บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล กลุมงานทะเบียน โทรศัพทภายใน 1678
ที่ ศธ 0605.1(7)/
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล
เรียน ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ตามที่ กองทะเบี ย นและประมวลผลได มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก าร
ตอการให บ ริ การ กองทะเบีย นและประมวลผล ประจํ าป งบประมาณ 2564 ตามแผนการปฏิบัติร าชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีต อการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล
และการปฏิบั ติร าชการตามแผนปฏิบั ติร าชการ กองทะเบี ย นและประมวลผล ประจํ าป งบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 รอยละการแกไขปรับปรุงการใหบริการตามขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรับผิดชอบ
ได ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานที่ กํ า หนดไว โดยมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร
ที่มีตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ
ของหนวยงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.12 หรือ คิดเปนรอยละ 82.40
ทั้ ง นี้ มี ผู รั บ บริ ก ารบางส ว นได เ สนอแนะข อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นาการให บ ริ ก ารของกองทะเบี ย น
และประมวลผล ในการนี้ กองทะเบียนและประมวลผล จึงไดจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
กองทะเบี ย นและประมวลผล ประจํ า ป ง บประมาณ 2564 รายละเอี ย ดดั ง เอกสารที่ แ นบมาพร อ มนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ

(นางสาวสิริณัฏฐ ประกอบ
ยิ่ง)
นักวิชาการศึกษา

สุข

สรุปรายงานผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ
ของกองทะเบียนและประมวลผล
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2564

สรุปการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2564 มีผลการประเมินดังนี้
1. กลุมประชากรและตัวอยาง
ผูมาใชบริการและผูติดตอประสานงานดานตางๆ และเก็บแบบประเมินเพื่อสรุปผล
จํานวน 3,000 คน มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 10.6
2. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2564
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. จํานวนนับ
2. รอยละ (Percentage)
3. คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean :
4. การวิเคราะหขอมูล
คาเฉลี่ย
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

Χ)

ความหมาย
ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ อยูในระดับดีมาก
ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ อยูในระดับดี
ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ อยูในระดับพอใช
ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ อยูในระดับตองปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ อยูในระดับปรับปรุงเรงดวน
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5. ผลการวิเคราะหขอมูล
แบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2564 มีผลการประเมินดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ

สถานภาพ

ระดับการปฏิบัติ
จํานวน
รอยละ

1.เพศ
1.1 ชาย

91

28.60

1.2 หญิง

227

71.40

3

0.90

2.2 นักเรียน/นิสิต

297

93.40

2.3 ประชาชนทั่วไป

14

4.40

2.4 บุคลากรสายวิชาการ

0

0.00

2.5 บุคลากรหนวยงานภายนอก

4

1.30

2.6 อืน่ ๆ ระบุ...............................

0

0.00

3.1 ติดตอดวยตนเอง

171

-

3.2 ทางโทรศัพท/แฟกซ

104

-

3.3 จดหมาย/หนังสือราชการ

52

-

3.4 ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

147

-

3.5 E-mail, Facebook,Line

107

-

0

-

2 ผูรับบริการ
2.1 บุคลากรสายสนับสนุน

3. ชองทางการติดตอขอใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ชองทาง)

3.6 อืน่ ๆ ระบุ...............................

จากตารางที่ 1 พบวา นิสิตที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 227 คน
(คิดเปนรอยละ 71.40) เพศชาย จํานวน 91 คน (คิดเปนรอยละ 28.60)
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ผูรับบริการสวนใหญ เปนนิสิต จํานวน 297 คน (คิดเปนรอยละ 93.40) รองลงมาเปน
ประชาชนทั่วไป จํานวน 14 คน (คิดเปนรอยละ 4.40) บุคลากรหนวยงานภายนอก จํานวน 4 คน
(คิดเปนรอยละ 1.30) และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 0.90) ตามลําดับ
ชองทางการติดตอขอใชบริการ ผูรับบริการสวนใหญใชชองทางการติดตอขอใชบริการ
มากกวาหนึ่งชองทาง จํานวน 169 คน (คิดเปนรอยละ 53.14) ผูรับบริการใชชองทางการติดตอขอใช
บริการหนึ่งชองทาง จํานวน 149 คน (คิดเปนรอยละ 46.86) ผูรับบริการสวนใหญมาติดตอขอใชบริการ
ดวยตนเอง จํานวน 171 คน รองลงมาติดตอขอใชบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต จํานวน 147 คน
ติดตอขอใชบริการทาง E-mail, Facebook, Line จํานวน 107 คน ติดตอขอใชบริการทางโทรศัพท/แฟกซ
จํานวน 104 คน และ ติดตอขอใชบริการทาง จดหมาย/หนังสือราชการ จํานวน 52 คน ตามลําดับ

