
 

 

 

         ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
16 ถ.วิภำวดีรังสิต  แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันต ิ

 

 

 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร 
ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

************************************** 
วัตถุประสงค์ : ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติได้จัดท ำแบบส ำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถำมและประเมินควำมพึงพอใจ 
ของผู ้รับบริกำรที ่มีต่อกำรด ำเนินงำนในกระบวนงำนต่ำงๆ ของส ำนักงำนปรมำณูเพื ่อสันติ เพื่อน ำข้อมูลที ่ได้ไปพัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนงำนบริกำรให้มีคุณภำพและสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ค ำช้ีแจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย √ ลงใน  และเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงที่ตรงกับข้อมูลและควำมพึงใจของท่ำน โดยแบบ
ส ำรวจแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 
 ส่วนที่ 3 ข้อแนะน ำอ่ืนๆ ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ำรวจ 
1. เพศ    ชำย   หญิง 
2. อำยุ    20-30  31-40  41-50  51 ปขีึ้นไป 
3.   วฒุิกำรศึกษำ   ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  ปริญญำตรี  

 ปริญญำโท   ปริญญำเอก 
4. สถำนะของผูต้อบแบบส ำรวจ 
  ตดิต่อรับบริกำรในนำมตนเอง 

 ข้ำรำชกำร/เจำ้หน้ำที่ของรัฐ   พนักงำนเอกชน  ประชำชนทั่วไป 
 ติดต่อรับบริกำรโดยได้รับกำรมอบอ ำนำจ  

 หน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ   หน่วยงำนเอกชน 
  ตดิต่อรับ-ส่งเอกสำร 
            อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 
5. ประเภทงำนบริกำรที่ใช้บริกำร  

 งำนบริกำรใบอนุญำต  
 วัสดุกัมมันตรังส ี        วัสดุนิวเคลยีร์             เคร่ืองก ำเนิดรังส ี

 งำนบริกำรรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยัทำงรังส ี(RSO) 
 งำนบริกำรสอบเทยีบมำตรฐำนเคร่ืองวัดรังส ี

6. ช่องทำงกำรรับบริกำร 
 ด้วยตนเอง (โปรดตอบค ำถำมเฉพำะในส่วนที่ 2) 
 ไปรษณีย ์(โปรดตอบค ำถำมเฉพำะในส่วนที่ 3) 
 ช่องทำงออนไลน์ (โปรดตอบค ำถำมเฉพำะในส่วนที ่4) 
 

 

 
 

Code ……………………. 



 

 

ส่วนท่ี 2 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรส ำหรับกำรติดต่อขอรับบริกำรด้วยตนเอง 
โปรดท ำเครื่องหมำย    ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
ระดับควำมพึงพอใจ  5  =  มำกที่สุด 4 = มำก     3 = ปำนกลำง     2 = น้อย      1 = น้อยที่สุด 
  

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันต ิ ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
1.1 ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรให้บริกำร      
1.2 กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลงั      
1.3 กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด      
1.4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร      
1.5 ควำมชดัเจนในกำรอธิบำย ชีแ้จง และแนะน ำขั้นตอนกำรให้บรกิำรในขั้นตอนต่ำงๆ      
2. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำทีห่รือบุคลำกรที่ให้บริกำร   
2.1 ควำมเหมำะสมในกำรแตง่กำยของผู้ให้บริกำร       
2.2 ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ และมีจติบริกำรที่ด ี      
2.3 ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม ชี้แจงข้อสงสยั ให้

ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ปัญหำได้อยำ่งถูกต้อง น่ำเชื่อถือ เป็นต้น  
     

2.4 ควำมซ่ือสัตย์สุจริตในกำรปฏิบตัิหน้ำที ่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น  

     

2.5 กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบตัิ       
3. ด้ำนสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
3.1 วันและเวลำให้บริกำรเหมำะสม (08.00 – 17.00 น. ไม่มีพักกลำงวัน)      
3.2 ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำร      
3.3 ควำมชดัเจนของป้ำยสัญลักษณ์ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร      
3.4 ควำมสะดวกในกำรเขำ้ถงึสถำนที่ให้บริกำร/จุดบริกำร      
3.5 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือสิง่อ ำนวยควำมสะดวก       
3.6 ควำมเพยีงพอของอุปกรณ์ในกำรให้บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่จอดรถ      
3.7 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนบริกำรของ ปส. เช่น มีกำร

ประชำสัมพันธข์่ำวสำรตำมประกำศหน้ำเวบ็ไซต์  
     

3.8 กำรเปิดรับฟงัข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่องรับควำมเหน็ ข้อร้องเรียน โทรศพัท์ 
แบบสอบถำม เป็นต้น  

