาย Internet 

   - ระบบเครือขายไรสาย (Wireless) 

ประเด็นท่ีประเมิน - ความเร็วในการใชงาน  

   - เสถียรภาพของระบบ 

   - ประสิทธิภาพในการเชื่อมตอเพ่ือใชงานระบบ 

   - ความเพียงพอตอความตองการใชงาน (ครอบคลุมพ้ืนท่ี) 

   - คุณภาพการบริการ โดยรวม 

จํานวนผูตอบแบบสํารวจ บุคลากร 204  คน  คิดเปนรอยละ 7.71 ของบุคลากรท้ังหมด 

 

ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
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1. ความเร็วในการใชงานระบบเครือขายมีสาย (LAN)

2. เสถียรภาพของระบบเครือขายมีสาย (LAN) สามารถใช…

3. การเชื่อมตอเพ่ือใชงานระบบเครือขายไรสาย …

4. พ้ืนที่การใชงานผานระบบเครือขายไรสาย (WIRELESS …

5. เสถียรภาพของระบบเครือขายไรสาย (WIRELESS) …

6.ความรวดเร็วในการแกไขปญหาของเจาหนาที่เทคนิค

7.คุณภาพการบริการ เครือขายโดยรวม
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ระดับความพึงพอใจตองานบริการ
ระบบเครือขาย



ปญหาการใชงานระบบเครือขาย 

ระบบเครือขาย Internet ระบบเครือขายไรสาย (Wireless) ขอเสนอแนะ 
ระบบอินเตอรเน็ต ไมคอยเสถียร 
หลุดบอย 

Wireless ชา ไมคอยมีสัญญาณ/ไม
เสถียร และไมครอบคลุมพ้ืนท่ี (บางก็ 
EDUROAM, KMUTT) 

− ควรคิดประเด็นคําถามท่ี
เหมาะสมกับคนแตละกลุม 
(User) 

− ขอ Domain nameใหมมี
ข้ันตอนยุงยากและใช
เวลานานมาก 

− ติดตอไดยาก พนักงานขาด ลา 
ปวยและบางครั้งสอบถามการ
แกปญหากลับโยนงานมาทาง
อาคารเปนคนแกระบบแทน 

− จัดหาคนรับผิดชอบงานใหตรง
ตามคุณสมบัติ 

สาย LAN ไมคอยเสถียร บางวัน
ใชไมไดเลยท้ังวัน บางวันขาดหาย
เปนชวงๆ 

อาคารพระจอมเกลา ราชานุสรณ 190 
ป ชั้นลาง แทบไมมีสัญญาณ /อาคาร
จอดรถ 14 ชั้น สัญญาณ wireless 
บริเวณหนวยงานไมดี 

อินเตอรเน็ตลมบอย พ้ืนท่ีท้ังหมดภายใน มจธ.ควรมี wifi ท่ี
ดีกวานี้ เชน ทางเดิน สนามกีฬา/อยาก
ใหเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ 

เสถียรภาพของเครือขาย Lan 
บางครั้งใชงานไมได 
ระบบ Lan ไมเสถียรบอยมาก 

มือถือบางเครื่องไมสามารถ Auto 
Connect ตองไปตั้งคาเอง การ
เชื่อมตอ wireless ไมเสถียร เชื่อมตอ
ไดบางครั้ง/บางครั้งไมสามารถเชื่อมตอ 
Wireless ได 
 

 

บทวิเคราะห 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตองานบริการระบบเครือขาย เฉล่ียเทากับ 3.52 ผานเกณฑ (3.51) แต

ยังมีบางสวนท่ียังไมผานเกณฑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หัวขอท่ีผานเกณฑ(3.51) หัวขอท่ีไมผานเกณฑ(3.51) 
ความเร็วในการใชงานระบบเครือขายมีสาย (LAN)  การเชื่อมตอเพ่ือใชงานระบบเครือขายไรสาย 

(Wireless ) 
เสถียรภาพของระบบเครือขายมีสาย (LAN) สามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่อง 

พ้ืนท่ีการใชงานผานระบบเครือขายไรสาย (Wireless ) 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีตองการใชงาน 

ความรวดเร็วในการแกไขปญหาของเจาหนาท่ีเทคนิค  
 

เสถียรภาพของระบบเครือขายไรสาย (Wireless) 
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

คุณภาพการบริการ เครือขายโดยรวม   
 

แนวทางการปรับปรุง/แกไข 

ดําเนินการสํารวจเพ่ิมเติม เพ่ือรวบรวมรายละเอียดในแตละประเด็นจากผูใชบริการแลวจึงวางแผนการ