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ประเด็นประเมิน
1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน ไมซับซอน เขาใจงาย
1.2 การใหบริการมีความถูกตองและรวดเร็ว
1.3 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม
1.4 มีหลายชองทางในการใหบริการ
รวม
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2.1 ใหบริการดวยวาจาไพเราะ สุภาพและเปนกันเอง
2.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
2.3 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
2.4 ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดตรงประเด็น
รวม
3. ดานสถานที่
3.1 สถานที่ มีความเหมาะสม
3.2 มีปายบอกทาง ที่ชัดเจน
รวม
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
4.1 ไดรับบริการตรงตามความตองการ
4.2 ใหบริการดวยความรวดเร็ว ทันตามเวลาที่กําหนด
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
x

ความหมาย

4.11
4.08
4.13
4.14
4.12

.861
.948
.962
.847
.825

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.12
4.09
4.11
4.18
4.12

.975
.999
.984
.917
.933

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.12
4.06
4.09

.849
.872
.838

มาก
มาก
มาก

4.20
4.11
4.16

.873
.997
.897

มาก
มาก
มาก
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ประเด็นประเมิน
โดยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
x
4.12
.799

ความหมาย
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
( x = 4.12, S.D. =.799)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ( x = 4.09 – 4.16)
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานคุณภาพการใหบริการ ( x = 4.16) รองลงมา
คือ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ และ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ( x = 4.12) และ
ดานสถานที่ ( x = 4.09) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ( x = 4.06 – 4.20 ) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอเรียงจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ไดรับบริการตรงตามความตองการ ( x = 4.20)
รองลงมา คือ ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดตรงประเด็น ( x = 4.18) และ มีหลายชองทางในการ
ใหบริการ ( x = 4.14) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีปายบอกทางที่ชัดเจน ( x = 4.06)
6. สรุปผลการประเมิน
สรุปการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ 2564 มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.12 หรือ คิดเปนรอยละ 82.40
7. ขอเสนอแนะ
7.1 จุดเดนของการใหบริการ
ที่
1

2

3

จุดเดนของการใหบริการ
ใหบริการดีและเร็วมากคะ /บริการไดดี ถูกตอง รวดเร็ว /รวดเร็ว สะดวก ลดขั้นตอนได /
ยอดเยี่ยม ประสานงานไดรวดเร็ว /ใหบริการรวดเร็ว /รวดเร็วทันใจ เขาถึงงาย /รวดเร็ว
ทันใจ บริการดีมีคุณภาพมาก /รวดเร็ว ใหคําแนะนําที่ดี /ผูใหบริการพูดจาไพเราะมากคะ
แนะนําบริการชัดเจนดีมากคะ
เจาหนาที่ใหบริการและใหคําปรึกษาดีมาก ตั้งแตโทรประสานจนมารับบริการเองที่กอง
ทะเบียน /ใหคําปรึกษา แนะนําดี /บริการดีมาก บริการไดรวดเร็ว ใชเวลาไมนาน /
สุภาพ เรียบรอย ใจดี ใหคําแนะนําดี สุภาพ/ รวดเร็วในการใหคําปรึกษา /รวดเร็ว และใส
ใจในการชวยเหลือ /พี่ๆ ที่กองทะเบียนติดตอสื่อสารไดงาย พูดจาไพเราะ อธิบาย
ขั้นตอนวิธีการดําเนินเอกสาร
มีการบริการหลายชองทาง/ มีชองทางในการติดตอ ซึ่งเขากับสถานการณไดดี /ติดตอได

