
       บันทึกขอความ  

สวนราชการ  สํานักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล  กลุมงานทะเบียน  โทรศัพทภายใน  1678 

ท่ี   ศธ 0605.1(7)/                                วันท่ี   20  สิงหาคม  2564 

เรื่อง  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล   
 

เรียน   ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
 

   ตามท่ี  กองทะเบียนและประมวลผลได มีการประเมินความพึงพอใจของผู ใชบริการ              

ตอการใหบริการ  กองทะเบียนและประมวลผล  ประจําปงบประมาณ  2564  ตามแผนการปฏิบัติราชการ     

ตัวชี้วัดท่ี  2.2.2  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล     

และการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล  ประจําปงบประมาณ  2564 

ตัวชี้วัดท่ี  2.2.3  รอยละการแกไขปรับปรุงการใหบริการตามขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูรับผิดชอบ    

ไดดําเนินการตามข้ันตอนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว  โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ              

ท่ีมีตอการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ           

ของหนวยงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงผลการประเมินโดยภาพรวม  มีระดับความพึงพอใจ        

อยูในระดับมาก  มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.12  หรือ  คดิเปนรอยละ  82.40 

   ท้ังนี้  มีผูรับบริการบางสวนไดเสนอแนะขอมูลเพ่ือพัฒนาการใหบริการของกองทะเบียน        

และประมวลผล  ในการนี้  กองทะเบียนและประมวลผล  จึงไดจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ       

กองทะเบียนและประมวลผล  ประจําปงบประมาณ  2564  รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ 

 

                

      (นางสาวสิริณัฏฐ  ประกอบ สุข

ยิ่ง) 

    

                 นักวิชาการศึกษา 

    



 

สรุปรายงานผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 

ของกองทะเบียนและประมวลผล 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ  2564 

 
 

สรุปการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  สํานักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจาํปงบประมาณ 2564  มีผลการประเมินดังนี้ 

 

1. กลุมประชากรและตัวอยาง 

   ผูมาใชบริการและผูติดตอประสานงานดานตางๆ  และเก็บแบบประเมินเพ่ือสรุปผล 

 จํานวน  3,000  คน  มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  จํานวน  318  คน  คิดเปนรอยละ  10.6 

 

2. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปงบประมาณ  2564   

 

3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล    

1. จํานวนนบั 

2. รอยละ (Percentage) 

3. คาเฉลี่ย  (Arithmetic Mean : Χ ) 

 

4. การวิเคราะหขอมูล   

คาเฉล่ีย ความหมาย 

4.51-5.00 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ อยูในระดับดีมาก 

3.51-4.50 ระดับความพึงพอใจในการใหบรกิาร อยูในระดับด ี

2.51-3.50 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ อยูในระดับพอใช 

1.51-2.50 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ อยูในระดับตองปรับปรุง 

1.00-1.50 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ อยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 
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5. ผลการวิเคราะหขอมูล 

         แบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  

สํานักงานอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ 2564  มีผลการประเมินดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

สถานภาพ 
ระดับการปฏิบัติ 

จํานวน รอยละ 

1.เพศ   

1.1 ชาย 91 28.60 

1.2 หญิง 227 71.40 

2 ผูรับบริการ   

2.1 บุคลากรสายสนับสนุน 3 0.90 

2.2 นักเรียน/นิสิต 297 93.40 

2.3 ประชาชนท่ัวไป 14 4.40 

2.4 บุคลากรสายวิชาการ 0 0.00 

2.5 บุคลากรหนวยงานภายนอก 4 1.30 

2.6 อ่ืน ๆ ระบุ............................... 0 0.00 

3. ชองทางการติดตอขอใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ชองทาง)   

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 - 

3.6 อ่ืน ๆ ระบุ............................... 0 - 

   

 

             จากตารางท่ี 1  พบวา  นิสิตท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  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

ประชาชนท่ัวไป  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   ระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ รายละเอียดตามตาราง ดังนี ้

ประเด็นประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
x  S.D. 