ปรับปรุง/แกไข หรือเลือกมาตรการท่ีเหมาะสม กําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมกับการใชงาน 

 

 



สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการระบบอินเทอรเน็ต 

งานบริการท่ีประเมิน - การใช mail (@mail.kmutt.ac.th) 

   - บริการ Google Apps for Education 

   - การ Reset Password 

   - บริการInternet และ Website 

ประเด็นท่ีประเมิน - ความเร็ว  

   - ความสะดวก  

   - ใชงานงาย     

จํานวนผูตอบแบบสํารวจบุคลากร  184  คน  คิดเปนรอยละ 6.95  ของบุคลากรท้ังหมด   

  

ผลการสํารวจความพึงพอใจ 

 
 

ปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

− Google Drive login ไมไดในบางครั้งไปคางในระบบ ตองลบออกแลวลงใหม 

− ไฟล PPT ท่ีเก็บใน google drive เม่ือสงตอใหคนอ่ืนบางครั้งเปดไมได เดง POP up 

− ทําไมลูกจางตองตอ Account ใหมทุกป อยากใหตออัตโนมัติ  ถาลาออกคอยตัด Account 

− Email ของมหาวิทยาลัยมีหลายระบบทําใหเกิดการสับสน และในบางครั้ง Email ไมไดรับขอความ
ประกาศตางๆ 
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ความพึงพอใจตอการขอ Reset Password
ความพึงพอใจตอการใชงานเคร่ือง Reset Password

กระบวนการขอใชบริการ E-mail ใหม
คูมือการต้ังคาเพ่ือใชงาน E-mail ของมหาวิทยาลัย ทําความ…

กระบวนการขอปรับพ้ืนที่ E-mail
การใชงานโดยรวมของ E-mail มหาวิทยาลัยฯ

การลงทะเบียนใชงาน (Register) ผาน …
คูมือการใชงาน Google Apps for Education 

พอใจตอการใชบริการโดยรวมของ Google Apps for …
การขอ Internet Account ใหม

การขอ พ้ืนที่สําหรับ Web Site หรือ ฐานขอมูล ตางๆ
การขอ Domain Name

การขอ ขอมูลตางๆ
การแจงประกาศตางๆ
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ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ ระบบอินเทอรเนต็

บริการ Reset Password บริการ E-Mail [@kmutt.ac.th]

บริการ Google for Education บริการ Internet และ Web Site



บทวิเคราะห 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตองานบริการระบบเครือขาย เฉล่ียเทากับ 3.71 ซ่ึงผานเกณฑ (3.51) 

และหัวขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก การแจงประกาศตางๆ ในสวนของการบริการ Internet และ 

Web site 

แนวทางการปรับปรุง/แกไข 

ปรับปรุงการแจงประกาศตางๆใหเปนปจจุบัน และเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธวิธีการใชงานบรกิาร

ตางๆเบื้องตนเพ่ือใหผูใชบริการสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการระบบโทรศัพท 

ประเด็นท่ีประเมิน 1. การติดตอไปยังภายนอก  
2. การติดตอภายในระหวางหนวยงาน   
3. ความชัดเจนของเสียงสนทนา 
4. ความรวดเร็วในการแกไขปญหาของเจาหนาท่ีเทคนิค    

จํานวนผูตอบแบบสํารวจ บุคลากร  208  คน  คิดเปนรอยละ 7.86ของบุคลากรท้ังหมด 
 

ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
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การโทรศัพทเพื่อติดตอไปยัง
ภายนอก

การโทรศัพทติดตอภายใน
ระหวางหนวยงาน

ความชัดเจนของเสียงสนทนา

ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหาของเจาหนาที่เทคนิค



ปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

− อาคารเอนกประสงคปลายสายแจงวาไดยินเสียงเบามาก 

− หมายเลข 4 หลักท่ีเปนเบอรกลางและมีเบอรตอ เชน คณะพลังงาน บางครั้งใชงานไมได 

− เบอร 111 โทรติดยากไปหนอย บางครั้งจะข้ึนสายไมวางควรมีการโอนสายไปเบอรสํารองขางเคียง 

− ขอใหปรับปรุงเรื่องน้ําเสียงในการรับสายโทรศัพทใหมากกวานี้ น้ําเสียงไมพรอมใหบริการ น้ําเสียงเย็นชา
มาก มีปญหาอะไรเลยไมกลาถาม (บางคนก็รับสายดีครับ ไมใชทุกคนนะครับ) 

