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การประเมิน  

ประเมินโดยใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
โดยครอบคลุมประเด็นที่ส ำคัญ คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร กลุ่มผู้ใช้บริกำรคือ อำจำรย์ นักศึกษำ 
บุคลำกรสำยสนับสนุน  บุคคลภำยนอก และจ ำแนกตำมภำรกิจที่ต้องให้บริกำร 
ผลการด าเนินงาน 
 กองกิจกำรนักศึกษำเป็นหน่วยงำนสำยสนับสนุน มีภำรกิจหลักในกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ 2 ด้ำน คือ 
  1. ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
  2. ด้ำนกำรบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ 
 ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงด้ำนกำรจัด
กิจกรรมนักศึกษำในเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษำจบมำเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ตลอดจนมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำมคำแหง ควำมรู้คู่คุณธรรม (ควำมซื่อสัตย์ , 
ควำมรับผิดชอบ, ควำมขยัน และควำมอดทน) และพันธกิจด้ำนกำรให้บริกำรนักศึกษำและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนของนักศึกษำตั้งแต่เริ่มเข้ำมหำวิทยำลัยโดยกองกิจกำรนักศึกษำมีหน่วยงำนที่
ให้บริกำรอยู่ 8 หน่วยงำน 
 1. งำนกิจกรรมนักศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ดูแลกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ อ ำนวย
ควำมสะดวก ให้บริกำรในกำรจัดทำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำรกิจกรรมของนักศึกษำ กำรยืมเงินทดรอง
จ่ำย กำรเบิกจ่ำยงบประมำณกิจกรรมนักศึกษำ 
 2. งำนนักศึกษำวิชำทหำร เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำวิชำทหำรและกำรขอ
ผ่อนผันรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรในยำมปกติ 
 3. งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ ให้บริกำรจัดรถยนต์บัสหรือรถยนต์ตู้เพ่ือให้นักศึกษำจัด
กิจกรรมนอกสถำนที่ บริกำรรับคืนของหำย บริกำรข้อมูลหอพัก บริกำรห้องอ่ำนหนังสือ และบริกำรสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับนักศึกษำพิกำร บริกำรสนับสนุนนักศึกษำพิกำรด้ำนของวิชำกำร สวัสดิกำรและมีจัด
กิจกรรมพิเศษให้นักศึกษำพิกำร 
 4. งำนแนะแนวจัดหำงำนและทุนกำรศึกษำ ให้บริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ เป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์โดยหำแหล่งเงินทุนช่วยเหลือและให้โอกำส
ทำงกำรศึกษำ รวมถึงให้ค ำปรึกษำด้ำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
 5. งำนแพทย์และอนำมัย ให้บริกำรด้ำนคำปรึกษำเรื่องของกำรดูแลสุขภำพ ออกใบรับรองแพทย์เพ่ือ
ใช้สมัครงำนหรือศึกษำต่อ เผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ บริกำรผู้ป่วยฉุกเฉินและกำรส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไปยัง
โรงพยำบำล 



 6. งำนวินัยนักศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรออกหนังสือรับรองควำมประพฤติของนักศึกษำและ
หนังสืออนุญำตขอแต่งกำยของนักศึกษำกลุ่มเพศสภำพที่ไม่ตรงกับเพศที่ก ำเนิด ในช่วงที่มีกำรสอบ 
 7. งำนกีฬำ บริกำรให้คำปรึกษำ ดูแลกำรจัดกิจกรรมกีฬำ ทั้งภำยนอก ภำยใน บริกำรให้ยืม/คืน
อุปกรณ์ครุภัณฑ์กีฬำ คัดเลือกนักกีฬำเป็นตัวแทนนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย 
 8. งำนธุรกำร ให้บริกำรดูแลสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำตำมห้องชมรมต่ำง ๆ ที่ อำคำร
กิจกรรมนักศึกษำ ดูแลห้องน้ ำ ไฟส่องสว่ำง และบริเวณลำนอเนกประสงค์ในกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำ 
บริกำรขอใช้ห้องประชุม/สัมมนำ ในกำรจัดโครงกำร 

ตารางสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกองกิจการนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 
ด้าน

กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

ด้านสิ่ง
อ านวยความ

สะดวก 

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

รวม 

1. งานกิจกรรมนักศึกษา 4.65 4.45 4.66 4.62 4.60 
2. งานนักศึกษาวิชาทหาร 4.53 4.60 4.34 4.49 4.49 
3 .  ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ
สวัสดิการนักศึกษา 

