
รายงานผลการจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ/วิทยาลัย

ประจําปีงบประมาณ 2566

(ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566)

รวมท้ังส้ิน 17 คณะ 2 วิทยาลัย

กองทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัว

เข้าเป็นนิสิตจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา รับผิดชอบด้านการให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์

บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครองนิสิต และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ด้านข้อมูลการศึกษานิสิต และหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ ทุกระบบ สนับสนุนการผลิต

บัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่ดีของ

มหาวิทยาลัย โดยมีผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย นิสิต อาจารย์ บุคลากล ผู้ปกครอง ประชาชน

ทั่วไป หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย การให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย กองทะเบียนและประมวลผล ได้กําหนดกิจกรรมการดําเนินการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องไว้

ในปฏิทินการศึกษา และกลุ่มงานทุกกลุ่มภายในกองทะเบียนและประมวลผล ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงาน

ในแต่ละกิจกรรมภายในกลุ่มงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถวางแผนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง และผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ

หรือประทับใจ ในการน้ี เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อหรือขอรับบริการมีความพึงพอใจ

ประทับใจ และมีความผูกพัน ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างมีรูปธรรม

กองทะเบียนและประมวลผล จึงกําหนดจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ/วิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นช่องทางหลักในการแลกเปล่ียนข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายหลักในการให้บริการและการปฏบิัติงานของกองทะเบียนและประมวลผล

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

การเรียนรู้ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

การเรียนรู้ ได้มอบนโยบายทางด้านวิชาการและพบปะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต โดยสรุปได้ดังนี้



1. ชี้แจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ ท่ีสําคัญ

2. ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)

3. ชี้แจงข้อมูลและเชิญชวนจัดทําหลักสูตรเก่ียวกับ Double Degree

4. ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร Sandbox และหลักสูตร CWIE

5. ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การส่งผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

6. เรื่องการขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นิสิตแบบปีต่อปีในระดับปริญญาตรี

7. ชี้แจงการยกเลิกการใช้ มคอ. และเปลี่ยนเป็นการใช้ AUN-QA

8. อธิบายถึงแผนการรับเข้าศึกษาของนิสิตต่างชาติ

9. มอบนโยบายการรับนิสิตต่างชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษากับต่างประเทศ

10. ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้

11. ชี้แจงการปรับเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ปี 2565

12. อธิบายเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

13. เชิญชวนเข้าใช้งาน MSU REG APP

14. เชิญชวนคณะเปิดรายวิชาเพ่ือหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่ผู้ที่สนใจ

15. แจ้งข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนการแจ้งเตือนและการอนุมัติของคําร้องออนไลน์

16. แจ้งนวัตกรรมของการส่งหนังสือราชการออนไลน์ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองทะเบียน

และประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17. แจ้งข้อมูลเก่ียวกับตัวชี้วัดใหม่ ก.พ.ร. 13 ตัวช้ีวัด

18. เชิญชวนคณะใช้งานระบบบริการการศึกษา และระบบต่าง ๆ ที่กองทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พัฒนาข้ึนมา

19. ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล ได้แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง

จํานวน 5 ฉบับ ประกาศกระทรวง จํานวน 10 ฉบับ และข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย

ท่ีมีผลบังคับใช้และท่ีสําคัญ เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยได้รับทราบ ดังนี้

1. กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

2. กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

3. กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

4. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

5. กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565



6. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

7. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2565

8. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา

พ.ศ. 2565

9. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.

ศ. 2565

10. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต

และผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

11. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการดําเนินงานคลังหน่วยกิต

ในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

12. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญาตรี

พ.ศ. 2565

13. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี

สองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565

14. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี

และปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

15. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแต่งตั้ง

หรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ท่ีสําคัญและมีผลบังคับใช้ ดังนี้

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2563

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ. 2565

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการการศึกษา

อื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 (นิสิตชาวต่างประเทศ)

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการการศึกษา

อื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 (Digital Transcript)



7. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการการศึกษา

อื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 (Digital Transcript)

8. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ

การศึกษาอื่น ๆ ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565

9. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนิสิตชาว

ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 (นิสิตชาวต่างประเทศ)

10. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรฝึกอบรม

และการเทียบโอนประสบการณ์เข้าสู่คลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565

11. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564

12. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติ การส่งและการแก้ไขผลการศึกษา พ.

ศ. 2564

13. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหน่ึงปริญญา

พ.ศ. 2565

นายอภิชัย ชาญศิริ รั ตนา นัก วิชาการคอมพิว เตอร์ ชํานาญการ และนายวรพจน์ วัตถุ สิน ธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้นําเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กองทะเบียนและประมวลผลได้พัฒนาข้ึน

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะ/วิทยาลัย ดังนี้

1. เว็บไซต์ระบบการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่ (http://registration.msu.ac.th)

2. ระบบบริการการศึกษา (New Version) (http://reg.msu.ac.th)

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองทะเบียนและประมวลผล

(EDS-REG) (http://regpr.msu.ac.th/edsreg/)

4. ระบบคําร้องออนไลน์ (http://reg.msu.ac.th)

5. ระบบการติดตามผลการเรียนและให้คําปรึกษานิสิต (http://reg.msu.ac.th)

6. ระบบการส่งผลการศึกษาออนไลน์ (http://reg.msu.ac.th)

7. ระบบการยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษา (http://reg.msu.ac.th)

8. ระบบการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ (http://reg.msu.ac.th)

9. ระบบการออกเอกสารแบบดิจิทัล (Digital Transcript)

