
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3 

ประจําป 2552 
 

เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบรกิาร :  

การออกใบสําคัญทางการศึกษา 

(Transcript และ ใบรับรองฐานะการศึกษา) 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

รองศาสตราจารย ดร. ศักดา  อนิทรวิชัย 



สํานักทะเบียนและประมวลผล 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรที่ไดรับความเช่ือถือ ดานความถกูตอง

แมนยําของขอมูลทางการศึกษา ความรวดเรว็ในการออก

เอกสารสําคัญทางการศึกษาของนสิติ มีประสิทธิภาพใน 

การใหบรกิารแกคณะ ภาควชิา และนิสิตในทุกๆ 

ดาน          สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย      



สํานักทะเบียนและประมวลผล 

พันธกิจ 
 จัดระบบการเก็บขอมูลดานการศึกษาของนิสิตใหมี

ความถูกตองและเปนปจจุบัน ใหบริการรับนิสิตแกคณะตาง ๆ 

จัดทําตารางเรียน  ตารางสอบ ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ

การศึกษา ตลอดจนกํากับดูแลใหนิสิตปฏิบัติตามขอบังคับวา

ดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
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จํานวนนิสิต Transcript ใบรับรองฐานะการศึกษา

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

จํานวนนิสิต และจํานวนการขอTranscript และ

ใบรับรองฐานะการศึกษา 5 ปยอนหลัง 



การใหบริการเอกสารสาํคัญทางการศึกษา 

• Transcript 

• ใบรับรองฐานะการศึกษา 

• ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร 

• ใบรออนุมัติปริญญา 

• ใบอนุมัติปริญญา 

• ใบแปลปริญญาบัตร 

• หนังสือนํา 



สํานักทะเบียนและประมวลผล 

งานจําหนายระเบยีบการ 



งานรับมอบตัวนิสติใหม 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



สํานักทะเบียนและประมวลผล 

งานทําบตัรประจาํตัวนิสิต 



การจัดเตรียมปริญญาบัตร 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



สํานักทะเบียนและประมวลผล 

นิสิตติดตอขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา 



การรับคํารองขอเอกสารทางการศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



ตัวอยางคํารองขอเอกสารทางการศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



ตัวอยางคํารองขอเอกสารทางการศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
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พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

Transcript ใบรับรองฐานะการศึกษา

จํานวนการขอTranscript และใบรับรองฐานะการศึกษา 

ในป พ.ศ. 2552 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



การติดตอขอรับเอกสารทางการศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



ตัวอยาง Transcript 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



ตัวอยางใบรับรองฐานะการศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



สํานักทะเบียนและประมวลผล 

ปญหา 
 

• เวลา 

• ข้ันตอนการดําเนินงาน 

• การปฏิสัมพันธ 



สํานักทะเบียนและประมวลผล 

เดมิ การปรับปรุง 

1. การปฏบิัติงานไมตอเนื่อง                  

ติดเวลาพักเที่ยง 

1. จัดเจาหนาที่ปฏิบตังิาน

ตลอดเวลา 

2. จํานวนเจาหนาที่ใหบริการ

มีไมเพียงพอ 

2. จัดเจาหนาที่เพ่ิมในการ

ใหบริการ 

3. กระบวนการจัดสงคํารอง

ลาชา  

3. เพ่ิมรอบการจัดสงคํารอง 

โดยแบงเปน  2 ชวงเวลา 

เวลา 



เดมิ การปรับปรุง 

1. การจัดการดาน

ฐานขอมูลยังไมสมบูรณ     

ทําใหเกิดความลาชา 

1. ประสานงานกับสํานักบริการ

คอมพิวเตอร ในการปรับปรุง

ฐานขอมลู 

2. วิธีการจัดเก็บเอกสาร  

ยังไมเปนระบบ 

2. นําระบบ 5 ส มาใช 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 



เดมิ การปรับปรุง 

1. การสื่อสารขอมูลที่ไม

ชัดเจน กอใหเกิดความ

เขาใจที่คลาดเคลื่อน 

1. จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู

และปลูกจิตสํานึกที่ดใีนการ

ใหบริการ (Service Mind)         