4.37 4.39 4.39 4.40 4.39 

4. งานแนะแนวจัดหางาน
และทุนการศึกษา 

4.36 4.44 4.58 4.52 4.48 

5. งานแพทย์และอนามัย 4.69 4.73 4.58 4.70 4.68 
6. งานวินัยนักศึกษา 4.61 4.69 4.46 4.65 4.60 
7. งานกีฬา 4.49 4.47 4.66 4.47 4.52 
8. งานธุรการ 4.24 4.22 4.02 4.32 4.20 

เฉลี่ย 4.49 4.50 4.46 4.52 4.50 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำกองกิจกำรนักศึกษำส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และได้สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจภำพรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.50 และแยกเป็นแต่ละด้ำน ดังนี้คือ 

 1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีภำพรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.49 
 2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีภำพรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.50 
 3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีภำพรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.46 
 4. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีภำพรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.52 

 ทั้งนี้ ได้น ำสรุปข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองกิจกำร
นักศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขในปีถัดไป โดยรำยละเอียดข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 



1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะปีปัจจุบัน 

- ไมเต็มใจให้บริกำรและไม่เป็นมิตรในกำรให้บริกำร 
 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข 

- พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้มีจิตในกำรให้บริกำร และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรให้บริกำร 
2. งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะปีปัจจุบัน 
 - จุดติดต่อให้บริกำรควรมีฉำกกั้นระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับผู้รับบริกำร 
 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข 
 - หำรือในหน่วยงำนในกำรติดตั้งฉำกกั้นโปร่งแสงระหว่ำงผู้ให้บริกำรเพื่อเป็นกำรป้องกันโรคโควิด-19 
3. งานแพทย์และอนามัย 
 ข้อเสนอแนะปีปัจจุบัน 
 - แพทย์ใช้ค ำพูดไม่เหมำะสม ควรปรับปรุง 
 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข 
 - เวียนหนังสือสรุปผลกำรประเมินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มี ต่อกำรให้บริกำร
รักษำพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ทรำบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำตนเอง มีกำรให้ข้อมูลและค ำแนะน ำที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กำรรักษำพยำบำล เอำใจใส่ มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 
4. งานวินัยนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะปีปัจจุบัน 
 - กำรขออนุญำตกำรแต่งกำยเข้ำห้องสอบของนักศึกษำที่มีเพศสภำพไม่ตรงกับเพศก ำเนิดควรเปิด
โอเพ่นให้กับทุกคน โดยไม่ ต้องมำยื่นหนังสือขอเป็นลำยลักษณ์อักษรกับมหำวิทยำลัย 
 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข 
 - ด ำเนินกำรประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเปิดเสรีในกำรแต่งกำยให้กับนักศึกษำเพศสภำพ 
5. งานกีฬา 
 ข้อเสนอแนะปีปัจจุบัน 
 - ควรมีป้ำยบอกข้ันตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้กับนักศึกษำ 
 - ไม่มีป้ำยบอกชื่อ-สกุล และควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข 
 - หลังจำกหำรือภำยในหน่วยงำน ได้ควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนไม่ได้
มีจ ำนวนมำกขั้นตอนจึงไม่ จ ำเป็นต้องจัดท ำป้ำยขั้นตอนและป้ำยชื่อ-สกุล และควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำน 
 
 
 



6. งานธุรการ 
 ข้อเสนอแนะปีปัจจุบัน 
 - ควรซ่อมแซมฝ้ำเพดำนห้องน้ ำชำยและหญิง ชั้น 2 เนื่องจำกมีน้ ำไหลซึมลงมำจำกฝ้ำเพดำนห้องน้ ำ
เวลำฝนตก อำจท ำให้เกิด อุบัติเหตุได้ 
 - น้ ำประปำจำกก๊อกไม่สะอำดมีสิ่งเจือปนมำกับน้ ำ 
 - อยำกให้แก้ปัญหำเรื่องน้ ำในห้องน้ ำไม่ไหล 
 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข 
 - มีกำรตรวจสอบ ซ่อมแซมฝ้ำเพดำนห้องน้ ำ ชั้น 2 ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยต่อกำรใช้งำน 
 - ตรวจสอบสำเหตุควำมไม่สะอำดของน้ ำถังหรือบ่อพักน้ ำเพ่ือป้องกันสิ่งเจือปนที่มำกับน้ ำ 
 - หำรือกับผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ปัญหำเรื่องน้ ำในห้องน้ ำไม่ไหล 
 