1.  ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ    

1.1  มีข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน ไมซับซอน เขาใจงาย 4.11 .861 มาก 

1.2  การใหบริการมีความถูกตองและรวดเร็ว 4.08 .948 มาก 

1.3  ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.13 .962 มาก 

1.4  มีหลายชองทางในการใหบริการ 4.14 .847 มาก 

รวม 4.12 .825 มาก 

2.  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ    

2.1  ใหบริการดวยวาจาไพเราะ สุภาพและเปนกันเอง 4.12 .975 มาก 

2.2  ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว 4.09 .999 มาก 

2.3  ใหบริการดวยความกระตือรือรน เต็มใจใหบริการ 4.11 .984 มาก 

2.4  ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดตรงประเด็น 4.18 .917 มาก 

รวม 4.12 .933 มาก 

3.  ดานสถานท่ี    

3.1  สถานท่ี มีความเหมาะสม 4.12 .849 มาก 

3.2  มีปายบอกทาง ท่ีชัดเจน 4.06 .872 มาก 

รวม 4.09 .838 มาก 

4.  ดานคุณภาพการใหบริการ    

4.1  ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.20 .873 มาก 

4.2  ใหบริการดวยความรวดเร็ว ทันตามเวลาท่ีกําหนด 4.11 .997 มาก 

รวม 4.16 .897 มาก 
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ประเด็นประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
x  S.D. 

โดยรวม 4.12 .799 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2  พบวา  ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก   

( x   =  4.12, S.D. =.799)   

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  ( x   =  4.09 – 4.16)   

โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย  คือ  ดานคุณภาพการใหบริการ  ( x   =  4.16)  รองลงมา   

คือ  ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  และ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ( x   =  4.12)  และ  

ดานสถานท่ี  ( x   =  4.09)  ตามลําดับ 

  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  ( x   =  4.06 – 4.20 )  เม่ือพิจารณา

เปนรายขอเรียงจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ  ไดรับบริการตรงตามความตองการ  ( x   =  4.20)  

รองลงมา  คือ  ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดตรงประเด็น  ( x   =  4.18)    และ  มีหลายชองทางในการ

ใหบริการ  ( x   =  4.14)  ตามลําดับ  และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด  คือ  มีปายบอกทางท่ีชัดเจน  ( x   =  4.06) 

 

6. สรุปผลการประเมิน 

  สรุปการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  สํานักงานอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ 2564  มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.12  หรือ  คิดเปนรอยละ  82.40  

 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1  จุดเดนของการใหบริการ 

 

ท่ี จุดเดนของการใหบริการ จํานวน 

1 ใหบริการดีและเร็วมากคะ /บริการไดดี ถูกตอง รวดเร็ว /รวดเร็ว สะดวก ลดข้ันตอนได /

ยอดเยี่ยม  ประสานงานไดรวดเร็ว /ใหบริการรวดเร็ว /รวดเร็วทันใจ เขาถึงงาย /รวดเร็ว

ทันใจ บริการดีมีคุณภาพมาก /รวดเร็ว ใหคําแนะนําท่ีดี /ผูใหบริการพูดจาไพเราะมากคะ  

แนะนําบริการชัดเจนดีมากคะ 

37 

2 เจาหนาท่ีใหบริการและใหคําปรึกษาดีมาก  ตั้งแตโทรประสานจนมารับบริการเองท่ีกอง

ทะเบียน  /ใหคําปรึกษา แนะนําดี /บริการดีมาก  บริการไดรวดเร็ว ใชเวลาไมนาน /

สุภาพ เรียบรอย ใจดี ใหคําแนะนําดี สุภาพ/ รวดเร็วในการใหคําปรึกษา /รวดเร็ว และใส

ใจในการชวยเหลือ /พ่ีๆ  ท่ีกองทะเบียนติดตอสื่อสารไดงาย พูดจาไพเราะ อธิบาย

ข้ันตอนวิธีการดําเนินเอกสาร 

11 

3 มีการบริการหลายชองทาง/  มีชองทางในการติดตอ ซ่ึงเขากับสถานการณไดดี /ติดตอได 7 
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ท่ี จุดเดนของการใหบริการ จํานวน 