จํานวน
37

11

7

5

ที่

4

5
6

7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

จุดเดนของการใหบริการ
หลายชองทาง /สะดวกในการบริการดานเวลาและชองทางการบริการ /ไมตองเสียเวลา
ไปติดตอเอง /รวดเร็ว มีเคานเตอรใหบริการเพียงพอตอปริมาณผูใชบริการ /สามารถ
ติดตอไดหลายชองทาง ทาง Facebook, Email หรือทางโทรศัพท ทําใหสะดวกมาก
สําหรับคนที่อยูตางประเทศ นี่ตองบอกกอนเลยวา จบมาแลว 10 ป
ใหคําอธิบายชัดเจน สามารถใหความชัดเจนในปญหาไดเปนอยางดี /เจาหนาที่ ให
คําแนะนําที่ตรงประเด็น ชัดเจน บริการชวยเหลือดานเอกสารรวดเร็ว /เจาหนาที่ตอบ
คําถาม – ใหคําแนะนําชัดเจน ขอมูลครบ
พูดดีใหบริการดี ไมกดดัน ทําใหกลาที่จะถาม /เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส /สะดวก
ผูใหบริการพูดนาฟง /เจาหนาที่มีความใสใจ /เจาหนาที่ทํางานดี
ทํางานเปนระบบ /มีปายบอกที่ชัดเจน รวดเร็ว /สะอาดแตอยูในสถานการณการระบาด
ของ covid-19 มีมาตรการที่เขมงวด ความสะดวกจึงหยอนไปนิดหนอย /สถานที่
เหมาะสม /ความสะดวกสบาย
พี่พนักงานพูดจาไพเราะ และพรอมใหบริการมากคะ ขอใหรักษาความดีนี้ไวตลอดไปนะ
คะ /สุภาพ
อัพเดตขาวใหอยูเสมอ /หลากหลายปรับตามสถานการณ
เจาหนาที่รับโทรศัพทดวยความสุภาพ ใหคําแนะนําไดอยางเขาใจ
การใหบริการทางโทรศัพท โดยเจาหนาที่ชื่อ คุณธัญญารัตน พันเจริญ ใหความเอาใจใส
และความทุมเทกับการปฏิบัติหนาที่ โดยใหความชวยเหลือนิสิตเกาดวยความเต็มใจ
มีน้ําใจ มีความเปนมิตร นิสิตเกาประทับอยางมาก
การติดตอประสานงานของนิสิตแตละชั้นปทั้งในสถาบันการศึกษา และที่อยูนอกสถาบัน
เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง กองทะเบียนไดใหบริการทางการศึกษาภายใตภารกิจที่
รับผิดชอบที่โดดเดนยิ่ง ในทุกๆ ชองทางการติดตอ โดยเฉพาะภายใตสถานการณ
ดานโรคอุบัติใหมที่กําลังเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศและทั่วโลก
ทางมหาวิทยาลัย ไดใหบริการผานชองทางที่หลากหลายดวยการบริการทีป่ ระทับใจ
รวดเร็วมาก สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพการบริการที่ดีแกนิสิต/นักศึกษา และ
ผูเกี่ยวของ
มีบริการผานระบบออนไลน สามารถสแกน QR Code ได ทําใหสะดวกสําหรับผูขอใช
บริการโดยที่ไมตองเดินทางไปติดตอดวยตัวเอง
พูดเขาใจงาย ตรงประเด็นคะ ติดตอเสร็จ 9.00 น. ไดเอกสาร 10.00 จัดสงเอกสาร
ไวมาก (สารคาม - รอยเอ็ด)
พี่ชองเบอร 4 พูดจานารักมากคะ
บริการดี
ใหบริการดวยความเขาใจและอธิบายในการบริการตางๆ ไดดีมากคะ

จํานวน

6

5
5

3
2
1
1

1

1
1
1
1
1
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ที่
17
18

จุดเดนของการใหบริการ
คุณสิรินาฐ หรือชื่ออะไรจําไมคอ ยไดคะ ใหบริการดีเยี่ยมคะ นารัก ตอบคําถามและให
ความชวยเหลืออยางดีคะ
ตามงานใหยอนหลัง ในกรณีมีรายการตกหลน และรีบประสานงานใหอยางเรงดวน
นาชื่นชมมากคะ

จํานวน
1
1

7.2 จุดที่ควรพัฒนาของการใหบริการ
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