10. เว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล (http://regpr.msu.ac.th)

11. เว็บไซต์ระบบคลังหน่วยกิต (http://wisdom.msu.ac.th)



12. MSU Registration System Mobile Application (MSU REG)

13. Fan Page facebook “กองทะเบียนและประมวลผล มมส”

14. MSU REG Official Line

15. Tiktok “MSU_REG” “Division of Registration”

ข้อเสนอแนะของคณะ/วิทยาลัย สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะของคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการแล้ว อยู่ระหวา่ง

ดําเนินการ

ไม่สามารถ

ดําเนินการได้

1. เสนอให้ควรมีการแจ้ ง เตือนผ่าน อี เมลของ คําร้ องออนไลน์

เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบและดําเนินการ (6 คณะ) 

2. เสนอให้ระบบปรับเร่ืองรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

สามารถพิมพ์ ในรู ป ไฟล์ Word ไ ด้ ซ่ึ ง มีปัญหา เกี่ ยวกับภาษา

และรปูแบบท่ีเปลี่ยนไป (3 คณะ)



3. เสนอให้มีการปรับระบบประมวลผลการตัดเกรด เพราะบ่อยครั้ง

เกิดปัญหาเก่ียวกับการเข้าระบบท่ีช้า (2 คณะ)



4. เสนอให้ปรับระบบการกรอกเกรดออนไลน์ ซึ่งมีปัญหาบ่อยคร้ัง

ท้ังการเข้าระบบและรูปแบบการกรอกเกรด (2 คณะ)



5. เสนอให้สามารถ Import ไฟล์ แทนการกรอกข้อมูล มคอ. ในระบบ

(2 คณะ)



6. เสนอให้พิจารณาการรับรองครบหลักสูตร ในกรณีที่เรียนรายวิชา

ครบหลักสูตร สอบ Oral เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์



7. เสนอให้เพิ่มเมนูภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระบบ REG 
8. เสนอให้ส่งปริญญาบัตรแก่นิสิตต่างชาติท่ีสําเร็จการศึกษาทันที

โดยไม่ต้องรอเข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร



9. เสนอให้กองทะเบียนฯ เพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ

ด้านภาษา เพื่อติดต่อและให้บริการแก่นิสิตต่างชาติ



10. เสนอให้ออกแบบการบริการแก่นิสิตต่างชาติ เพื่อให้ดําเนินการได้

รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งบ่อยครั้งมักเกิดปัญหาการชําระเงินของนิสิตต่างชาติ

ปัญหาการตรวจร่างกาย และอื่น ๆ





ข้อเสนอแนะของคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการแล้ว อยู่ระหวา่ง

ดําเนินการ

ไม่สามารถ

ดําเนินการได้

11. คาดหวังให้มีเมนูจัดตารางเรียนตารางสอนมีความสะดวกรวดเร็ว

ในการดําเนินการ



12. เสนอให้ปรับฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของนิสิตให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อให้สะดวกในการติดต่อ



13. เสนอให้รายช่ือนิสิตที่ขึ้นในระบบควรเรียงตามรหัสนิสิตแทน

ตามลําดับการลงทะเบียนเรียน



14. เสนอให้มีการแก้ไขระบบในส่วนของการพิมพ์เอกสารหรือรายช่ือ

นิสิต ให้สามารถระบุหรือพิมพ์เอกสารในส่วนเฉพาะท่ีต้องการได้



15. เสนอให้พิจารณาแก้ไข ในกรณีนิสิตท่ีลาออก/พ้นสภาพนิสิต

ควรไม่ให้มีการทวงเกรดในระบบของอาจารย์



16. เสนอให้มีการพิจารณาปรับการยกเลิกผลการลงทะเบียน ให้แก้ไข

เป็ น รายคน และ เสนอ ให้ เ พ่ิ ม ช่ อ งบันทึ กสา เหตุห รื อ เหตุ ผล

ของการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน



17. เสนอให้กองทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินของนิสิต

ซ่ึงเกิดปัญหาในกรณีไม่ จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ปรากฎ

ว่าเกรดออก และไม่มีการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรยีน



18. เสนอให้ปรับกระบวนการขออนุมัติ เ พ่ือดําเนินการขอคืนผล

การลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดยให้ผ่านท่ีปรึกษา หัวหน้าภาควิชา

คณบดีหรือรองคณบดีอนุมัติ เพื่อลดข้ันตอนในการดําเนินการ



19. เสนอให้ปรับปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องกระบวนการขอคําร้อง

ออนไลน์ต่าง ๆ ของระดับบัณฑิตศึกษา



20. เสนอใหจ้ัดทํารูปแบบและข้ันตอนการทํา Credit Bank 
21. เสนอให้มีการเพิ่มเติมเรื่องหลักสูตรให้ชัดเจน ทั้งเรื่องขั้นตอน แผน

และประกาศต่าง ๆ



22. เสนอให้เพ่ิมข้อมูล Snapshot และข้อมูล Summary ในระบบ

ประเมินผล



23. เสนอให้ข้อมูลสารสนเทศเชื่อมต่อกันระหว่างระบบประกันคุณภาพ

การศึกษากับระบบทะเบียน เพื่อสะดวกในการรวบรวมข้อมูล





ข้อเสนอแนะของคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการแล้ว อยู่ระหวา่ง

ดําเนินการ

ไม่สามารถ

ดําเนินการได้

24. เสนอให้ประธานหลักสูตรของคณะ สามารถมีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูล

