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ขาวและกิจกรรม

ปที่ 2 ฉบับที่ 13/2548 วันที่ 10 พฤษภาคม 2548
ขอเชิญรวมใหการตอนรับชาวตางประเทศและฟงการบรรยายพิเศษ
อาจารยเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
บุคลากรไดรางวัลจากการแขงขันกีฬา
ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
ของงานธุรการกําแพงแสน

☺ ขอเชิญรวมใหการตอนรับและฟงการบรรยายพิเศษ
ขอเชิญรวมใหการตอนรับ Prof.Dr.Reinhard Fries เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ของ อาจารยอาสูตร สงวนเกียรติ ที่จะมาเยี่ยมชมคณะสัตว
แพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน และมาบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “Veterinary Meat Inspection and Slaughter house in EU.” ในวันจันทรที่ 16
พฤษภาคม 2548 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หองสัมมนา 1 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาเขตบางเขน.
ขอมูลจาก : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย

☺ อาจารยปน วิทยากรบรรยายพิเศษ
ผศ.น.สพ.ประพฤกษ ตั้งมั่นคง ไดรับเชิญจากสหกรณโคนมนครปฐม จํากัด ใหเปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหกับสมาชิกของสหกรณฯ ใน
หัวขอ “ผลิตน้ํานมดิบอยางไรจึงมีคุณภาพ” ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2548 เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุมสหกรณโคนมนครปฐม จํากัด.
ขอมูลจาก : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย

☺ บุคลากรไดรางวัลจากการแขงขันกีฬา
นายสุจิต ลิ้มทองสุข สังกัดงานธุรการกําแพงแสน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
กีฬากอลฟ ประเภทอายุ 50 ป ขึ้นไป ในการเขารวมแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 24 มหาสารคามเกมส ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหวางวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2548.

ขอมูลจาก : นายสุจิต ลิ้มทองสุข
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☺ ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของงานธุรการกําแพงแสน
การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของงานธุรการกําแพงแสน มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการ และนําผลที่ไดไปใชประโยชน เพื่อการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุมตัวอยางผูมารับบริการ ไดแก นิสิต
อาจารย บุคลากรของ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 190 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางวันที่ 4 – 25 กุมภาพันธ 2548 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา ผูมารับบริการเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุในชวง 20 – 25 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพ
เปนนิสิต และพบวาผูมารับบริการ มาใชบริการงานดานบริการการศึกษามากเปนอันดับ 1
ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ พบวา ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงาน
ดานโสตทัศนูปกรณมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.62) และพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานงานบริการการศึกษานอยที่สุด (คาเฉลี่ย 3.07) และ
ในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของงานธุรการกําแพงแสน ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.29) ปญหาที่พบ พบวา
การทํางานลาชาไมสําเร็จภายในระยะเวลาของงาน ดานบริการการศึกษา ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พบวา สิ่งที่ผูมารับบริการประทับใจ
มากที่สุด คือ ความเปนกันเอง และอัธยาศัยดีของบุคลากร สิ่งที่เห็นควรปรับปรุงมากที่สุด ไดแก ความไมถูกตอง และความรวดเร็วในการทํางาน
ของ ฝายการศึกษา ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา ควรพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในเตละดานที่มีผลความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการ เปนระดับดี และประเมินความพึงพอใจอีกครั้ง ปรับปรุงคุณภาพ การใหบริการดานบริการการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูม ารั บบริการ ปรับปรุง ดานการทํางานเปนทีม /การทํางานแทนกัน และความสะดวกรวดเร็วในการใหบ ริการในภาพรวมของงานธุรการ
กําแพงแสน
ตารางแสดงความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของแตละดานโดยรวม
จํานวนผูตอบ
Χ
หนวยงาน
แบบสอบถาม
1. ดานโสตทัศนูปกรณ
128
3.62
2. ดานการเงิน และบัญชี
97
3.42
3. ดานนโยบาย และแผน
79
3.36
4. ดานพัสดุ
89
3.35
5. ดานประกันคุณภาพการศึกษา
82
3.32
6. ดานสารบรรณ และการเจาหนาที่
124
3.31
7. ดานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
137
3.25
8. ดานบริการการศึกษา
156
3.07
รวม
3.29

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

.655
.537
.565
.523
.501
.505
.648
.610
.370

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบวา ผูมารับบริการพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ มากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.62) และดานบริการ
การศึกษา นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 3.07) และพบวาความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในภาพรวมของงานธุรการกําแพงแสน อยูในระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย 3.29)
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
สิ่งที่ผูมารับบริการประทับใจมากที่สุด ความเปนกันเอง และอัธยาศัยดีของบุคลากร ประทับใจฝายโสตทัศนูปกรณทํางานดี และบริการดี
สิ่งที่ควรปรับปรุงมากที่สุด ความถูกตองและรวดเร็วในการทํางานของฝายการศึกษา
บริการที่ตองการใหมีเพิ่มเติม ควรมีการแจงขาวสารตาง ๆ ใหนิสิตทราบอยางรวดเร็ว ทันเวลา ควรมีรูปแบบการติดตอหาสถานที่ฝกงานนิสิต
ขอคิดเห็นอื่น ๆ ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดในการทํางาน เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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