
 
รายงานสรุปสถิติการให้บริการ 

หน่วยงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

  การบริการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร(ระบุงานบริการที่ 1) 
 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม 35 
พฤศจิกายน 42 
ธันวาคม 16 
มกราคม 32 
กุมภาพันธ์ 21 
มีนาคม 17 
เมษายน 26 
พฤษภาคม 40 
มิถุนายน 35 
กรกฎาคม 16 
สิงหาคม 24 
กันยายน 38 

รวม 342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 



 
  การบริการ ทุนการศึกษา  (ระบุงานบริการที่ 2) 
 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม 25 
พฤศจิกายน 36 
ธันวาคม 14 
มกราคม 18 
กุมภาพันธ์ 27 
มีนาคม 41 
เมษายน 36 
พฤษภาคม 28 
มิถุนายน 19 
กรกฎาคม 31 
สิงหาคม 22 
กันยายน 34 

รวม 331 
 
 

รายงาน ณ วันที่…23 กนัยายน 2563… 
ผู้รายงาน…นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดือนตุลำคม 2563- เดือนธันวำคม 2563) 
 
 

การบริการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ระบงุานบริการที่ 1) 
 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม 28 
พฤศจิกายน 31 
ธันวาคม 20 

รวม 79 
 
การบริการ ทุนการศึกษา (ระบุงานบริการที่ 2) 
 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม 15 
พฤศจิกายน 23 
ธันวาคม 8 

รวม 46 
 
 
 

รายงาน ณ วันที่ …25 ธันวาคม 2563… 
ผู้รายงาน..นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564               

ประจ าไตรมาสที่ 1 
 



 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดือนมกรำคม 2564- เดือนมีนำคม 2564) 
 

  การบริการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร  (ระบุงานบริการที่ 1) 
 

เดือน ครั้ง 
มกราคม 16 
กุมภาพันธ์ 22 
มีนาคม 17 

รวม 55 
 
 
การบริการ ทุนการศึกษา (ระบุงานบริการที่ 2) 
 

เดือน ครั้ง 
มกราคม 22 
กุมภาพันธ์ 14 
มีนาคม 28 

รวม 64 
 
 

รายงาน ณ วันที่ …25 มีนาคม 2564.. 
ผู้รายงาน…นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง. 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564     

ประจ าไตรมาสที่ 2 
 



 
รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 

หน่วยงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 

ด้านที่ 1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรที่ให้บริการ  
1.1 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดว้ยรอยยิ้ม/เปน็มิตร/อัธยำศัยดี 4.03 

1.2 เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ/ตอบขอ้ซักถำมได้เป็นอย่ำงดี 4.10 

1.3 เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำอธบิำยและตอบข้อสงสัยได้ทุกประเด็น 4.12 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.08 

ด้านที่ 2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.1 บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน   มปี้ำยบอกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 4.05 
2.2 ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน เขำ้ใจง่ำย 4.08 
2.3 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมกับสภำพงำน 3.98 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.04 
ด้านที่ 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำดเป็นระเบยีบเรียบร้อย/มีที่นั่งส ำหรับผู้มำใช้บริกำรเพียงพอ 4.02 

3.2 มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะกำรให้บริกำร 4.03 

3.3 มีอุปกรณ์และเครื่องมือเหมำะสมกบังำนที่ให้บริกำร 4.00 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.02 

ด้านที่ 4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ  
4.1 ได้รับกำรบรกิำรที่ตรงกบัควำมต้องกำร (ควำมถกูต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลำด) 3.89 

4.2 ได้รับบริกำรที่เป็นประโยชน ์ 4.01 

4.3 ภำพรวมจำกกำรรับบรกิำร 3.79 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 3.90 

ด้านที่  5. ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน (ถ้ามี)  
5.1 มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำรในแต่ละส่วนงำน 4.05 

5.2 ควำมซ่ือสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำ
ผลประโยชน์ในทำง     มิชอบ 

4.10 

5.3 ควำมพร้อมและกำรเต็มใจในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 4.02 

ระดับความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน 4.06 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.02 
 

 
 
 
 
 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 



ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี) 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 

รายงาน ณ วันที่ …25 กันยายน 2563…… 
ผู้รายงาน…นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ 

หน่วยงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประจ ำไตรมำสที่…1… (เดือนตุลำคม 2563- เดือน ธันวำคม 2563) 

 
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 

ด้านที่ 1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรที่ให้บริการ  
1.1 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดว้ยรอยยิ้ม/เปน็มิตร/อัธยำศัยดี 4.10 

1.2 เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ/ตอบขอ้ซักถำมได้เป็นอย่ำงดี 4.05 

1.3 เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำอธบิำยและตอบข้อสงสัยได้ทุกประเด็น 4.01 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.05 

ด้านที่ 2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.1 บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน   มปี้ำยบอกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 4.04 
2.2 ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน เขำ้ใจง่ำย 3.97 
2.3 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมกับสภำพงำน 4.01 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.01 
ด้านที่ 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำดเป็นระเบยีบเรียบร้อย/มีที่นั่งส ำหรับผู้มำใช้บริกำรเพียงพอ 4.02 

3.2 มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะกำรให้บริกำร 4.13 

3.3 มีอุปกรณ์และเครื่องมือเหมำะสมกบังำนที่ให้บริกำร 3.79 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 3.98 

ด้านที่ 4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ  
4.1 ได้รับกำรบรกิำรที่ตรงกบัควำมต้องกำร (ควำมถกูต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลำด) 4.06 

4.2 ได้รับบริกำรที่เป็นประโยชน ์ 3.98 

4.3 ภำพรวมจำกกำรรับบรกิำร 4.01 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.02 

ด้านที่  5. ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน (ถ้ามี)  
5.1 มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำรในแต่ละส่วนงำน 4.05 

5.2 ควำมซ่ือสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำ
ผลประโยชน์ในทำง     มิชอบ 

4.12 
 

5.3 ควำมพร้อมและกำรเต็มใจในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 4.10 

ระดับความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน 4.09 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 
 
 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ าไตรมาสที่...1.. 
 



 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี) 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 

รายงาน ณ วันที่ …25 ธันวาคม 2563… 
ผู้รายงาน…นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