หลายชองทาง /สะดวกในการบริการดานเวลาและชองทางการบริการ /ไมตองเสียเวลา

ไปติดตอเอง /รวดเร็ว มีเคานเตอรใหบริการเพียงพอตอปริมาณผูใชบริการ /สามารถ

ติดตอไดหลายชองทาง ทาง Facebook, Email หรือทางโทรศัพท  ทําใหสะดวกมาก

สําหรับคนท่ีอยูตางประเทศ  นี่ตองบอกกอนเลยวา จบมาแลว  10  ป 

4 ใหคําอธิบายชัดเจน  สามารถใหความชัดเจนในปญหาไดเปนอยางด ี/เจาหนาท่ี ให

คําแนะนําท่ีตรงประเด็น ชัดเจน บริการชวยเหลือดานเอกสารรวดเร็ว /เจาหนาท่ีตอบ

คําถาม – ใหคําแนะนําชัดเจน  ขอมูลครบ 

6 

5 พูดดีใหบริการดี ไมกดดัน ทําใหกลาท่ีจะถาม /เจาหนาท่ียิ้มแยมแจมใส /สะดวก  

ผูใหบริการพูดนาฟง /เจาหนาท่ีมีความใสใจ /เจาหนาท่ีทํางานดี 

5 

6 ทํางานเปนระบบ /มีปายบอกท่ีชัดเจน รวดเร็ว /สะอาดแตอยูในสถานการณการระบาด

ของ covid-19  มีมาตรการท่ีเขมงวด ความสะดวกจึงหยอนไปนิดหนอย /สถานท่ี

เหมาะสม /ความสะดวกสบาย 

5 

7 พ่ีพนักงานพูดจาไพเราะ และพรอมใหบริการมากคะ ขอใหรักษาความดีนี้ไวตลอดไปนะ

คะ /สุภาพ 

3 

8 อัพเดตขาวใหอยูเสมอ /หลากหลายปรับตามสถานการณ 2 

9 เจาหนาท่ีรับโทรศัพทดวยความสุภาพ  ใหคําแนะนําไดอยางเขาใจ 1 

10 การใหบริการทางโทรศัพท โดยเจาหนาท่ีชื่อ  คุณธัญญารัตน พันเจริญ ใหความเอาใจใส

และความทุมเทกับการปฏิบัติหนาท่ี  โดยใหความชวยเหลือนิสิตเกาดวยความเต็มใจ  

มีน้ําใจ  มีความเปนมิตร  นิสิตเกาประทับอยางมาก 

1 

11 การติดตอประสานงานของนิสิตแตละชั้นปท้ังในสถาบันการศึกษา และท่ีอยูนอกสถาบัน

เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง กองทะเบียนไดใหบริการทางการศึกษาภายใตภารกิจท่ี

รับผิดชอบท่ีโดดเดนยิ่ง ในทุกๆ  ชองทางการติดตอ  โดยเฉพาะภายใตสถานการณ 

ดานโรคอุบัติใหมท่ีกําลังเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศและท่ัวโลก                  

ทางมหาวิทยาลัย  ไดใหบริการผานชองทางท่ีหลากหลายดวยการบริการท่ีประทับใจ  

รวดเร็วมาก  สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพการบริการท่ีดีแกนิสิต/นักศึกษา  และ

ผูเก่ียวของ 

1 

12 มีบริการผานระบบออนไลน สามารถสแกน QR Code ได ทําใหสะดวกสําหรับผูขอใช

บริการโดยท่ีไมตองเดินทางไปติดตอดวยตัวเอง 

1 

13 พูดเขาใจงาย ตรงประเด็นคะ ติดตอเสร็จ  9.00 น.  ไดเอกสาร  10.00  จัดสงเอกสาร 

ไวมาก   (สารคาม - รอยเอ็ด) 