ในระบบได้ เพื่อการจัดทําสรุปรายงาน



25. เสนอให้พิจารณาการรับนิสิตเข้าศึกษาโดยคํานึงถึงคุณภาพ

ของการสอนและผลสัมฤทธ์ิ มากกว่าการเพ่ิมจํานวนการรับนิสิต

เข้าศึกษาแต่คุณภาพการศึกษาต่ําลง



26. เสนอให้มีการตรวจสอบเกณฑ์การรับนิสิตเข้าศึกษาให้ตรงตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนด



27. เสนอให้มีการติดตามช่วยเหลือนิสิตและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ของนิสิต



28. เสนอให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรของคณะมีสิทธิ์ในการดูข้อมูลเกรด

ของนิสิต ภายหลังจากท่ีผ่านหัวหน้าภาค/หัวหน้าหลักสูตร



29. เสนอให้มีการล็อคระบบประเมินอาจารย์ นิสิตจําเป็นต้องประเมิน

อาจารย์ เพื่อการออกเกรดของนิสิต และเพื่อได้ทราบผลประเมิน

ของอาจารย์ด้วย



30. เสนอให้เพิ่มข้อมูลช่วงเวลาในการประเมินอาจารย์ในปฏิทิน

การศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้นิสิตเข้าประเมิน

อาจารย์ด้วย



31. เสนอให้สามารถอัพเดตรูปภาพนิสิตได้ใหม่ ในระบบบริการ

การศึกษา



32. เ สนอ ให้ มี ก า รบั นทึ กข้ อมู ล /เหตุ ผลการลาออกขอ งนิ สิ ต

เพ่ือให้คณะได้ทราบปัญหาและเพ่ือการบริหารจัดการและช่วยเหลือ

นิสิตของคณะ



33. เสนอให้มีการตอบคําถามอัตโนมัติ ในแฟลตฟอร์มออนไลน์

ของกองทะเบียนและประมวลผล



34. เสนอให้ยังคงมีการบริการ Google Classroom และ Google

Meet เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการประชุม

พูดคุยและติดตามนิสิต





ข้อเสนอแนะของคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการแล้ว อยู่ระหวา่ง

ดําเนินการ

ไม่สามารถ

ดําเนินการได้

35. เสนอให้ตรวจสอบปัญหาการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา

ผ่านระบบคําร้องออนไลน์ กรณีผ่านมือถือโดยใช้แพลตฟอร์ม Safari

และผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้แฟลตฟอร์ม Firefox



36. เสนอให้มีการนําเสนอส่ือประชาสัมพันธ์แนะนําข้ันตอนการใช้งาน

ระบบบริการการศึกษาหรืออ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของ

กองทะเบียนและประมวลผล



37. เสนอให้มีการส่งเกรด กรณีนิสิตท่ีติด F สามารถให้อาจารย์

ระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุในระบบบริการการศึกษาได้หรือไม่



38. เสนอใหป้รับปรุงภาษาอังกฤษในระบบบริการการศึกษา 
39. ให้ลดข้ันตอนในการเข้าดูประวัติการศึกษาของนิสิต 
40. เสนอให้ประธานหลักสูตรสามารถเช็คข้อมูลของนิสิตและประเภท

การรับเข้าของนิสติ



41. เสนอให้มีคําอธิบายเกี่ยวกับความหมายของตัวเลขสถานะของนิสิต

ในระบบบริการการศึกษา



42. เสนอให้อาจารย์ ผู้สอนในรายวิชาที่ เ ข้าระบบคลังหน่วยกิต

(Credit Bank) สามารถเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมได้



43. เสนอให้สามารถติดตามนิสิตในระบบติดตามนิสิตท่ัวไปได้ ซ่ึงพบ

ปัญหากรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนผิดรายวิชา ไม่เป็นไปตามโครงสร้าง

หลักสูตรของสาขา/คณะ



44. เสนอให้กองทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบกรณีนิสิต

เสียค่าปรับในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเลยกําหนด ซ่ึงเป็นนิสิต

ท่ีกู้ยืม กยศ.



45. เสนอให้ปรับปรุงระบบใน มคอ. ซึ่งพบปัญหาไม่สามารถดึงข้อมูล

มคอ. 4 ได้



46. เสนอให้ปรับปรุงระบบใน มคอ. ซ่ึงพบปัญหาในการบันทึก มคอ. 5

และ มคอ. 6 โดยคณะต้องกรอกข้อมูลซํ้า ๆ กันหลายรอบ



47. เสนอให้มีการประเมินอาจารย์ที่ควรแบ่งผลประเมิน โดยแยก

การประเมินผลสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลการสอนของอาจารย์





ข้อเสนอแนะของคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการแล้ว อยู่ระหวา่ง

ดําเนินการ

ไม่สามารถ

ดําเนินการได้

48. เสนอให้ เ พ่ิมอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 ท่าน เ พ่ืออนุมัติ

และดูข้อมูลของนิสิต



49. เสนอให้กองทะเบียนและประมวลผลล็อคระบบคําร้องออนไลน์

ในปีการศึกษานั้น ๆ เพื่อป้องกันการขอคําร้องออนไลน์ล่วงหน้า



50. เสนอให้กองทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบระบบบริการ

การศึกษา ซึ่ งพบปัญหาล็อคระบบของนิสิตไว้ แต่นิ สิตสามารถ

ลงทะเบียนเรียนได้



51. เสนอให้กองทะเบียนและประมวลผลอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ซึ่ งพบปัญหารายชื่ อนิ สิ ต ท่ี ไ ม่ ได้ ทํ า รายการลงทะ เบี ยน เ รี ยน

ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวนิสิต และอ่ืน ๆ แต่ยังคงมีรายช่ืออยู่ในระบบ



52. เสนอให้เพิ่มลําดับขีดของรายวิชาในระบบ เพื่อความเข้าใจและง่าย

ต่อการจัดการในภาระงานของอาจารย์ พร้อมท้ังอยากให้เพ่ิมลิงก์เข้าไป

เพื่อสามารถดูข้อมูลได้



53. เสนอให้เพิ่มช่องทางแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีนิสิตทํารายการ

คําร้องออนไลน์ เช่น การขอย้ายคณะ/สาขา ให้สามารถตรวจสอบได้ว่า

นิสิตได้ติดต่อกับอาจารย์ก่อนทํารายการหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบ

และพิจารณาอนุมัติของอาจารย์



54. เสนอให้เพิ่มกระบวนการส่งเกรด ซ่ึงให้ผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนถึง

ประธานหลักสูตร เพื่อ เ ป็นการตรวจสอบความถูก ต้อง ร่วมกัน

ก่อนการยืนยันการส่งเกรด



55. เสนอให้ขยายขนาดของตะกร้าในการยืนยันการลงทะเบียนเรียน

ซึ่งพบปัญหาในกรณีเข้าใช้งานในโทรศัพท์มือถือ สัญลักษณ์รูปตะกร้า

มีขนาดค่อนข้างเล็ก



56. เสนอให้ตรวจสอบ MSU REG APP ซึ่งพบปัญหาความผิดพลาด

ในการแจ้งเตือน บางครั้งมีการแจ้งเตือน และบางครั้งไม่มีการแจ้งเตือน



57. เสนอให้พัฒนาระบบบริการการศึกษา ซ่ึงพบปัญหาในการเข้าดู

คะแนนแต่ละรายวิชาดูตารางเรียนและตารางสอบในโทรศัพท์มือถือ

ต้องปรับหน้าจอเป็นแนวนอนก่อนทุกคร้ังถึงจะสามารถดูได้





ข้อเสนอแนะของคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการแล้ว อยู่ระหวา่ง

ดําเนินการ

ไม่สามารถ

ดําเนินการได้

58. เสนอให้ MSU REG APP พัฒนาให้อาจารย์เข้าใช้งานได้ 
59. เสนอใหส้ามารถดูคะแนนได้ใน MSU REG APP 
60. เสนอใหย้กเลิกการใช้สัญลักษณ์ตะกร้าในการลงทะเบียนเรียน 
61. เสนอให้สามารถเข้าดูปฏิทินการศึกษาได้ หลังจากล็อกอินเข้าใช้

งานระบบบริการการศึกษา



62. เสนอให้อาจารย์ประจํารายวิชาต่าง ๆ สามารถเห็นผลการประเมิน

อาจารย์ ภายหลังจากวันสุดท้ายของเกรดออก เพราะถ้าหากอาจารย์

เห็นผลการประเมินอาจารย์ก่อน อาจมีผลกระทบต่อเกรดของนิสิต



63. เสนอให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์อยู่สม่ําเสมอ

เพื่อให้นิสิตได้ติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา



64. เสนอให้กองทะเบียนและประมวลผล อัพเดตแบบฟอร์มการอนุมัติ

คําร้องของนิสิต



65. เ สนอ ใ ห้ หั วห น้ าภาควิ ช าส าม าร ถพิ มพ์ ข้ อ มู ล ก่ อน เสนอ

เข้าท่ีประชุมได้



66. เสนอให้แก้ไขการทําแบบสอบถามในระบบประเมินอาจารย์ 
67. เสนอให้ยกเลิกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนต่ําเรียนเกิน

เนื่องจากนิสิตเป็นระบบเหมาจ่าย หากมีระเบียบกําหนดไว้ เสนอให้ปรับ

ระเบียบเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจุบัน



68. เสนอให้เจ้าหน้าที่คณะสามารถปลดล็อคกรณีนิสิตติดปัญหา

บุรพวิชาได้



69. เสนอให้อัพเดตชื่อผู้ประสานงานของคณะใน มคอ.3 และ มคอ.5 
70. เสนอให้ตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ ยวกับเวลาในการกรอก

ข้อมูลใน มคอ.



71. เสนอให้ปรับปรุงภาษาอังกฤษในระบบบริการการศึกษา ซึ่งพบ

ปัญหาเก่ียวกับเมนูการยื่นขอสําเร็จการศึกษา การขอเอกสารออนไลน์

และการประเมินอาจารย์



72. เสนอให้ปรับปรุงระบบการส่งอีเมล ซึ่งเกิดปัญหาความผิดพลาด

ในการส่งอีเมลท่ีไม่เสถียร





ข้อเสนอแนะของคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการแล้ว อยู่ระหวา่ง

ดําเนินการ

ไม่สามารถ

ดําเนินการได้

73. เสนอให้สามารถส่งเกรด Thesis โดยแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อความสะดวก

ในการตรวจสอบ



74. เสนอให้ปิดการมองเห็นข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานระบบบริการ

การศึกษาของนิสิต แต่หากนิสิตต้องการทราบข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ

ของตนเอง ก็สามารถขอดูได้ เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น



75. เสนอให้มีการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน กรณีท่ีนิสิตไม่ชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ยังคงให้มีการเก็บคะแนนต่าง ๆ ของนิสิตไว้