− โทรประสานงาน 111 ไมคอยมีคนรับ ควรหาหรือสํารองเบอรตองาน 

− การใชวาจา การพูดจา ควรมีการปรับปรุง 

− โทรศัพทเปนระบบใหมเวลาโอนจะใชเวลานานมาก 
 

บทวิเคราะห 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตองานบริการระบบโทรศัพท เฉล่ียเทากับ 3.94 ซ่ึงผานเกณฑ (3.51) 

ทุกหัวขอ และหัวขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก ความรวดเร็วในการแกไขปญหาของเจาหนาท่ีเทคนิค 

แนวทางการปรับปรุง/แกไข 

1. จัดใหมีการอบรมการใหความรูเก่ียวกับการแกปญหาเบื้องตนแกบุคลากร เนื่องจากเจาหนาท่ีเทคนิคมี

จํานวนจํากัด 

2. สรรหาเจาหนาท่ีเขามาเพ่ิมเติมเพ่ือดูแลการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นท่ีประเมิน 1.ขอมูลท่ีเพียงพอ 
2.ขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
3.งายตอการคนหา 
4.ความเร็วในการเขาถึง   

จํานวนผูตอบแบบสํารวจบุคลากร  197  คน  คิดเปนรอยละ 7.44 ของบุคลากรท้ังหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการสํารวจความพึงพอใจ 

 

ปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

− Website มจธ. ไมสวยเลยเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

− ควรปรับปรุงเวบ็ไซต 

− ขอมูลบางอยางตองเขาหลายข้ันตอนมาก ใชเวลาพอสมควรในการคนหาขอมูล 

− บางครั้งหาขอมูลเกาๆไมเจอ เชน การทดสอบความสามารถ (การเขารวมอบรมของสวนกลางเพ่ือ 

− ใชประเมิน) 

− อยากใหทุกหนวยงานมีชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ชื่อเลน email และเบอรโทรภายใน ในเว็บไซตของ-

หนวยงาน (ขอใหสํานักคอมพิวเตอรเพ่ิมในหนวยงานกอนก็ไดคะ )ขอบพระคุณคะ 

− ควรทําใหมีการแสดงผลแบบ Responsive บุคคลภายนอกไมทราบวาตองเขา www2.kmutt.ac.th 

 

บทวิเคราะห 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตองานบริการระบบโทรศัพท เฉล่ียเทากับ 3.72 ซ่ึงผานเกณฑ (3.51) 

ทุกหัวขอ และหัวขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ความงายตอการเขาถึงขอมูล 

แนวทางการปรับปรุง/แกไข 

1. ควรปรับปรุงความสามารถของระบบเพ่ิมเติมโดยเฉพาะการนํา Search engine มาใชงาน 
2. เพ่ิมความถ่ีในการปรับปรุงการออกแบบหนาจอใหถ่ีข้ึนและมีการวิเคราะหข้ันตอนในการใชระบบให

เหมาะสม 
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ขอมูลท่ีเพียงพอตอความตองการ

ขอมูลในเว็บไซตเปนขอมูลท่ีเปนปจจุบัน

งายตอการคนหาหรือเขาถึงขอมูลท่ีตองการ

ความเร็วในการเขาถึงขอมูลท่ีตองการ

ระดับความถึงพอใจการใหบริการเว็บไซตของมหาวทิยาลัย



สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

งานบริการท่ีประเมิน 1.ระบบ Intranet 

   2.ระบบบุคลากรและระบบเงินเดือนและสวัสดิการ 

3.ระบบขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร (My Profile) 

4.ระบบบริหารทรัพยสนิ 

5.ระบบทะเบียน (การลงทะเบยีน) 

6.ระบบตารางสอน-ตารางสอบ 

7.ระบบประเมินการสอนของอาจารย 

8. KMUTT++For Staff (ผาน Mobile App) 

ประเด็นท่ีประเมิน 1.ขอมูลท่ีเพียงพอ 

2.ขอมูลถูกตอง 

3.ความเร็วของระบบ 

4.ความสะดวกในการแจงผาน 111  

จํานวนผูตอบแบบสํารวจ บุคลากร  147  คน  คิดเปนรอยละ 5.56 ของบุคลากรท้ังหมด 

 

ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
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1.ระบบ INTRANET

