รายงานความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการกองทะเบียนและประมวลผล
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2562
.................................

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กองทะเบียนและประมวลผล เปนหนวยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี
ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และประสานงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวของกับนิสิตทุกคน เริ่มตั้งแตการรับรายงานตัวนิสิตจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
รับผิดชอบในการใหบริการดานการเรียนการสอน ขอมูลการศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอน
ทุกระดับ ทุกระบบ สําหรับนิสิต บุคลากร คณาจารย ตลอดจนใหบริการแกผูปกครองนิสิต
และหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การบริการจึงถือเปนภารกิจหลัก
ของกองทะเบียนและประมวลผลที่เนนใหผูบริการรับรูความพึงพอใจ และเกิดความประทับใจ
การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ของกองทะเบียนและประมวลผล 2) เพื่อปรับปรุงและเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ผูร ับบริการทีต่ อบแบบประเมินในชวงวงรอบภาคปลาย ปการศึกษา 2561 (เดือนมกราคม ถึง
เดือนมิถุนายน 2562) จํานวน 273 คน เครื่องมือที่ใชในการประเมิน คือ แบบสอบถามออนไลน
(QR Code) ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน จํานวน
3 ขอ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ จํานวน 10 ขอ และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม สถิติที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้
1. ผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถามออนไลน (QR Code) ในชวงวงรอบภาคปลาย
ปการศึกษา 2561 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562) มีจํานวนทั้งสิ้น 273 คน
2. ผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป
และผูรับบริการสวนใหญเปนนิสิต
3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = .598) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม มีแบบฟอรม
คํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ และสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม ตามลําดับ
ทั้งนี้ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน และระยะเวลาในการใหบริการ
มีความเหมาะสม
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4. โดยภาพรวมมีผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน 269 คน
คิดเปนรอยละ 98.5 และผูรับบริการไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 1.5
จากขอเสนอแนะ พบวา ผูรับบริการไดแสดงความชื่นชมการใหบริการของกองทะเบียน
และประมวลผลในประเด็นคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม มีแบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพียงพอ และสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม ในการนี้ มีประเด็นที่กองทะเบียน
และประมวลผลตองนําไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการภายในหนวยงาน และกรณีขั้นตอน
การปฏิบัติงานและการใหบริการของกองคลังและพัสดุ ทั้งนี้ ขอเสนอแนะของผูรับบริการถือเปน
สิ่งสําคัญที่สะทอนการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล โดยผูบริหาร บุคลากร
และผูเกี่ยวของ จะไดนําไปจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหเกิดประสิทธิภาพ
และผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ตอไป
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หลักการและเหตุผล
กองทะเบียนและประมวลผล เปนหนวยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี ที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการและประสานงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลัก
เกี่ยวของกับนิสิตทุกคน เริ่มตนตั้งแตการรับรายงานตัวนิสิตจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ใหบริการ
ดานการเรียนการสอนแกนิสิต บุคลากร คณาจารย ผูปกครองนิสิต และหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ใหบริการดานขอมูลการศึกษานิสิตและหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ
ทุกระบบการศึกษา โดยมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธะกิจ และยุทธศาสตร ดังนี้
(กองทะเบียนและประมวลผล. 2562 : 2 - 3)
ปรัชญา : เทคโนโลยีล้ําสมัย ใสใจผูใชบริการ รวดเร็ว ถูกตอง ประสาน
มุงนําคุณภาพงานทะเบียน
ปณิธาน : กองทะเบียนและประมวลผลมีความมุงมั่นที่จะสรางความประทับใจ
ในการใหบริการ ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการรวดเร็ว และสรางสรรคคุณภาพของงาน
สูความเปนเลิศทางวิชาการ
วิสัยทัศน : เปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการที่เปนเลิศ มีเทคโนโลยีทันสมัย
บริการถูกตอง รวดเร็ว ประทับใจ ภายใตการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจ :
1. สนับสนุนและดําเนินงานดานวิชาการและจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
3. สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. ใหบริการการศึกษาแกนิสิต อาจารย บุคลากร บุคคลทั่วไป และหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร :
1. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. ใหบริการการศึกษาแกนิสิต อาจารย บุคลากร บุคคลทั่วไป และหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล
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ปจจุบันกองทะเบียนและประมวลผล แบงหนวยงานภายในออกเปน 3 กลุมงาน
และ 1 งาน คือ กลุมงานทะเบียน กลุมงานประมวลผล กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและระบบ
ฐานขอมูล และงานบริหารทั่วไป มีบุคลากรปฏิบัติงานและใหบริการ จํานวน 31 คน สามารถ
ใหบริการครอบคลุมตามพันธกิจของหนวยงาน และดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานกําหนด สงผลใหมีผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการอยูในระดับที่พึงพอใจมากถึงที่สุด แตยังพบวามีจุดทีค่ วรปรับปรุงการใหบริการ
โดยกองทะเบียนและประมวลผลไดนําเสนอขอมูลตอผูบริหาร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กําหนดเปนแผนการปรับปรุงและพัฒนา การใหบริการ และสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการไดอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใน 9 ประเด็น ประกอบดวย
1) มีชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง 2) มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน 3) มีแบบฟอรมคํารอง
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 4) ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 5) เจาหนาที่
ใหบริการดวยความสุภาพและรวดเร็ว 6) ไดรับการบริการที่ตรงกับความตองการ 7) สถานที่
ใหบริการมีความเหมาะสม 8) มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และเอกสารเกี่ยวกับ
การใหบริการผานเว็บไซต และ 9) มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น กองทะเบียนและประมวล จึงไดประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดย
กําหนดใหมีการประเมินทุกภาคการศึกษาปกติ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจเปนการสะทอน
ผลการใหบริการของหนวยงานตามความเปนจริง เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและหนวยงานไดนําไปปรับปรุง พัฒนา
หรือประยุกตใชในการใหบริการตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล
2. เพือ่ ปรับปรุง พัฒนา และเปนแนวทางในการบริการของกองทะเบียนและประมวลผล