1 

14 พ่ีชองเบอร  4  พูดจานารักมากคะ   1 

15 บรกิารดี 1 

16 ใหบริการดวยความเขาใจและอธิบายในการบริการตางๆ  ไดดีมากคะ 1 
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ท่ี จุดเดนของการใหบริการ จํานวน 

17 คุณสิรินาฐ หรือชื่ออะไรจําไมคอยไดคะ  ใหบริการดีเยี่ยมคะ  นารัก  ตอบคําถามและให

ความชวยเหลืออยางดีคะ 

1 

18 ตามงานใหยอนหลัง  ในกรณีมีรายการตกหลน  และรีบประสานงานใหอยางเรงดวน 

นาชื่นชมมากคะ 

1 

 

 7.2  จุดท่ีควรพัฒนาของการใหบริการ 

 

ท่ี จุดท่ีควรพัฒนาของการใหบริการ จํานวน 

1 ควรใหบริการผานอินเตอรเนตใหมากข้ึน บางกรณีไมควรเขาสถานท่ีบริการเพราะ

เสียเวลา  / เพ่ิมชองทางการติดตอ การโพสตเพจตางๆ  การตอบขอความในแชททาง  

facebook หรือ line 

7 

2 ขอมูลประชาสัมพันธเบอรโทรศัพทของหนวยงานควรแกไขใหเปนปจจุบนั / มีการโอน

สายหลายครั้ง /โทรประมาณ 3 เบอรถึงจะมีคนรับติดตอยากมากๆ 

2 

3 ควรปรับ UI, UX ของทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยใหมีความทันสมัย 1 

4 ระบบ App MSU ใหม ยังไมสามารถเขาใชงานได 1 

5 หนวยงานภายในควรประสานงานกันใหดี 1 

6 ดานการใหขอมูล 1 

7 อยากใหเปดชองจายเงิน คูกับชองรับบริการอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกัน  จะไดไมตองไปจายเงิน

ท่ีตึกบรม แลวคอยยอนรถกลับมากองประมวลผล  / ควรใหชําระเงินสดไดดวย 

2 

8 คาเอกสาร - คาจัดสง แพง 1 

9 ควรมีการอบรมใหบุคลากรมีการใหบริการท่ีเหมาะสมสามารถใหคําแนะนําผูท่ีตองการใช

บริการได ไมเหวี่ยงเม่ือไดรับคําถามเต็มใจตอบคําถาม / บางจุดอาจตองปรับเรื่องการ

พูดจาท้ังกับบุคลากรและนิสิตดวยความเสมอภาค / พนักงานควรมีความกระตือรือรน

มากกวานี้ และควรพูดจาใหสุภาพ  มีมารยาท /การบริการพนักงาน เหมือนไมเต็มใจ

บริการ ทาทาง น้ําเสียง / เจาหนาท่ีบางทานยังไมสามารถใหคําแนะนํา หรือขอมูลท่ี

ครบถวนตามความตองการแกผูใชบริการ / การตอนรับ การทักทาย การแนะนํา ท่ีคน

ภายนอกนาน ๆ มาติดตอท่ีงงกับอาคารสถานท่ี 

6 

10 พ่ีเจาหนาท่ีท่ีเคานเตอรนอยไปนิด 1 

11 ปายบอกทาง ควรมีใหสังเกตุเห็นงาย และชัดกวานี ้/ ปายของสถานท่ีโดนตนไมบัง 2 

12 จุดวางคอมพิวเตอร 1 

13 ความลาชาของระบบ / ระบบชามาก 2 

14 ความรวดเร็วในการบริการทุกชองทาง /อยากใหมีความรวดเร็วมากกวานี้  ในการขอ

เอกสารบางอยาง  บางทีก็ไดชาไมคอยทันการเทาไหรครับ  

19 
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 7.3  ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน 

 

ท่ี ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน จํานวน 

1 ขอความกรุณากองทะเบียนและประมวลผลเพ่ิม E-mail  address ท่ีติดตอไดสะดวกบน

เว็บไซตของกองทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือใหผูขอใชบริการไมสะดวกในการใช