หรือเก็บข้อมูลของนิสิตไว้ เนื่องจากมีกรณีที่นิสิตทําเรื่องขอคืนผลการ

ลงทะเบียนเรียน ชําระเงินแล้วกลับมาเรียนต่อ แต่ช่วงเวลาท่ีนิสิตทํา

เร่ืองขอคืนผลการลงทะเบียนเรียน นิสิตเสียประโยชน์ในการเข้าเรียน

หรือเสียคะแนนเก็บในรายวิชานั้น ๆ หรืออาจระงับการเข้าใช้งานบาง

เมนูในระบบบริการการศึกษาของนิสิตได้หรือไม่



76. เสนอให้ตรวจสอบการพ้นสภาพนิสิตให้เร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีกรณี

ที่นิสิตไม่ทราบว่าตนเองพ้นสภาพนิสิต มีการเข้าเรียน มีการส่งงาน

และรู้ภายหลังว่าตนเองพ้นสภาพนิสิต ทําให้เกิดปัญหาตามมา



77. เสนอให้คําร้องออนไลน์ ยื่นได้เป็นบางเรื่องหรือบางกรณี 
78. เสนอให้คําร้องออนไลน์ให้ผ่านหัวหน้าหลักสูตร เช่น การลาออก

การย้ายสาขาหรือคณะ เป็นต้น



79. เสนอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ ท่ีเข้ามาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย

อย่างละเอียดและรอบคอบ



80. เสนอให้ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้รายวิชาท่ีติด F

การลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทน มีรายละเอียดอย่างไร และต้อง

ดําเนินการในกรณีใดบ้าง



การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในคร้ังน้ี เป็นกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ

เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถประเมินจากบรรยากาศในการดําเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลท่ีได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล

ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป



ภาพกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ/วิทยาลัย

ประจําปีงบประมาณ 2566

(ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566)

รวมท้ังส้ิน 17 คณะ 2 วิทยาลัย

Roadshow คณะเภสัชศาสตร์ (19 ตุลาคม 2565) ช่วงบ่าย



Roadshow วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (21 ตุลาคม 2565) ช่วงเช้า

Roadshow คณะการบัญชีและการจัดการ (21 ตุลาคม 2565) ช่วงบ่าย



Roadshow คณะวิทยาการสารสนเทศ (26 ตุลาคม 2565) ช่วงบ่าย

Roadshow คณะศึกษาศาสตร์ (31 ตุลาคม 2565) ช่วงบ่าย



Roadshow คณะสัตวแพทยศาสตร์ (2 พฤศจิกายน 2565) ช่วงเช้า

Roadshow คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (4 พฤศจิกายน 2565) ช่วงบ่าย



Roadshow คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม (11 พฤศจิกายน 2565) ช่วงบ่าย

Roadshow คณะพยาบาลศาสตร์ (15 พฤศจิกายน 2565) ช่วงเช้า



Roadshow คณะสาธารณสุขศาสตร์ (15 พฤศจิกายน 2565) ช่วงบ่าย

Roadshow คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (17 พฤศจิกายน 2565) ช่วงเช้า



Roadshow คณะแพทยศาสตร์ (17 พฤศจิกายน 2565) ช่วงบ่าย

Roadshow คณะเทคโนโลยี (18 พฤศจิกายน 2565) ช่วงเช้า



Roadshow คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (18 พฤศจิกายน 2565) ช่วงบ่าย

Roadshow คณะนิติศาสตร์ (24 พฤศจิกายน 2565) ช่วงเช้า



Roadshow คณะวิทยาศาสตร์ (24 พฤศจิกายน 2565) ช่วงบ่าย

Roadshow คณะวิศวกรรมศาสตร์ (18 มกราคม 2566) ช่วงบ่าย



Roadshow วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (25 มกราคม 2566) ช่วงบ่าย

Roadshow คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ (6 กุมภาพันธ์ 2566) ช่วงเช้า



แผนการปรับปรุงและพัฒนาการใหบ้ริการกองทะเบียนและประมวลผล 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 
 

ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

1 ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1.1 เ สนอ ให้ ร ะบบปรั บ เ รื่ อ ง
รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิชา สามารถพิมพ์ในรูป
ไฟล์ Word ได้ ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับ
ภาษาและรูปแบบที่ เปลี่ยนไป  
(3 คณะ) 

 
 
ด าเนินการซ่อนรายการที่ไม่จ าเป็นออกจากระบบของอาจารย์ผู้สอน 

 
 
30 กันยายน 2566 

 
 
1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.2 เสนอให้สามารถ Import ไฟล์ 
แทนการกรอกข้อมูล มคอ.  
ในระบบ (2 คณะ) 

ด าเนินการศึกษาระบบบริหารจัดการงานหลักสูตร  30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.3 เสนอให้พิจารณาการรับรอง
ครบหล ักส ูตร  ในกรณ ีที ่เ ร ียน
รายวิชาครบหลักสูตร สอบ Oral 
เสร ็จแล ้ว  และอยู ่ระหว ่างรอ
ตีพิมพ์ 

ด าเนินการหารือผู้บริหารก่อนที่จะพัฒนาระบบต่อไป 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 



ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

 1.4 เสนอให้เพิ่มเมนูภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนในระบบ REG 

ด าเนินการตรวจสอบระบบบริการการศึกษา เพื่อแทรกรายการภาษาอังกฤษ 
ลงในระบบ 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.5 เ สนอให้ มี ก ารล็ อคระบบ
ประเมินอาจารย์ นิสิตจ าเป็นต้อง
ประเมินอาจารย์  เพื่อการออก
เกรดของนิสิต และเพื่อได้ทราบ
ผลประเมินของอาจารย์ด้วย 