2.ระบบบุคลากรและระบบเงินเดือนและ…

3.ระบบขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร (MY …

4.ระบบบริหารทรัพยสนิ

5.ระบบทะเบียน (การลงทะเบียน)

6.ระบบตารางสอน-ตารางสอบ

7.ระบบประเมินการสอนของอาจารย

8. KMUTT++FOR STAFF (ผาน MOBILE APP)

ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย



ปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

− KMUTT++ นาจะ Login ชื่อไวแลวใหใสรหัสทีหลังหรือใสรหัสดวย Scan นิ้วมือ เชน App ของบัตร

เครดิต  

− ชื่นชมระบบแสดงเวลาเขางาน Real-time ดีมาก  

− ระบบ GEMS ควรมีการปรับปรุงเพราใชเวลาในการเขาคอนขางชาและปรับปรุงบอยคะ ตองกดรีเฟรช 

โปรแกรมบอยครั้ง ไมคอยสะดวกในการใชงานเทาไรคะ  

− my EVA เวลา Login เขาไปแลวจะแสดงหนาจอเทอมเกาเสมอ ตองไปเปลี่ยนภาคการศึกษาท่ีตองการ

ทํางานทุกครั้ง และการ filter รหัสวิชาไมสามารถใชได  

บทวิเคราะห 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตองานบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  เฉล่ียเทากับ 3.79 ซ่ึง

ผานเกณฑ (3.51) ทุกระบบท่ีใหบริการ และขอมูลท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ระบบประเมินการสอน

ของอาจารย 

แนวทางการปรับปรุง/แกไข 

ตรวจสอบคนหาถึงสาเหตุท่ีแทจริงของการมีปญหาของระบบ และการเตรียมความพรอมของขอมูลใน

ระบบกอนการลงทะเบียนโดยบางสวนไดสรุปปญหาดังกลาวแลว 

สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 

ประเด็นท่ีประเมิน -ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน 

-ความสะดวกในการใชงานระบบ 

-ความเร็วในการทํางานของระบบ 

-ความเสถียรของระบบ(ระบบไมหลุดบอย) 

-ชวยลดข้ันตอนการทํางาน ทําใหการทํางานเร็วข้ึน 

-ลดปริมาณการใชกระดาษ 

-ความงาย (User Friendly) ของการใชงานระบบ 

-ระบบมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทันสมัย 

-ความพึงพอใจโดยรวมของการใชงานระบบ 

-ความสะดวกในการแจงปญหาผาน Call Center 111 

จํานวนผูตอบแบบสํารวจ บุคลากร  151  คน  คิดเปนรอยละ 5.71 ของบุคลากรท้ังหมด 

ปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

− ระบบมีความซับซอนทําใหบางครั้งเลือกใชการอัพโหลดลงเอกสารลง google drive แลวสง Email ให

ผูเขารวมประชุมแทน 

− ปรับการใชงานใหยืดหยุนงายตอการแกไขโดยไมตองดึงงานกลับมาแกแลวสง Request ใหม 

− ผูเขารวมประชุมไมนิยมใช E-meeting เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ  



บทวิเคราะห 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตองานบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  เฉล่ียเทากับ 3.57 ซ่ึง

ผานเกณฑ (3.51) แตยังมีบางหัวขอท่ีไมผาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวขอท่ีผานเกณฑ หัวขอท่ีไมผานเกณฑ 
ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน ความเร็วในการทํางานของระบบ 
ความสะดวกในการใชงานระบบ ความเสถียรของระบบ(ระบบไมหลดุบอย) 
ชวยลดข้ันตอนการทํางาน ทําใหการทํางานเร็วข้ึน  
ลดปริมาณการใชกระดาษ  
ระบบมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทันสมัย  
ความพึงพอใจโดยรวมของการใชงานระบบ  
ความสะดวกในการแจงปญหาผาน Call Center 111  
ความงาย (User Friendly) ของการใชงานระบบ  

แนวทางการปรับปรุง/แกไข 

1. จัดอบรมเพ่ือใหความรูแกบุคคลกรในการใชงานระบบเบื้องตน หรือจัดทําคูมือการใชงานระบบ  

2. ปรับปรุง/พัฒนาระบบเพ่ือใหใชงานไดงายข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 

สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการซอฟตแวร สําหรับใหบริการดาวนโหลด 