โทรศัพทในการตดิตอในเบื้องตน 

3 

2 กระบวนการทํางานควรมีความคลองตัวมากกวานี ้ 1 

3 อยากใหทํางานเปนระบบระเบียบแบบนี้ตอไป 1 

4 เสนอใหมีการปรับกลวิธีหรือเพ่ิมชองทางในการแจงขอมูลขาวสารท่ีสําคัญมาก ๆ / ควรมี

ชองทางในการติดตอท่ีมากกวานี้ 1 

2 

5 ประชาสัมพันธการดําเนินเอกสารตางๆ  อยางละเอียด 1 

6 ควรประกาศบอกรายละเอียดตางๆ ใหชัดเจนมากข้ึน 1 

7 ควรพัฒนาระบบการบริหารมากข้ึน 1 

8 พัฒนาระบบการทํางานตลอดเวลา 1 

9 ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนและตอบคําถามใหนิสิตใหเร็วท่ีสุด 1 

10 รูปแบบ เอกสารการขอ ใหเยอะข้ึน และครอบคลมุรายการคาใชตางๆ ดวย เชน งานคลัง 

การเงิน  (กรณีใบเสร็จคาเทอมใชเบิก)  หรือ อ่ืนๆ 

1 

11 ควรปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการใหบริการ  ท้ังระบบออนไลน  ตลอดไปจนถึง

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

2 

12 อัปเดตเบอรโทรศัพท 1 

13 ควรดําเนินการเปน  One  stop  service  ไมผานหลายบุคคล 1 

14 อยากใหมีบุคลากรไวคอยตอบขอสงสัยของนิสิตในทางเพจ 1 

15 เวลาพูดจากับนิสิตท่ีมาใชบริการ ขอความกรุณาพูดดีๆ หนอยคะ  ท่ีสอบถามเพราะไม

ทราบจริงๆ เลยสอบถามเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามข้ันตอน ขอบคุณคะ 

1 

16 แนะนําใหเจาหนาท่ีทํางานรวดเร็วกวานี ้ 2 

17 การใหบริการผานทางโซเชี่ยลควรพูดจาใหมีความนาเคารพ 1 

18 พนักงานควรตอบคําถามใหดีและละเอียดมากข้ึน  พูดเพราะๆ  ใจเย็นๆ 1 

19 เจาหนาท่ี บริการเปนกันเอง 1 

20 พนักงานใหการบริการท่ีด ี ดีเยี่ยม 1 

21 ชื่นชมการตามงานอยางเรงรีบให และสงเอกสารไปตางประเทศไดทันเวลา เจาหนาท่ีพูด

เพราะ บริการดีมากๆ คะ 

1 

22 โทรไปท่ีสํานักงานสะดวกรวดเร็วดีคะ  ทักไปถามในเพจก็มีคนตอบตลอด 1 

23 มีตึกหรืออาคารท่ีเปนเอกลักษณเปนของตัวเอง 1 

24 พัฒนาจุดวางคอมพิวเตอร 1 
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ท่ี ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน จํานวน 

25 สถานท่ีสวย  กวางขวาง  เจาหนาท่ีสุภาพ 1 

26 ทําจุดบริการใหเหมาะสมตอความตองการของนิสิตนักศึกษา 1 

27 ปจจุบันทางกองทะเบียนฯ ไดใหบริการทางการศึกษาภายใตความรับผิดชอบท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว การรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบอยางตอเนื่องเปนสิ่งท่ีทุกๆ

หนวยงานพึงใหความสําคัญ นิสิตในฐานะผูรับบริการจากหนวยงานดังกลาวนี้มีความ

ม่ันใจวา ทางกองทะเบียนฯ ไดกระทําสิ่งนี้อยูแลว 

1 

28 บริการดีแลว / สุดยอด  ขอบคุณ  4 

29 คอนขางมีการบริการในหนวยงานท่ีดีมากคะ 1 

 



แผนการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการกองทะเบียนและประมวลผล 

ประจําปงบประมาณ  2564 
................................................................... 