ความสําคัญของการประเมิน
เปนขอมูลสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นคุณภาพการใหบริการ ซึ่งสามารถใชเปนแนวทาง
พัฒนาการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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วิธีการดําเนินงาน
ผูประเมินไดดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุมผูใหขอมูลเปนผูรับบริการที่มารับบริการหนาเคานเตอรใหบริการ สํานักงาน
กองทะเบียนและประมวลผล และงานพัฒนาหลักสูตร มีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ซึ่งผูรับบริการประเมินโดยตรงผานแบบสอบถามออนไลน (QR Code) ในชวงเดือนเมษายน
ถึง เดือนกรกฎาคม 2562
2. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน 1 ฉบับ
มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 10 ขอ
ประกอบดวยขอคําถาม ดังนี้
1. ชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง
2. ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน
3. แบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
4. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม
5. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและรวดเร็ว
6. ไดรับการบริการที่ตรงกับความตองการ
7. สถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม
8. การเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และเอกสารเกี่ยวกับการ
ใหบริการผานเว็บไซต
9. การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
10. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม
ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3. วิธีสรางเครื่องมือ
3.1 ประชุมวางแผนการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของบุคลากร
กองทะเบียนและประมวลผล
3.2 ศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการใหบริการของหนวยงาน
3.3 สรางเครื่องมือ ไดแก ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
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3.4 เสนอเรื่องพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ตอที่ประชุมกองทะเบียนและประมวลผล
3.5 แกไขตามมติประชุม
3.6 พิมพแบบสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการฉบับจริง

การเก็บรวบรวมขอมูล
กองทะเบียนและประมวลผลเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูรับบริการที่มารับบริการ
หนาเคานเตอรใหบริการ สํานักงานกองทะเบียนและประมวลผล และงานพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถามไดผานกระบวนการใหบริการจึงไดใหขอมูลและประเมินโดยตรง
ในชวงเดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 และมีคณะกรรมการติดตามและเก็บรวบรวม
พบวา มีผูรับบริการตอบแบบสอบถาม จํานวน 273 คน

การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผูรับบริการเปนผูตอบ นํามาตรวจสอบความสมบูรณ
และวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร
2. นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการวิเคราะห แปลผลและเขียนรายงาน กรณีที่ขอมูล
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จะหาคาเฉลี่ยแลวนําไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย
ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แปลความหมายวา มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลความหมายวา มาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 แปลความหมายวา ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 แปลความหมายวา นอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 แปลความหมายวา นอยที่สุด
3. นําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางและสรุปผลโดยวิธีการพรรณนา
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ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ผูประเมินไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภท

ผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง

91
182
273

33.3
66.7
100.0

รวม

23
230
13
7
273

8.4
84.2
4.8
2.6
100.0

รวม

246
11
16
273

90.1
4.0
5.9
100.0

รวม
อายุ
นอยกวา 20 ป
20 - 30 ป
31 - 40 ป
41 ป ขึ้นไป
ประเภทผูรับบริการ
นิสิต
บุคลากร
คณาจารย
ศิษยเกา
บุคคลทั่วไป
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จากตาราง 1 พบวา ผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน
182 คน (รอยละ 66.7) อายุระหวาง 20 - 30 ป จํานวน 230 คน (คิดเปนรอยละ 84.2)
และผูรับบริการสวนใหญเปนนิสิต จํานวน 246 คน (คิดเปนรอยละ 90.1)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ
ขอคิดเห็นของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ ผลปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 ความคิดเห็นของผูรับบริการตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง
มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน
มีแบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม
เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและรวดเร็ว
ไดรับการบริการทีต่ รงกับความตองการ
สถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม
มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศและเอกสาร
เกี่ยวกับการใหบริการผานเว็บไซต
9. มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
10. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม
โดยรวม