ประเด็นท่ีประเมิน  -ขอมูลการดาวโหลดซอฟตแวร  

     -การติดตั้งซอฟตแวร   

จํานวนผูตอบแบบสํารวจ บุคลากร  116  คน  คิดเปนรอยละ  4.38 ของบุคลากรท้ังหมด 

  เนื่องจากในการสํารวจบริการซอฟตแวร สําหรับใหบริการดาวนโหลดในป 2561 มีความประสงคท่ี
จะ สํารวจการใชงานและการติดตั้งซอฟทแวร และปญหา / ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของบุคคลกร  ปรากฏวาบุคลการ
สวนมาก มีการติดตั้งชุดโปรแกรม Office ลงบนเครื่อคอมพิวเตอรจากMicrosoft Office Professional Plus 
บนเวบไซตดาวนโหลดของสํานักคอมพิวเตอร (www.cc.kmutt.ac.th) และซอฟแวรท่ีมีการใชงานมากท่ีสุด3
อันดับ ในชุด Office365 ไดแก Word, Excel, และ PowerPoint ตามลําดับ 
  ในชุดซอฟตแวร Adobe Creative Cloud หมวดโปรแกรมท่ีบุคลกรสนใจมากท่ีสุด คือ หมวดโปรแกรม
การออกแบบ ไดแก Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy, Bridge, Light Room Acrobat Pro 
   
ปญหาและขอเสนอแนะ  

1. ซอฟแวรท่ีดาวโหลดติดตั้งในเครื่องสวนตัวของบุคคลากรเกิดปญหาบางครั้งทําใหไมสามารถใชงานได 
2. บุคลการหลายทานมีความตองการใหมีซอฟแวรใหดาวโหลดท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

แนวทางการปรับปรุง/แกไข 



ตองมีการพิจารณาถึงความจําเปนของคนสวนมากเพ่ือจัดสรรซอฟแวรใหตรงตามกับความตองการของ

บุคคลกร ไดอยางเหมาะสม 

 

สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ  

Call Center และงานบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

งานบริการท่ีประเมิน  1.งานบริการ Call Center  

         2.งานบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร  ( CC-Service ) 

ประเด็นท่ีประเมิน  - ความสุภาพของพนักงาน 

     - ความรูในการใหบริการ ของพนักงาน 

จํานวนผูตอบแบบสํารวจ บุคลากร 177  คน  คิดเปนรอยละ  6.69 ของบุคลากรท้ังหมด 

ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
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การติดตอขอใชบริการ สะดวก/งาย

พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอมและ
เปนกันเอง

พนักงานมีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะ
ใหบริการแกทาน

พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอมและ
เปนกันเอง

พนักงานมีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะ
ใหบริการแกทาน

ความพึงพอใจในการแกไขปญหาแลวเสร็จ

ระดับความถึงพอใจ

งานบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร  ( CC-Service )

งานบริการ Call Center (โทร.111 ,02-4709444)



ปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

งานบริการ Call Center งานบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร  ( CC-Service ) 
น้ําเสียงเบื่อหนายในการรับบริการ บริการไมดี 
น้ําเสียงกระโชก เหมือนหงดหงิดท่ี จะรับบริการ 

การซอมบํารุง บริการดี แกปญหาตรงจุด รวดเร็ว 

น้ําเสียงแข็งเกินไป ระบบสาย Lan มีปญหาใชไมไดคอนขางบอย 
น้ําเสียงแข็งเกินไป เหมือนขอใหชวยแตโดนคําพูดเชิง
ตําหนิกลับมา แตโดยรวมโอเคอยู 

ใชบริการบอยสุดๆตลอดป ประทับใจสูงสุด ขอบคุณ
จากใจจริงๆ 

ไมตองมี Call Center ก็ได แคบอกในเว็บวามีปญหา
อะไรใหโทรหาใครก็พอ 

ควรมีบุคลากรท่ีชํานาญมากข้ึนเพ่ือแกปญหาได
รวดเร็วข้ึน 

ควรมีคูสายเพ่ิมข้ึนบางครั้งไมมีผูรับสาย หรือสายไม
วาง 

 

บทวิเคราะห   

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตองานบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  เฉล่ียเทากับ 3.90 ซ่ึง

ผานเกณฑ (3.51) ซ่ึงผานทุกหัวขอ และหัวขอท่ีอยูในระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ พนักงานใหบริการดวย

ความสุภาพ ออนนอมและเปนกันเอง ในสวนของการบริการ Call Center  

แนวทางการปรับปรุง/แกไข 

  ปรับปรุงการใหบริการของพนักงานใหมี Service mind ตอผูรับบริการ 


