
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ระหว่างเดอืน ต.ค. 62 – มีนาคม 63 

 

 

ล าดับ งานที่ให้บริการ / จ านวน (คน) ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 รวม 

  งานทะเบยีนและประมวลผล               

1 บริการแนะน าการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา 34 22 15 35 29 38 173 

2 บริการรับค าร้องขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 24 33 14 25 16 46 158 

3 บริการรับค าร้องขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 31 29 11 18 2 14 105 

4 บริการรับค าร้องอื่น ๆ ทางทะเบียน 19 22 18 19 16 33 127 

5 บริการตรวจสอบเอกสารน าเสนอวาระ ให้ค าแนะน าอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 13 19 36 22 18 41 149 

6 บริการตรวจสอบคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 15 21 14 26 19 23 118 

7 บริการแก้ไขปัญหาลืม password /reset password เข้าใช้ระบบบริการการศึกษา 3 4 6 4 3 9 29 

8 
บริการตอบค าถามทางเพจ facebook / line / โทรศัพท์เพื่อให้ค าปรึกษานกัศึกษา/ผู้ปกครอง/

อาจารย์/เจ้าหนา้ที่ ฯลฯ 
62 69 85 61 55 59 391 

  งานพัฒนาหลักสูตร               

1 บริการรับสมครนักศึกษา ณ งานรับเข้านักศึกษา 434 567 864 789 645 623 3922 

2 บริการตอบค าถามทางเพจ facebook / line / โทรศัพท ์ 612 632 655 601 588 702 3790 

  งานพัฒนาหลักสูตร               

1 บริการตรวจสอบเอกสาร ให้ค าแนะน าให้แก่ อ.ประจ าหลักสูตร/จนท.หลักสูตร 33 25 32 23 27 35 175 

  งานสหกิจศึกษา              

1 บริการให้ค าแนะน า ให้ความรู้แก่นกัศึกษาสหกิจ  /อาจารย์ / เจ้าหนา้ที่ /สถานประกอบการ 34 52 21 34 38 39 218 
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ข้อมูลสถติกิารให้บริการตามภารกจิของหน่วยงาน ระหว่าง เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63

บริการแนะน าการเข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการรับค าร้องขอเอกสารส าคญัทางการศกึษา

บริการรับค าร้องขอผ่อนผนัการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา

บริการรับค าร้องอื่น ๆ ทางทะเบยีน

บริการตรวจสอบเอกสารน าเสนอวาระ ให้ค าแนะน าอาจารย์/เจ้าหน้าที่

บริการตรวจสอบคณุวฒุิจากหน่วยงานภายนอก

บริการแก้ไขปัญหาลมื password /reset password เข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการตอบค าถามทางเพจ facebook / line / โทรศพัท์เพื่อให้ค าปรึกษานกัศกึษา/ผู้ปกครอง/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ฯลฯ

บริการรับสมครนกัศกึษา ณ งานรับเข้านกัศกึษา

บริการตอบค าถามทางเพจ facebook / line / โทรศพัท์

บริการตรวจสอบเอกสาร ให้ค าแนะน าให้แก่อ.ประจ าหลกัสตูร/จนท.หลกัสตูร

บริการให้ค าแนะน า ให้ความรู้แก่นกัศกึษาสหกิจ  /อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ /สถานประกอบการ
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บริการแนะน าการเข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการรับค าร้องขอเอกสารส าคญัทางการศกึษา

บริการรับค าร้องขอผ่อนผนัการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา

บริการรับค าร้องอื่น ๆ ทางทะเบยีน

บริการตรวจสอบเอกสารน าเสนอวาระ ให้ค าแนะน าอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี

บริการตรวจสอบคณุวฒุิจากหน่วยงานภายนอก

บริการแก้ไขปัญหาลมื PASSWORD /RESET PASSWORD เข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการตอบค าถามทางเพจ FACEBOOK / LINE / โทรศพัท์เพื่อให้ค าปรึกษานกัศกึษา/ผู้ปกครอง/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ฯลฯ

ข้อมูลสถติกิารให้บริการตามภารกจิของหน่วยงาน เดือนตุลาคม 2562
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บริการแนะน าการเข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการรับค าร้องขอเอกสารส าคญัทางการศกึษา

บริการรับค าร้องขอผ่อนผนัการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา

บริการรับค าร้องอื่น ๆ ทางทะเบยีน

บริการตรวจสอบเอกสารน าเสนอวาระ ให้ค าแนะน าอาจารย์/เจ้าหน้าที่

บริการตรวจสอบคณุวฒุิจากหน่วยงานภายนอก

บริการแก้ไขปัญหาลมื password /reset password เข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการตอบค าถามทางเพจ facebook / line / โทรศพัท์เพื่อให้ค าปรึกษานกัศกึษา/ผู้ปกครอง/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ฯลฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกจิของหน่วยงาน เดือนพฤศจิกายน 2562
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บริการรับค าร้องขอผ่อนผนัการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา

บริการรับค าร้องอื่น ๆ ทางทะเบยีน

บริการตรวจสอบเอกสารน าเสนอวาระ ให้ค าแนะน าอาจารย์/เจ้าหน้าที่

บริการตรวจสอบคณุวฒุิจากหน่วยงานภายนอก

บริการแก้ไขปัญหาลมื password /reset password เข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการตอบค าถามทางเพจ facebook / line / โทรศพัท์เพื่อให้ค าปรึกษานกัศกึษา/ผู้ปกครอง/อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี ฯลฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนธันวาคม 2562
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บริการแนะน าการเข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการรับค าร้องขอเอกสารส าคญัทางการศกึษา

บริการรับค าร้องขอผ่อนผนัการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา

บริการรับค าร้องอื่น ๆ ทางทะเบยีน

บริการตรวจสอบเอกสารน าเสนอวาระ ให้ค าแนะน าอาจารย์/เจ้าหน้าที่

บริการตรวจสอบคณุวฒุิจากหน่วยงานภายนอก

บริการแก้ไขปัญหาลมื password /reset password เข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการตอบค าถามทางเพจ facebook / line / โทรศพัท์เพื่อให้ค าปรึกษานกัศกึษา/ผู้ปกครอง/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ฯลฯ

บริการรับสมครนกัศกึษา ณ งานรับเข้านกัศกึษา

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกจิของหน่วยงาน เดือนมกราคม 2563
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บริการแนะน าการเข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการรับค าร้องขอเอกสารส าคญัทางการศกึษา

บริการรับค าร้องขอผ่อนผนัการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา

บริการรับค าร้องอื่น ๆ ทางทะเบยีน

บริการตรวจสอบเอกสารน าเสนอวาระ ให้ค าแนะน าอาจารย์/เจ้าหน้าที่

บริการตรวจสอบคณุวฒุิจากหน่วยงานภายนอก

บริการแก้ไขปัญหาลมื PASSWORD /RESET PASSWORD เข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการตอบค าถามทางเพจ FACEBOOK / LINE / โทรศพัท์เพื่อให้ค าปรึกษานกัศกึษา/ผู้ปกครอง/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ฯลฯ

บริการรับสมครนกัศกึษา ณ งานรับเข้านกัศกึษา

บริการตอบค าถามทางเพจ FACEBOOK / LINE / โทรศพัท์

ข้อมูลสถติกิารให้บริการตามภารกจิของหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563
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บริการรับค าร้องขอเอกสารส าคญัทางการศกึษา

บริการรับค าร้องขอผ่อนผนัการช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา

บริการรับค าร้องอื่น ๆ ทางทะเบยีน

บริการตรวจสอบเอกสารน าเสนอวาระ ให้ค าแนะน าอาจารย์/เจ้าหน้าที่

บริการตรวจสอบคณุวฒุิจากหน่วยงานภายนอก

บริการแก้ไขปัญหาลมื password /reset password เข้าใช้ระบบบริการการศกึษา

บริการตอบค าถามทางเพจ facebook / line / โทรศพัท์เพื่อให้ค าปรึกษานกัศกึษา/ผู้ปกครอง/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ฯลฯ

บริการรับสมครนกัศกึษา ณ งานรับเข้านกัศกึษา

บริการตอบค าถามทางเพจ facebook / line / โทรศพัท์

บริการตรวจสอบเอกสาร ให้ค าแนะน าให้แก่อ.ประจ าหลกัสตูร/จนท.หลกัสตูร

บริการให้ค าแนะน า ให้ความรู้แก่นกัศกึษาสหกิจ  /อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ /สถานประกอบการ

ข้อ มูลสถิติการใ ห้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนมีนาคม 2563

 

 

   