จุดที่ควรพัฒนาของการใหบริการ
ควรใหบริการผานอินเตอรเนตใหมากขึ้น บางกรณีไมควรเขาสถานที่บริการเพราะ
เสียเวลา / เพิ่มชองทางการติดตอ การโพสตเพจตางๆ การตอบขอความในแชททาง
facebook หรือ line
ขอมูลประชาสัมพันธเบอรโทรศัพทของหนวยงานควรแกไขใหเปนปจจุบนั / มีการโอน
สายหลายครั้ง /โทรประมาณ 3 เบอรถึงจะมีคนรับติดตอยากมากๆ
ควรปรับ UI, UX ของทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยใหมีความทันสมัย
ระบบ App MSU ใหม ยังไมสามารถเขาใชงานได
หนวยงานภายในควรประสานงานกันใหดี
ดานการใหขอมูล
อยากใหเปดชองจายเงิน คูกับชองรับบริการอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน จะไดไมตองไปจายเงิน
ที่ตึกบรม แลวคอยยอนรถกลับมากองประมวลผล / ควรใหชําระเงินสดไดดวย
คาเอกสาร - คาจัดสง แพง
ควรมีการอบรมใหบุคลากรมีการใหบริการที่เหมาะสมสามารถใหคําแนะนําผูที่ตองการใช
บริการได ไมเหวี่ยงเมื่อไดรับคําถามเต็มใจตอบคําถาม / บางจุดอาจตองปรับเรื่องการ
พูดจาทั้งกับบุคลากรและนิสิตดวยความเสมอภาค / พนักงานควรมีความกระตือรือรน
มากกวานี้ และควรพูดจาใหสุภาพ มีมารยาท /การบริการพนักงาน เหมือนไมเต็มใจ
บริการ ทาทาง น้ําเสียง / เจาหนาที่บางทานยังไมสามารถใหคําแนะนํา หรือขอมูลที่
ครบถวนตามความตองการแกผูใชบริการ / การตอนรับ การทักทาย การแนะนํา ที่คน
ภายนอกนาน ๆ มาติดตอที่งงกับอาคารสถานที่
พี่เจาหนาที่ที่เคานเตอรนอยไปนิด
ปายบอกทาง ควรมีใหสังเกตุเห็นงาย และชัดกวานี้ / ปายของสถานที่โดนตนไมบัง
จุดวางคอมพิวเตอร
ความลาชาของระบบ / ระบบชามาก
ความรวดเร็วในการบริการทุกชองทาง /อยากใหมีความรวดเร็วมากกวานี้ ในการขอ
เอกสารบางอยาง บางทีก็ไดชาไมคอยทันการเทาไหรครับ

จํานวน
7

2
1
1
1
1
2
1
6

1
2
1
2
19

7

7.3 ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน
ขอความกรุณากองทะเบียนและประมวลผลเพิ่ม E-mail address ที่ติดตอไดสะดวกบน
เว็บไซตของกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อใหผูขอใชบริการไมสะดวกในการใช
โทรศัพทในการติดตอในเบื้องตน
กระบวนการทํางานควรมีความคลองตัวมากกวานี้
อยากใหทํางานเปนระบบระเบียบแบบนี้ตอไป
เสนอใหมีการปรับกลวิธีหรือเพิ่มชองทางในการแจงขอมูลขาวสารที่สําคัญมาก ๆ / ควรมี
ชองทางในการติดตอที่มากกวานี้ 1
ประชาสัมพันธการดําเนินเอกสารตางๆ อยางละเอียด
ควรประกาศบอกรายละเอียดตางๆ ใหชัดเจนมากขึ้น
ควรพัฒนาระบบการบริหารมากขึ้น
พัฒนาระบบการทํางานตลอดเวลา
ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนและตอบคําถามใหนิสิตใหเร็วที่สุด
รูปแบบ เอกสารการขอ ใหเยอะขึ้น และครอบคลุมรายการคาใชตางๆ ดวย เชน งานคลัง
การเงิน (กรณีใบเสร็จคาเทอมใชเบิก) หรือ อื่นๆ
ควรปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการใหบริการ ทั้งระบบออนไลน ตลอดไปจนถึง
เจาหนาที่ผูใหบริการ
อัปเดตเบอรโทรศัพท
ควรดําเนินการเปน One stop service ไมผานหลายบุคคล
อยากใหมีบุคลากรไวคอยตอบขอสงสัยของนิสิตในทางเพจ
เวลาพูดจากับนิสิตที่มาใชบริการ ขอความกรุณาพูดดีๆ หนอยคะ ที่สอบถามเพราะไม
ทราบจริงๆ เลยสอบถามเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามขั้นตอน ขอบคุณคะ
แนะนําใหเจาหนาที่ทํางานรวดเร็วกวานี้
การใหบริการผานทางโซเชี่ยลควรพูดจาใหมีความนาเคารพ
พนักงานควรตอบคําถามใหดีและละเอียดมากขึ้น พูดเพราะๆ ใจเย็นๆ
เจาหนาที่ บริการเปนกันเอง
พนักงานใหการบริการที่ดี ดีเยี่ยม
ชื่นชมการตามงานอยางเรงรีบให และสงเอกสารไปตางประเทศไดทันเวลา เจาหนาที่พูด
เพราะ บริการดีมากๆ คะ
โทรไปที่สํานักงานสะดวกรวดเร็วดีคะ ทักไปถามในเพจก็มีคนตอบตลอด
มีตึกหรืออาคารที่เปนเอกลักษณเปนของตัวเอง
พัฒนาจุดวางคอมพิวเตอร