ไม่สามารถน าด าเนินการได้ เนื่องจากจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกเกรดของอาจารย์
ผู้สอน 
 
 

- 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.6 เ สนอ ให้ ส าม า รถอั พ เ ดต
รู ปภาพนิ สิ ต ได้ ใหม่ ใน ระบบ
บริการการศึกษา 

ด าเนินการตรวจสอบระบบบริการการศึกษา เรื่องการแสดงข้อมูลรูปภาพนิสิต  
จากการตรวจสอบ Server ที่แสดง ไม่มี https แนวทางปรับปรุง คือ ติดต้ังหรือแก้ไข 
Code 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.7 เสนอให้มีการบันทึกข้อมูล/
เหตุ ผ ลกา รล าออกขอ งนิ สิ ต 
เ พื่ อ ใ ห้ ค ณ ะ ไ ด้ ท ร า บ ปั ญ ห า 
และเพื่อการบริหารจัดการและ
ช่วยเหลือนิสิตของคณะ 

ด าเนินการเพิ่มช่องทางในการจัดเก็บข้อมูล   30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน 
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.8 เสนอให้ปรับปรุงภาษาอังกฤษ
ในระบบบริการการศึกษา 

ด าเนินการตรวจสอบระบบบริการการศึกษา เพื่อแทรกรายการภาษาอังกฤษ 
ลงในระบบ 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 



ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

 1.9 ให้ลดขั้นตอนในการเข้าดู
ประวัติการศึกษาของนิสิต 

ด าเนินการตรวจสอบขั้นตอนในการเข้าถึงข้อมูลประวัตินิสิต เพื ่อตรวจสอบว่า
สามารถลดขั้นตอนได้หรือไม่ 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.10 เสนอให้ประธานหลักสูตร
ส าม า รถ เ ช็ ค ข้ อ มู ล ขอ งนิ สิ ต 
และประเภทการรับเข้าของนิสิต 

ด าเนินการตรวจสอบระบบบริการการศึกษา และเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับการใช้งาน 
ของประธานหลักสูตร 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.11 เสนอให้มีค าอธิบายเกี่ยวกับ
ความหมายของตัวเลขสถานะของ
นิสิตในระบบบริการการศึกษา 

ด าเนินการตรวจสอบระบบบริการการศึกษา เพื่อหาข้อมูลที่แสดงเฉพาะตัวเลข 
 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.12 เสนอให้สามารถติดตามนิสิต
ในระบบติดตามนิสิตทั่ วไปได้   
พบปัญหากรณีที่นิสิตลงทะเบียน
เรียนผิดรายวิชา ไม่เป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรของสาขา/
คณะ 

ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร เพื่อปลดระบบติดตามการเรียนของนิสิต 30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.13 เสนอให้ปรับปรุงระบบใน 
มคอ. ซึ่ งพบปัญหาไม่สามารถ 
ดึงข้อมูล มคอ. 4 ได ้
 

ด าเนินการศึกษาระบบบริหารจัดการงานหลักสูตร ถึงการใช้งานระบบว่ามีปัญหาใน
การใช้งานดังกล่าวหรือไม่ 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 



ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

 1.14 เสนอให้ปรับปรุงระบบใน 
มคอ. ซึ่งพบปัญหาในการบันทึก 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 โดยคณะ
ต้องกรอกข้อมูลซ้ า ๆ กันหลาย
รอบ 

ด าเนินการศึกษาระบบบริหารจัดการงานหลักสูตร ถึงการใช้งานระบบว่ามีปัญหา  
ในการใช้งานดังกล่าวหรือไม่ 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.15 เ ส นอ ใ ห้ เ พิ่ ม อ า จ า รย์ ที่
ปรึกษามากกว่า 1 ท่าน เพื่ออนุมัติ
และดูข้อมูลของนิสิต 

ด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างของระบบบริการการก่อน ว่ามีแนวทางในการพัฒนา
ระบบได้หรือไม ่

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.16 เสนอให้กองทะเบียนและ
ประมวลผลล็อคระบบค าร้อง
ออนไลน์ ในปีการศึกษานั้น  ๆ  
เพื่อป้องกันการขอค าร้องออนไลน์
ล่วงหน้า 

ด าเนินการตรวจสอบและอ้างอิงตามปฏิทินการศึกษาหรือมีระยะเวลาในการใช้งาน
ค าร้องนั้น  

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.17 เสนอให้เพิ่มล าดับขีดของ
รายวิชาในระบบ เพื่อความเข้าใจ
และง่ายต่อการจัดการในภาระ
งานของอาจารย์ พร้อมทั้งอยาก
ให้เพิ่มลิงก์เข้าไป เพื่อสามารถดู
ข้อมูลได ้
 
 

ด าเนินการเพิ่มล าดับขีดของรายวิชาในระบบบริการการศึกษา 30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ ์



ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

 1.18 เสนอให้ เพิ่มช่องทางแจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา กรณีนิสิตท า
รายการค าร้องออนไลน์ เช่น การ
ขอย้ายคณะ/สาขา ให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่า นิสิตได้ติดต่อกับ
อาจารย์ก่อนท ารายการหรือไม่ 
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ต ร วจส อ บแ ล ะ
พิจารณาอนุมัติของอาจารย์ 

ด าเนินการเพิ่มช่องทางแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตได้ติดต่อกับอาจารย์ก่อนท ารายการ 30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.19 เ ส น อ ใ ห้ ข ย า ย ข น า ด 
ของตะกร้ า ในการยืนยันการ
ลงทะเบียนเรียน ซึ่งพบปัญหาใน
กรณีเข้าใช้งานในโทรศัพท์มือถือ 
สัญลั กษณ์ รู ปตะกร้ ามี ขน าด
ค่อนข้างเล็ก 