     

4. ด้ำนคุณภำพของกำรให้บรกิำร  
4.1 กำรให้บริกำรที่ได้รับตรงตำมควำมต้องกำร      
4.2 ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรใหบ้ริกำร      
4.3 ควำมเชื่อม่ันในควำมถูกต้องของข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำรของหน่วยงำน      
4.4 ท่ำนมีควำมพงึพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม      

 

ข้อแนะน ำอืน่ๆ   
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสน้ีเป็นอย่ำงสูง 
 



 

 

ส่วนท่ี 3 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรส ำหรับกำรติดต่อขอรับบริกำรทำงไปรษณีย์ 
 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันต ิ ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
1.1 ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรให้บริกำร      
1.2 กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลงั      
1.3 กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด      
1.4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร      
1.5 ควำมชดัเจนในกำรอธิบำย ชีแ้จง และแนะน ำขั้นตอนกำรให้บรกิำรในขั้นตอนต่ำงๆ      
2. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำทีห่รือบุคลำกรที่ให้บริกำร   
2.1 ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม ชี้แจงข้อสงสยั ให้

ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ปัญหำได้อยำ่งถูกต้อง น่ำเชื่อถือ เป็นต้น  
     

2.2 ควำมซ่ือสัตย์สุจริตในกำรปฏิบตัิหน้ำที ่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น  

     

2.3 กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบตัิ       
3. ด้ำนสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
3.1 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนบริกำรของ ปส. เช่น มีกำร

ประชำสัมพันธข์่ำวสำรตำมประกำศหน้ำเวบ็ไซต ์
     

3.2 กำรเปิดรับฟงัข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร      
4. ด้ำนคุณภำพของกำรให้บรกิำร   
4.1 กำรให้บริกำรที่ได้รับตรงตำมควำมต้องกำร      
4.2 ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรใหบ้ริกำร      
4.3 ควำมเชื่อม่ันในควำมถูกต้องของข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำรของหน่วยงำน      
4.4 ท่ำนมีควำมพงึพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อแนะน ำอืน่ๆ   
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                        ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสน้ีเป็นอย่ำงสูง 
 



 

 

ส่วนท่ี 4 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรส ำหรับกำรติดต่อขอรับบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันต ิ ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
1.1 ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรให้บริกำร      
1.2 กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลงั      
1.3 กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด      
1.4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร      
1.5 ควำมชดัเจนในกำรอธิบำย ชีแ้จง และแนะน ำขั้นตอนกำรให้บรกิำรในขั้นตอนต่ำงๆ      
2. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำทีห่รือบุคลำกรที่ให้บริกำร   
2.1 ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม ชี้แจงข้อสงสยั ให้

ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ปัญหำได้อยำ่งถูกต้อง น่ำเชื่อถือ เป็นต้น  
     

2.2 ควำมซ่ือสัตย์สุจริตในกำรปฏิบตัิหน้ำที ่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ เป็นต้น  

     

2.3 กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบตัิ       
3. ด้ำนสถำนทีแ่ละสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
3.1 ควำมสะดวกในกำรเขำ้สู่เวบ็ไซต์ / ช่องทำงออนไลน์ เช่น สำมำรถค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรได้

โดยง่ำย 
     

3.2 ระบบเครือข่ำยของ ปส. มีควำมเสถียร      
3.3 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนบริกำรของ ปส. เช่น มีกำร

ประชำสัมพันธข์่ำวสำรตำมประกำศหน้ำเวบ็ไซต์  
     

3.4 กำรเปิดรับฟงัข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร       
4. ด้ำนคุณภำพของกำรให้บรกิำร  
4.1 กำรให้บริกำรที่ได้รับตรงตำมควำมต้องกำร      
4.2 ควำมครบถ้วน ถูกต้องของกำรใหบ้ริกำร      
4.3 ควำมเชื่อม่ันในควำมถูกต้องของข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำรของหน่วยงำน      
4.4 ท่ำนมีควำมพงึพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน ำอืน่ๆ   
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสน้ีเป็นอย่ำงสูง 
 



 

 

 ห้องปฏิบัติกำรวัดรังสีมำตรฐำนทุติยภูมิ กำรแก้ไขครั้งที่     

 วันที่อนุมัติใช ้    

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำร จ ำนวน  1  หน้ำ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำร 
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............................. 
ผู้จัดท ำเอกสำร ผู้ทบทวนเอกสำร ผู้อนุมัติเอกสำร 
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