
 
                                                                                                                ประจ ำวันท่ี 24 ธันวำคม 2564 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานและบุคลากรในส านักงานวิทยาเขตปัตตานใีนระดบัมากที่สุด 

บุคลำกร นักศึกษำ และบุคคลภำยนอกมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนวิทยำเขต
ปัตตำนีในประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร และประเด็น
ควำมพึงพอใจด้ำนผลกำรให้บริกำรในภำพรวม ของ 5 กอง และ 7 หน่วยงำน ในสังกัดส ำนักงำนวิทยำเขตปัตตำนี  
ในระดับมำกที่สุด 

  อำจำรย์นุรซำร์ฮิดำห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร 
วิทยำเขตปัตตำนี แจ้งว่ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล กองบริหำรทรัพยำกรวิทยำเขตปัตตำนี  
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของบุคลำกร สังกัดส ำนักงำน
วิทยำเขตปัตตำนี ประจ ำปี 2564 ประกอบด้วยกองบริหำรวิชำกำรและวิจัยวิทยำเขตปัตตำนี 
กองพัฒนำนักศึกษำวิทยำเขตปัตตำนี กองกำยภำพและสิ่งแวดล้อมวิทยำเขตปัตตำนี  
กองบริหำรทรัพยำกรวิทยำเขตปัตตำนี กองยุทธศำสตร์และพัฒนำวิทยำเขตปัตตำนี  
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยำเขตปัตตำนี ศูนย์กฎหมำย วิทยำเขตปัตตำนี ศูนย์สื่อสำรองค์กร

และกิจกำรนำนำชำติ ศูนย์ภำษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษำ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และงำนสำรบรรณ อ ำนวยกำร และกำร
ประชุม  

 กำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของบุคลำกร ส ำนักงำนวิทยำเขต
ปัตตำนีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) ประกอบกับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (TOR) วิทยำเขตปัตตำนี ได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
กำรให้บริกำรของบุคลำกร เพื่อน ำคะแนนไปรวมกับผลสัมฤทธิ์ในกำรท ำงำนด้ำนอื่น ๆ ซึ่งผลกำรประเมินในครั้งนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และพัฒนำกำรให้บริกำรของบุคลำกร ส ำนักงำนวิทยำเขตปัตตำนี 
ต่อไป 

งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล กองบริหำรทรัพยำกรวิทยำ เขตปัตตำนี  ได้ รำยงำนผลกำรศึ กษำ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนวิทยำเขตปัตตำนี เมื่อวันที่  14 ธันวำคม 2564 ในประเด็นควำม 
พึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ประกอบด้วยหัวข้อกำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร ดูแลเอำใจใส่ เต็มใจ
ให้บริกำร หัวข้อ ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว หัวข้อมีควำมรู้ สำมำรถให้ข้อมูลและตอบข้อซักถำมได้อย่ำงดี  
ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ประกอบด้วยหัวข้อเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมำะสม  หัวข้อเป็นไป
ตำมล ำดับก่อน-หลัง อย่ำงยุติธรรม หัวข้อมีควำมสะดวก รวดเร็วและไม่ยุ่งยำก และประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนผลกำร
ให้บริกำรในภำพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นบุคลำกรสำยบริหำร บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน 
นักศึกษำ และบุคคลภำยนอก  

 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนวิทยำเขตปัตตำนีจ ำแนกตำมกอง 
และหน่วยงำนที่ไม่สังกัดกองได้ ดังนี้ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี   มีผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น  



15 คน เป็นบุคลำกรสำยสำยวิชำกำร 2 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน 11 คน นักศึกษำปริญญำตรี 2 คน มีผลกำรประเมิน
ในประเด็นควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดทุกหัวข้อ 

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มีผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 48 คน เป็นบุคลำกรสำยบริหำร 1 คน  

สำยวิชำกำร 2 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน 4 คน นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 2 คน นักศึกษำปริญญำตรี 39 คน    
งำนทุนกำรศึกษำ และงำนพัฒนำนักศึกษำ มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมโดยเฉลี่ยระดับมำก  
โดยเฉลี่ยทุกงำนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนผลกำรให้บริกำรในภำพรวมในระดับมำกที่สุด,  กองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี มีผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 355 คน เป็นบุคลำกรสำยบริหำร 3 คน สำยวิชำกำร 28 คน 

บุคลำกรสำยสนับสนุน 173 คน นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 8 คน นักศึกษำปริญญำตรี 120 คน และบุคคลภำยนอก 23 คน 
งำนสำธำรณูปโภคมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ยระดับปำนกลำง โดยเฉลี่ยทุกงำนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 
ด้ำนผลกำรให้บริกำรในภำพรวมในระดับมำก, กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี มีผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 75 

คน เป็นบุคลำกรสำยบริหำร 2 คน สำยวิชำกำร 2 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน 35 คน นักศึกษำปริญญำตรี 25 คน และ
บุคคลภำยนอก 11 คน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด, กองยุทธศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีมีผู้ตอบแบบ

ประเมิน ทั้งสิ้น 32 คน เป็นบุคลำกรสำยบริหำร 1 คน สำยวิชำกำร 3 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน 24 คน และ
บุคคลภำยนอก 4 คน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด, ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี ผู้ตอบแบบ

ประเมิน ทั้งสิ้น 15 คน เป็น บุคลำกรสำยสนับสนุน 12 คน นักศึกษำปริญญำตรี 3 คน งำนบริหำรทั่วไปและบริกำร
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก โดยเฉลี่ยทุกงำนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 

ศูนย์กฎหมายวิทยาเขตปัตตานี มีผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 1 คน เป็นบุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้รับบริกำร 

มีวำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง, ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ ผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 16 คน  

เป็น บุคลำกรสำยวิชำกำร 4 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน 11 คน บุคคลภำยนอก 1 คน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 
ในระดับมำกที่สุด, ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 18 คน  

เป็น บุคลำกรสำยวิชำกำร 10 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน 7 คน บุคคลภำยนอก 1 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุด, ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 13 คน เป็น บุคลำกรสำยบริหำร  

1 คน บุคลำกรสำยวิชำกำร 2 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน 2 คน นักศึกษำปริญญำตรี 2 คน  บุคคลภำยนอก 6 คน  
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 7 คน เป็น

บุคลำกรสำยวิชำกำร 1 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน 6 คน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด,งานสารบรรณ 

อ านวยการ และการประชุม ผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 3 คน เป็นบุคลำกรสำยสนับสนุน 3 คน ผู้รับบริกำรมีควำมพึง 

พอใจในระดับมำกที่สุด 

ส ำนักงำนวทิยำเขตปัตตำนีจะจดัให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ของบุคลำกร สังกัดส ำนักงำน
วิทยำเขตปัตตำนีอย่ำงต่อเนื่อง ผู้รับบริกำรสำมำรถท ำกำรประเมินได้ ณ จุดรบับริกำร หรือทำงเว็บไซต์
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วทิยำเขตปัตตำนี  

**************************** 

10 ปี ฐำนข้อมูลหอจดหมำยเหตุข่ำวประชำสัมพันธ์  
ท่ำนสำมำรถสืบค้นขำ่วที่ผลิตโดยศูนย์สื่อสำรองค์กรและกิจกำรนำนำชำตไิด้ที่ 
http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php 
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