ด าเนินการเพิ่มขนาด Icon ในระบบขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียนเรียน 30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.20 เสนอให้ตรวจสอบ MSU 
REG APP ซึ่ ง พบปัญ ห าค ว าม
ผิดพลาดในการแจ้งเตือน บางครั้ง
มีการแจ้งเตือน และบางครั้งไม่มี
การแจ้งเตือน 

ด าเนินการตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนและแก้ไขระบบให้มีการแจ้งเตือนทุกครั้ง 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.21 เสนอให้สามารถดูคะแนนได้
ใน MSU REG APP 

ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากพัฒนาระบบโดยบริษัทวิชั่นเน็ต - 1. บริษัทวิชั่นเน็ต 



ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

 1.22 เสนอให้สามารถเข้าดูปฏิทิน
การศึกษาได้ หลังจากล็อกอินเข้า
ใช้งานระบบบริการการศึกษา 

ด าเนินการเพิ่มปฏิทินการศึกษาหลังจากที่นิสิตได้มีการ login แล้ว 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.23 เ สนอ ให้ เ จ้ าหน้ าที่ คณะ
สามารถปลดล็อคกรณีนิสิตติด
ปัญหาบุรพวิชาได้ 

ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสิทธิ์การใช้งาน 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1 . 2 4  เ ส น อ ใ ห้ อั พ เ ด ต ชื่ อ 
ผู้ประสานงานของคณะใน มคอ.3 
และ มคอ.5 

ด า เน ินการประสานคณะ/ว ิทยาล ัย  โดยท าหน ังส ือขอความอน ุเคราะ ห์ 
ในการตรวจสอบ ประสานงานของคณะใน มคอ.3 และ มคอ.5 ให้เป็นปัจจุบัน 
 

- 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. งานพัฒนาหลักสูตรและ  
    ระบบฐานข้อมูล 

 1.25 เสนอให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาในการกรอก
ข้อมูลใน มคอ. 

ด าเน ินการปรึกษาหาร ือเกี ่ยวก ับการใช ้งานกับเจ ้าหน้าที ่ด ูแลระบบบริหาร 
การจัดการงานหลักสูตร 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ ์

 1 . 2 6  เ ส น อ ใ ห้ ป รั บ ป รุ ง
ภาษาอั งกฤษในระบบบริการ
การศึกษา ซึ่งพบปัญหาเกี่ยวกับ
เมนูการยื่นขอส าเร็จการศึกษา 
การขอเอกสารออนไลน์ และการ
ประเมินอาจารย์ 

ด าเนินการตรวจสอบระบบบริการการศึกษา เพื่อแทรกรายการภาษาอังกฤษ 
ลงในระบบ 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 



ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

 1.27 เสนอให้ปิดการมองเห็น
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานระบบ
บริการการศึกษาของนิสิต แต่หาก
นิสิตต้องการทราบข้อมูลการเข้า
ใช้งานระบบของตนเอง ก็สามารถ
ขอดูได้ เฉพาะข้อมูลของตนเอง
เท่านั้น 

ด าเนินการแก้ไขประวัติการ login  30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.28 เสนอให้มีการยกเลิกผลการ
ลงทะเบียนเรียน กรณีที่นิสิต 
ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
แต่ยังคงให้มีการเก็บคะแนนต่าง 
ๆ ของนิสิตไว้ หรือเก็บข้อมูลของ
นิสิตไว้ เนื่องจากมีกรณีที่นิสิตท า
เรื่องขอคืนผลการลงทะเบียน
เรียน ช าระเงินแล้วกลับมาเรียน
ต่อ แต่ช่วงเวลาที่นิสิตท าเรื่องขอ
คืนผลการลงทะเบียนเรียน นิสิต
เสียประโยชน์ในการเข้าเรียนหรือ
เสียคะแนนเก็บในรายวิชานั้น ๆ 
หรืออาจระงับการเข้าใช้งานบาง
เมนูในระบบบริการการศึกษาของ
นิสิตได้หรือไม่ 

ด าเนินการศึกษาโครงสร้างของโปรแกรม เพื่อปิดไม่ให้นิสิตเห็นผลการลงทะเบียน
กรณีที่นิสิตไม่ช าระเงิน 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 



ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

 1.29 เสนอให้ตรวจสอบการพ้น
สภาพนิสิตให้เร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมี
กรณีที่นิสิตไม่ทราบว่าตนเองพ้น
สภาพนิสิต มีการเข้าเรียน มีการ
ส่งงาน และรู้ภายหลังว่าตนเอง
พ้นสภาพนิสิต ท าให้เกิดปัญหา
ตามมา 

ด าเน ินการวางแผนการด าเน ินงานและร ่วมปรึกษาหาร ือร ่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี ่ยวข้องในการจัดท าปฏิทินการศึกษา เพื่อก าหนดวันส่งเกรดให้เร็วก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการศึกษา 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. กลุ่มงานทะเบียน 

 1.30 เสนอให้ค าร้องออนไลน์  
ยื่นได้เป็นบางเรื่องหรือบางกรณ ี

ด าเนินการให้คณะแต่ละคณะส่งเรื่องเข้ามาหารือที่กองทะเบียนพร้อมเห็นผล 
ความจ าเป็นในการใช้ค าร้องออนไลน์ 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ ์