X

4.59
4.54
4.64
4.54
4.55
4.55
4.63
4.59
4.60
4.67
4.59

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ความหมาย
.836
มากที่สุด
.988
มากที่สุด
.621
มากที่สุด
.943
มากที่สุด
.969
มากที่สุด
.776
มากที่สุด
.789
มากที่สุด
.836
มากที่สุด
.835
.787
.598

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 2 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของกองทะเบียน
และประมวลผล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = .598) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ความพึงพอใจ
ตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม ( X = 4.67) มีแบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียงพอ ( X = 4.64) และสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม ( X = 4.63) ตามลําดับ
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ทั้งนี้ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน และระยะเวลาในการใหบริการ
มีความเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ ( X = 4.54)
ตาราง 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการ เปนรายขอ

รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง
มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน
มีแบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม
เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและรวดเร็ว
ไดรับการบริการที่ตรงกับความตองการ
สถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม
มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศและเอกสาร
เกี่ยวกับการใหบริการผานเว็บไซต
9. มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
10. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม

ความพึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(คน)
(คน)
271
99.3
2
0.7
269
98.5
4
1.5
273 100.0
271
99.3
2
0.7
267
97.8
6
2.2
273 100.0
271
99.3
2
0.7
273 100.0
272
269

99.6
98.5

1
4

0.4
1.5

จากตาราง 3 พบวา โดยภาพรวมมีผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 98.5 และผูรับบริการไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน
4 คน คิดเปนรอยละ 1.5
เมื่อพิจารณาประเด็นที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการกองทะเบียน
และประมวลผล 5 อันดับแรก คือ
1. มีแบบฟอรมคํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ จํานวน 273 คน
2. ไดรับการบริการที่ตรงกับความตองการ จํานวน 273 คน
3. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และเอกสารเกี่ยวกับการใหบริการ
ผานเว็บไซต จํานวน 273 คน
4. มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 272 คน
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5. มีชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง และระยะเวลาในการใหบริการ
มีความเหมาะสม จํานวน 271 คน
เมื่อพิจารณาประเด็นที่ผูรับบริการไมพึงพอใจในการใหบริการกองทะเบียน
และประมวลผล 5 อันดับแรก คือ
1. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและรวดเร็ว จํานวน 6 คน
2. มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน จํานวน 4 คน
3. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม จํานวน 4 คน
4. มีชองทางติดตอสื่อสารหลายชองทาง จํานวน 2 คน
5. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม และสถานที่ใหบริการ
มีความเหมาะสม จํานวน 2 คน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน
273 คน มีผูรับบริการแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม จํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 7.0 โดยมีรายละเอียด (ขอความจากผูรับบริการ โดยไมมีการปรับแกไข) ดังนี้
3.1 จุดดี
3.1.1 เปลี่ยนที่จายเงินมาไวที่เดียวกันกับรับเอกสาร ทําใหสะดวกรวดเร็วดีคะ
ไมเสียเวลาขับรถไปตึกนูนตึกนี้ (จํานวน 2 คน)
3.1.2 ประทับใจในการใหบริการของกองทะเบียนมาก ๆ
3.1.3 พี่พนักงานนารักคะ
3.1.4 โดยรวมทุกอยางโอเคแลวคะ
3.1.5 การมีจุดชําระเงินอยูกับจุดรับเอกสารมันดีมาก ๆ
3.1.6 การขอใบรับรองสะดวกรวดเร็ว
3.1.7 จุดนั่งรอแอรเย็นสบาย
3.1.8 เจาหนาปฏิบัติตรงเวลาตอเนื่อง
3.1.9 ใหการแจงขาวสารและขั้นตอนการใชบริการใหละเอียด 4 ขึ้น
3.2 จุดที่ควรพัฒนา
3.2.1 งานการเงินกองคลังและพัสดุ ใหบริการไมดี ไมใหความชัดเจน
ในการตอบคําถามใหบริการดวยทาทางและถอยคําที่ไมสุภาพ และไมใหเกียรติแกผูใชบริการ
(จํานวน 2 คน)
3.2.2 ควรแยกการลงทะเบียน รายงานตัวบัณฑิตออกจาก ป.ตรี มีชองทาง
เฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัย (จํานวน 2 คน)