 

ลําดับ 
ปญหา/ขอควรปรับปรุง 

(ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ) 
แนวทางการพัฒนา กําหนดเสร็จส้ิน ผูรับผิดชอบหลัก 

1 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

1.1  ขอมูลเบอรโทรศัพทติดตอหนวยงาน 

      ไมเปนปจจุบัน  โทรศัพทติดตอยาก   

      และมีการโอนสายหลายครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  การประชาสัมพันธข้ันตอนการใหบริการ   

      ของหนวยงานควรชัดเจน 

 

 

 

 

1.1.1  แกไขขอมูลเบอรโทรศัพทของหนวยงานใหเปนปจจุบัน 

         โดยแกไขใหเปนขอมูลท่ีถูกตองตรงกันท้ังบนเว็บไซต 

         กองทะเบยีนและประมวลผล  และเพจเฟสบุคกองทะเบียน   

         และประมวลผล    

1.1.2  เพ่ิมหมายเลขโทรศัพท สําหรับติดตอ  คือ  043719888 ,  

         043719889 , 0803237706 และ 0638273667   

         และเบอรโทรภายในประจําโตะบุคลากรทุกคน 

1.1.3  บุคลากรเปลี่ยนเวรรับโทรศัพทสวนกลาง   

         ท้ังในเวลาทําการ  ชวงพักกลางวัน  และวันเสาร-อาทิตย 

 

1.2  จัดทําปายประชาสัมพันธข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน 

       ท่ีจุดใหบริการ (เคานเตอร)  บนเว็บไซตกองทะเบียนและ 

       ประมวลผล   ระบบบริการการศึกษา  และเพจเฟสบุค 

       กองทะเบยีนและประมวลผล   

 

 

30  กันยายน  2564 

 

1. ผูอํานวยการกองทะเบียน  

    และประมวลผล 

2. นายอภชิัย ชาญศิริรัตนา ,  

    นายวรพจน  วัตถุสินธ,    

    นายจักรี  ตั้นภูมี 

3. บุคลากรกองทะเบียน 

    และประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

ลําดับ 
ปญหา/ขอควรปรับปรุง 

(ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ) 
แนวทางการพัฒนา กําหนดเสร็จส้ิน ผูรับผิดชอบหลัก 

1.3  ติดตอผานเว็บไซตยากควรมีชองทางแชท   

      เชน  facebook , line  หรือ  email  

      ท่ีติดตอหนวยงานได  กรณีผูขอใชบริการ 

      ไมสะดวกติดตอทาง โทรศัพท 

 

1.4  อยากใหเปดชองจายเงิน คูกับชองรับ  

      บริการอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกัน  จะได 

      ไมตองไปจายเงินท่ีตึกบรม แลวคอยยอน   

      กลับมากองทะเบียนและประมวลผล  /  

      ควรใหชําระเงินสดไดดวย 

 

1.3  มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบตอบคําถามทางเพจเฟสบุค 

      กองทะเบียนและประมวลผล  และอีเมลของหนวยงาน 

 

 

 

1.4  เจาหนาท่ีทะเบียนตั้งหนี้ในระบบลงทะเบียนของนิสิต 

      และใหนิสิตชําระเงินผาน QR Code    

       

 

 

2 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

2.1  ควรมีการอบรมใหบุคลากรมีการ 

      ใหบริการท่ีเหมาะสม  สามารถ 

      ใหคําแนะนําผูท่ีตองการใชบริการได  

      ไมเหวี่ยงเม่ือไดรับคําถาม  เต็มใจตอบ 

      คําถาม / บางจุดอาจตองปรับเรื่อง 

      การพูดจาท้ังกับบุคลากรและนิสิต 

      ดวยความเสมอภาค / พนักงานควรมี 

 

2.1  นําขอมูลขอเสนอแนะจากผูรับบริการ   แจงในท่ีประชุม 

      บุคลากรกองทะเบยีนและประมวลผล  เพ่ือใหบุคลากร 

      ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใหบริการและใหบริการอยางมี 

      ประสิทธิภาพ 

 

30  กันยายน  2564 

 