จํานวน
3

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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ที่
25
26
27

28
29

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน
สถานที่สวย กวางขวาง เจาหนาที่สุภาพ
ทําจุดบริการใหเหมาะสมตอความตองการของนิสิตนักศึกษา
ปจจุบันทางกองทะเบียนฯ ไดใหบริการทางการศึกษาภายใตความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว การรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบอยางตอเนื่องเปนสิ่งที่ทุกๆ
หนวยงานพึงใหความสําคัญ นิสิตในฐานะผูรับบริการจากหนวยงานดังกลาวนี้มีความ
มั่นใจวา ทางกองทะเบียนฯ ไดกระทําสิ่งนี้อยูแลว
บริการดีแลว / สุดยอด ขอบคุณ
คอนขางมีการบริการในหนวยงานที่ดีมากคะ

จํานวน
1
1
1

4
1

แผนการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการกองทะเบียนและประมวลผล
ประจําปงบประมาณ 2564
...................................................................

ลําดับ
1

ปญหา/ขอควรปรับปรุง
(ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ)
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 ขอมูลเบอรโทรศัพทติดตอหนวยงาน
ไมเปนปจจุบัน โทรศัพทติดตอยาก
และมีการโอนสายหลายครั้ง

แนวทางการพัฒนา

กําหนดเสร็จสิ้น

ผูรับผิดชอบหลัก

1.1.1 แกไขขอมูลเบอรโทรศัพทของหนวยงานใหเปนปจจุบัน
30 กันยายน 2564 1. ผูอํานวยการกองทะเบียน
โดยแกไขใหเปนขอมูลที่ถูกตองตรงกันทั้งบนเว็บไซต
และประมวลผล
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ,
กองทะเบียนและประมวลผล และเพจเฟสบุคกองทะเบียน
และประมวลผล
นายวรพจน วัตถุสินธ,
1.1.2 เพิ่มหมายเลขโทรศัพท สําหรับติดตอ คือ 043719888 ,
นายจักรี ตัน้ ภูมี
043719889 , 0803237706 และ 0638273667
3. บุคลากรกองทะเบียน
และเบอรโทรภายในประจําโตะบุคลากรทุกคน
และประมวลผล
1.1.3 บุคลากรเปลี่ยนเวรรับโทรศัพทสวนกลาง
ทั้งในเวลาทําการ ชวงพักกลางวัน และวันเสาร-อาทิตย

1.2 การประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการ 1.2 จัดทําปายประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการของหนวยงาน
ของหนวยงานควรชัดเจน
ที่จุดใหบริการ (เคานเตอร) บนเว็บไซตกองทะเบียนและ
ประมวลผล ระบบบริการการศึกษา และเพจเฟสบุค
กองทะเบียนและประมวลผล

2
ลําดับ

ปญหา/ขอควรปรับปรุง
แนวทางการพัฒนา
(ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ)
1.3 ติดตอผานเว็บไซตยากควรมีชองทางแชท 1.3 มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบตอบคําถามทางเพจเฟสบุค
เชน facebook , line หรือ email
กองทะเบียนและประมวลผล และอีเมลของหนวยงาน
ที่ติดตอหนวยงานได กรณีผูขอใชบริการ
ไมสะดวกติดตอทาง โทรศัพท

กําหนดเสร็จสิ้น

ผูรับผิดชอบหลัก

1.4 อยากใหเปดชองจายเงิน คูกับชองรับ
1.4 เจาหนาที่ทะเบียนตั้งหนี้ในระบบลงทะเบียนของนิสิต
บริการอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน จะได
และใหนิสิตชําระเงินผาน QR Code
ไมตองไปจายเงินที่ตึกบรม แลวคอยยอน
กลับมากองทะเบียนและประมวลผล /
ควรใหชําระเงินสดไดดวย
2