มีการประชุมเพ่ือหาแนวทาง

ปรับปรุงแกไขรวมกันอยาง

สม่ําเสมอ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

การปฏสิัมพันธ 



เดมิ การปรับปรุง 

2. ขาดการแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็และความ

ตองการ ระหวางเจาหนาที่

และผูรับบริการ 

2. มีการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม

โดยตรง ผานตูรับความคิดเห็น 

และผานระบบเครือขาย เพ่ือใช

เปนแนวทางปรับปรุงงานบริการ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

การปฏสิัมพันธ 



แผนผังการดาํเนินงาน 

และการปรับปรุงการดําเนินงาน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ                     

จํานวน 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 4 วันทําการ 

รับคํารอง /                   

ชําระเงิน

คาธรรมเนียม 

ตรวจสอบความถูกตอง / 

จัดพิมพ / ตดิรูป / ตรวจทาน 

 

เสนอนายทะเบียน      

ลงนาม 

ประทับตราสถาบัน / คัดแยก

เอกสารตามคณะ ชั้นป เพื่อ

สะดวกในการขอรับเอกสาร 

1 วัน 1 วัน 

1 วัน 1 วัน 

เดิม 



 จํานวน 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 2 วันทําการ 

รับคาํรอง /                   

ชําระเงิน

คาธรรมเนียม 

-ตรวจสอบ

ความถูกตอง / 

จัดพิมพ / ติด

รูป / ตรวจทาน 

-เสนอนาย

ทะเบียนลงนาม 

ประทับตรา

สถาบัน / คดั

แยกเอกสาร

ตามคณะ   ชัน้

ป เพื่อสะดวก

ในการขอรับ

เอกสาร 

½ วัน 1 วัน ½ วัน 

ปรับปรุงใหม 



การใหบริการ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



การใหบริการ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



ผลการประเมินความพงึพอใจ 

ของผูรับบริการ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



การประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ระดับ 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1.  Transcript ที่ไดรับมีความถูกตอง

เช่ือถอืได 

 

4.82 

 

มาก 

2.  ความถูกตองของใบอนุมัติ 

ใบรับรองตางๆ 

4.79 มาก 

3.  ทานไดรับเอกสารครบถวนตาม  

ที่ขอ 

4.83 มาก 



การประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ระดับ 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

1.   ความสะดวกในการขอและ 

     รับเอกสาร 

 

4.35 

 

มาก 

2. อัตราคาธรรมเนียมในการ 

     ขอเอกสาร 

4.14 มาก 

3. ระยะเวลาการขอเอกสารจนถึง 

     รับเอกสาร 

3.91 มาก 



การประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ระดับ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

1.  เจาหนาที่ใหการตอนรับดวยความ  

เต็มใจ 

 

4.51 

 

มาก 

2.  เจาหนาที่ใหบริการดวยความ     

เสมอภาค 

4.56 มาก 

3.  เจาหนาที่มีความต้ังใจใหบริการ 4.51 มาก 



การประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ระดับ 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

1.  ผังแสดงขั้นตอนการขอเอกสาร 

 

4.28 

 

มาก 

2. เวลาทาํการ 08:30 – 16:30 น.  

     ไมพักเที่ยง 

4.67 มาก 

3.  ความสะอาดของสถานที ่ 4.50 มาก 

คาเฉลี่ย =   4.49   อยูในระดบั   มาก 



กระบวนการมีการพัฒนาปรับปรุง

ตอบสนองพันธกิจของหนวยงาน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

ความถูกตองแมนยําของขอมูลทาง

การศึกษา ความรวดเร็วในการออก

เอกสารสําคัญทางการศึกษาของนสิติ 



การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน 

ในอนาคต 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



ลดระยะเวลามาตรฐานการใหบริการ 

3 ขั้นตอน ระยะเวลา 1 วันทําการ 

รับคาํรอง /                   

ชําระเงิน

คาธรรมเนียม 

-ตรวจสอบ

ความถูกตอง / 

จัดพิมพ / ติด

รูป / ตรวจทาน 

-เสนอนาย

ทะเบียนลงนาม 

ประทับตรา

สถาบัน /คดั

แยกเอกสาร

ตามคณะ   ชัน้

ป เพื่อสะดวก

ในการขอรับ

เอกสาร 



บริการดี รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส 

ตรวจสอบได และรวมรบัผิดชอบ 
บริการดี รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส 

ตรวจสอบได และรวมรบัผิดชอบ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 



ขอบคุณ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
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