1. ผูอํานวยการกองทะเบียน 

    และประมวลผล 

2. บุคลากรกองทะเบียน 

    และประมวลผล 
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ลําดับ 
ปญหา/ขอควรปรับปรุง 

(ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ) 
แนวทางการพัฒนา กําหนดเสร็จส้ิน ผูรับผิดชอบหลัก 

      ความกระตือรือรนมากกวานี้  

      และควรพูดจาใหสุภาพ  มีมารยาท / 

      การบริการพนักงาน เหมือนไมเต็มใจ   

      บริการ ทาทาง น้ําเสียง / เจาหนาท่ี 

      บางทานยังไมสามารถใหคําแนะนํา  

      หรือขอมูลท่ีครบถวนตามความตองการ 

      แกผูใชบริการ / การตอนรับ  

      การทักทาย การแนะนํา ท่ีคนภายนอก 

      นาน ๆ มาติดตอท่ีงงกับอาคารสถานท่ี 

3 ดานสารสนเทศ 

3.1  ขอความกรุณากองทะเบียน 

      และประมวลผลเพ่ิม E-mail  address  

      ท่ีติดตอไดสะดวกบนเว็บไซตของกอง   

      ทะเบียนและประมวลผล   

 

 

 

 

 

 

3.1  แสดงอีเมลผูดูแลระบบและงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา   

      บนหนาระบบบริการการศึกษา  และเว็บไซตกองทะเบียน 

      และประมวลผล  ดังนี้   

          1)  (diskko@hotmail.com) แจงปญหาเก่ียวกับระบบ  

               หรือระบบไมตัดยอดหนี้ 

          2)  (woraphot.wat@msu.ac.th) แจงปญหาเก่ียวกับ 

               การรายงานตัวนิสิตใหม 

          3)  (regmsudocument2@gmail.com) แจงปญหา  

               เก่ียวกับการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

 

30  กันยายน  2564 

 

1. ผูอํานวยการกองทะเบียน  

    และประมวลผล 

2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ,  

    นายวรพจน  วัตถุสินธ 

3. บุคลากรกองทะเบียน 

    และประมวลผล 



 

 

4 

ลําดับ 
ปญหา/ขอควรปรับปรุง 

(ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ) 
แนวทางการพัฒนา กําหนดเสร็จส้ิน ผูรับผิดชอบหลัก 

3.2  เสนอใหมีการปรับกลวิธีหรือเพ่ิมชองทาง 

      ในการแจงขอมูลขาวสารท่ีสําคัญมาก ๆ  

      / ควรมีชองทางในการติดตอท่ีมากกวานี้ 

 

3.2  ชองทางการติดตอขอรับบริการ กองทะเบียนและประมวลผล     

      มีดังนี ้

          1)  จุดใหบริการกองทะเบยีนและประมวลผล 

          2)  เพจเฟสบุคกองทะเบียนและประมวลผล   

          3)  อีเมล      

              1. diskko@hotmail.com แจงปญหาเก่ียวกับระบบ  

                  หรอืระบบไมตัดยอดหนี้ 

              2. woraphot.wat@msu.ac.th แจงปญหาเก่ียวกับ 

                  การรายงานตัวนิสิตใหม 

              3. regmsudocument2@gmail.com แจงปญหา 

                 เก่ียวกับการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา        

          4)  เว็บไซตกองทะเบียนและประมวลผล 

          5)  หมายเลขโทรศัพท สําหรับติดตอ  คือ  043719888 ,  

               043719889 , 0803237706 และ 0638273667     

               และเบอรโทรภายในประจําโตะบุคลากรทุกคน 

4 ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

4.1  ปายบอกทาง ควรมีใหสังเกตเห็นงาย  

      และชัดกวานี้ / ปายของสถานท่ี 

      โดนตนไมบัง 

 

4.1  ประสานฝายอาคารสถานท่ีเพ่ือตกแตงตนไมไมใหบดบัง 

      ปายบอกทาง 

 

 

30  กันยายน  2564 

 

1. ผูอํานวยการกองทะเบียน  

    และประมวลผล 

2. นางนัยนา  ดรชัย 