 1.31 เสนอให้ค าร้องออนไลน์ 
ให้ผ่ านหั วหน้ าหลักสูตร  เช่น  
การลาออก การย้ายสาขาหรือ
คณะ เป็นต้น 

ด าเนินการต้องการศึกษาโครงสร้างของโปรแกรมและปรับปรุงล าดับขั้นตอน 
การเสนออนุมัต ิ

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 1.32 เสนอให้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้รายวิชาที่ติด 
F การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือ
เรียนแทน มีรายละเอียดอย่างไร 
และต้องด าเนินการในกรณีใดบ้าง 
 

ด า เน ินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  และ Facebook  กองทะเบียนและ
ประมวลผล 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. กลุ่มงานทะเบียน 



ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 
2.1 เสนอให้พิจารณาการรับรอง
ครบหลักสูตร ในกรณีที่ เ รี ยน
รายวิชาครบหลักสูตร สอบ Oral 
เสร็จแล้ว  และอยู่ ระหว่างรอ
ตีพิมพ์ 

 
 
ด าเนินการปรึกษาหารือกับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

 
 

30 กันยายน 2566 

 
 
1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. กลุ่มงานทะเบียน 
3. กลุ่มงานประมวลผล 

 2.2 เสนอให้ส่งปริญญาบัตรแก่
นิสิตต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษา
ทันที โดยไม่ต้องรอเข้ารับในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

ด าเนินการโดยจัดพิมพ์ปริญญาบัตรแก่นิสิตต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษา และให้ทาง
คณะเป็นผู้จัดส่งให้นิสิตต่อไป 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. กลุ่มงานทะเบียน 
 

 2.3 เสนอให้ปรับปัญหาความ 
ไม่ชัดเจนเรื่องกระบวนการขอค า
ร้องออนไลน์ต่าง ๆ ของระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ไม่สามารถด าเนินการได ้เป็นระบบของบัณฑิตวิทยาลัย  - 1. บัณฑิตวิทยาลัย 

 2.4 เสนอให้มีการเพิ่มเติมเรื่อง
หลั ก สู ต ร ให้ ชั ด เ จน  ทั้ ง เ รื่ อ ง
ขั้นตอน แผน และประกาศต่าง ๆ 

ด าเนินการจัดท าขั้นตอนและประกาศต่าง ๆ ให้คณะ/วิทยาลัยได้ทราบ 
 

- 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. งานพัฒนาหลักสูตร 
    และระบบฐานข้อมูล 

 2.5 เสนอให้เพิ่มข้อมูล Snapshot 
และข้อมูล Summary ในระบบ
ประเมินผล 

ไม่สามารถด าเนินการได ้กองทะเบียนไม่มีพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว 
 

- - 



ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

 2.6 เสนอให้เพิ่มข้อมูลช่วงเวลา 
ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น อ า จ า ร ย์ ใ น 
ปฏิทิ นการศึ กษา  และมี ก า ร
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้นิสิต
เข้าประเมินอาจารย์ด้วย 

ด าเนินการจัดท าระบบแจ้งเตือนให้นิสิตทราบ 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ 

 2.7 เสนอให้มีการน าเสนอสื่อ
ประชาสัมพันธ์แนะน าขั้นตอนการ
ใช้งานระบบบริการการศึกษาหรือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
ของกองทะเบียนและประมวลผล 

ด าเนินการจัดท าสื่อคลิปสอนการใช้งานขั้นตอนที่เกี่ยงข้องและประชาสัมพันธ์งาน 
ที่ เกี่ ยวข้องกับงานวิชาการของกองทะเบียนและประมวลผลผ่านเว็บไซต์   
และ Facebook กองทะเบียนและประมวลผล 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน 
    และประมวลผล 
2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
3. นายวรพจน์ วัตถุสินธ ์

 2.9 เสนอให้กองทะเบียนและ
ประมวลผล อัพเดตแบบฟอร์ม
การอนุมัติค าร้องของนิสิต 

ด าเนินการตรวจสอบแบบฟอร์มการอนุมัติค าร้องของนิสิตให้เป็นปัจจุบัน 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. กลุ่มงานทะเบียน 

3 ด้านอื่น ๆ 
3 . 1  เ ส น อ ใ ห้ ยั ง ค ง มี ก า ร ใ ห้ 
บริการ Google Classroom และ
Google Meet เพื่อประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมถึง
การประชุมพูดคุยและติดตามนิสิต 

 
ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องกองทะเบียนไม่ได้รับผิดชอบ Google Classroom 
และ Google Meet 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 



ล าดับ ปัญหา/ข้อควรปรับปรุง 
(ข้อเสนอแนะจากคณะ 

และผู้รบับริการ) 

แนวทางการพฒันา ก าหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก 

 3.2 เสนอให้อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่เข้าระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit Bank) สามารถเก็บค่ า 
เล่าเรียนเพิ่มเติมได้ 

ด าเนินการร่วมกับคณะ/วิทยาลัย เพื่อหาแนวทางการด าเนินการร่วมกันในการ
จัดการเรียนการสอนระบบคลังหน่วยกิต กรณีเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม 
 

30 กันยายน 2566 1. ผู้อ านวยการกองทะเบียน  
    และประมวลผล 
2. งานพัฒนาหลักสูตร 
    และระบบฐานข้อมูล 

 3.3 เสนอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
อย่างละเอียดและรอบคอบ 

ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินการ
ร่วมกันในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่เข้าศกึษาต่อมหาวิทยาลัย 

- 1. กองทะเบียนและ  
    ประมวลผล 
2. กองบริการการศึกษา 
3. บัณฑิตวิทยาลัย 

 