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2.1 ควรมีการอบรมใหบุคลากรมีการ
ใหบริการที่เหมาะสม สามารถ
ใหคําแนะนําผูที่ตองการใชบริการได
ไมเหวี่ยงเมื่อไดรับคําถาม เต็มใจตอบ
คําถาม / บางจุดอาจตองปรับเรื่อง
การพูดจาทั้งกับบุคลากรและนิสิต
ดวยความเสมอภาค / พนักงานควรมี

2.1 นําขอมูลขอเสนอแนะจากผูรับบริการ แจงในที่ประชุม
บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อใหบุคลากร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใหบริการและใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ

30 กันยายน 2564 1. ผูอํานวยการกองทะเบียน
และประมวลผล
2. บุคลากรกองทะเบียน
และประมวลผล

3
ลําดับ

3

ปญหา/ขอควรปรับปรุง
(ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ)
ความกระตือรือรนมากกวานี้
และควรพูดจาใหสุภาพ มีมารยาท /
การบริการพนักงาน เหมือนไมเต็มใจ
บริการ ทาทาง น้ําเสียง / เจาหนาที่
บางทานยังไมสามารถใหคําแนะนํา
หรือขอมูลที่ครบถวนตามความตองการ
แกผูใชบริการ / การตอนรับ
การทักทาย การแนะนํา ที่คนภายนอก
นาน ๆ มาติดตอที่งงกับอาคารสถานที่
ดานสารสนเทศ
3.1 ขอความกรุณากองทะเบียน
และประมวลผลเพิ่ม E-mail address
ที่ติดตอไดสะดวกบนเว็บไซตของกอง
ทะเบียนและประมวลผล

แนวทางการพัฒนา

3.1 แสดงอีเมลผูดูแลระบบและงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา
บนหนาระบบบริการการศึกษา และเว็บไซตกองทะเบียน
และประมวลผล ดังนี้
1) (diskko@hotmail.com) แจงปญหาเกี่ยวกับระบบ
หรือระบบไมตัดยอดหนี้
2) (woraphot.wat@msu.ac.th) แจงปญหาเกี่ยวกับ
การรายงานตัวนิสิตใหม
3) (regmsudocument2@gmail.com) แจงปญหา
เกี่ยวกับการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา

กําหนดเสร็จสิ้น

ผูรับผิดชอบหลัก

30 กันยายน 2564 1. ผูอํานวยการกองทะเบียน
และประมวลผล
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ,
นายวรพจน วัตถุสินธ
3. บุคลากรกองทะเบียน
และประมวลผล

4
ลําดับ

4

ปญหา/ขอควรปรับปรุง
แนวทางการพัฒนา
กําหนดเสร็จสิ้น
ผูรับผิดชอบหลัก
(ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ)
3.2 เสนอใหมีการปรับกลวิธีหรือเพิ่มชองทาง 3.2 ชองทางการติดตอขอรับบริการ กองทะเบียนและประมวลผล
ในการแจงขอมูลขาวสารที่สําคัญมาก ๆ
มีดังนี้
/ ควรมีชองทางในการติดตอที่มากกวานี้
1) จุดใหบริการกองทะเบียนและประมวลผล
2) เพจเฟสบุคกองทะเบียนและประมวลผล
3) อีเมล
1. diskko@hotmail.com แจงปญหาเกี่ยวกับระบบ
หรือระบบไมตัดยอดหนี้
2. woraphot.wat@msu.ac.th แจงปญหาเกี่ยวกับ
การรายงานตัวนิสิตใหม
3. regmsudocument2@gmail.com แจงปญหา
เกี่ยวกับการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา
4) เว็บไซตกองทะเบียนและประมวลผล
5) หมายเลขโทรศัพท สําหรับติดตอ คือ 043719888 ,
043719889 , 0803237706 และ 0638273667
และเบอรโทรภายในประจําโตะบุคลากรทุกคน
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม
4.1 ปายบอกทาง ควรมีใหสังเกตเห็นงาย
4.1 ประสานฝายอาคารสถานที่เพื่อตกแตงตนไมไมใหบดบัง
30 กันยายน 2564 1. ผูอํานวยการกองทะเบียน
และชัดกวานี้ / ปายของสถานที่
ปายบอกทาง
และประมวลผล
โดนตนไมบัง
2. นางนัยนา ดรชัย

