
การจัดระบบคิว 

เพ่ือการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

การออกใบสําคัญทางการศึกษา  

ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  



 

เปนองคกรหลักและดํารง
ความเปนผูนําดานทะเบียน
และประมวลผล ของ
มหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล  
กาวทันเทคโนโลยี  มุงมั่น
พรอมบริการดานคุณภาพ
มาตรฐานสากล 



พั
น

ธก
ิจ 

• ใหบริการและ

ดําเนินการดาน

ขอมูลนิสิตแรกรับ

จนจบการศึกษา 

• จดัเก็บขอมูลดาน

การศึกษาของ

นิสิตปจจุบัน นิสิต

เกา ใหมีความ

ถกูตอง  และเปน

ปจจุบัน  

พั
น

ธก
ิจ 

• การลงทะเบียน

เรียนของนสิติ 

ทะเบียนรายวิชา 

ตารางสอน และ

ตารางสอบ 

• ประมวลผล

การศึกษาและ

สถิติขอมูล เพ่ือ

ประโยชนในการ

บริหารงาน

วิชาการของ

มหาวิทยาลัย 
พั

น
ธก

ิจ 

• ตรวจสอบเงื่อนไข

การสาํเร็จการศึกษา

ตามหลักสตูรของ

นิสิต ออก/รับรอง/

ตรวจสอบเอกสาร

ทางการศึกษา 

• กํากับดูแลใหนิสติ

ปฏิบัตติามขอบงัคับ

วาดวยการศึกษาขั้น

ปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย 

• ใหบริการวิชาการ

ดานทะเบยีน 

ประมวลผลและการ

สอบคัดเลือก 



มิติการใหบริการ 
คิดเปนรอยละ 

ป 2551 ป 2553 เพ่ิม/ลดลง 

ความครบถวนสมบูรณของขอมูล 89.30 100.00 + 10.70 

ความถูกตองแมนยําของขอมูล 89.60 92.30 +  2.70 

ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 82.50 94.90 + 12.40 

คาเฉล่ียรวม 87.13 95.70 +  8.57 

ความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล  



ความพงึพอใจในการใหบริการของฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา  

 

ความพึงพอใจ 
คิดเปน 

รอยละ (2551) 

คิดเปน 

รอยละ (2553) 

 คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 

(2551) 

คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 

(2553) 

1. ดานคุณภาพการใหบริการ 96.27 92.40 มาก มาก 

2. ดานกระบวนการ ขัน้ตอน  

    การใหบริการ 

82.67 88.20 มาก มาก 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 90.53 96.20 มาก มาก 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 89.67 92.40 มาก มาก 

รวมทุกดาน 89.78 92.30 มาก มาก 



-  ควรมีความตรงตอเวลาในการรับเอกสารมากกวาน้ี 

-  อยากไดเอกสารเร็วกวาน้ี เพราะจําเปนตองใช 

-  อยากใหยื่นขอ Transcript ไดถึง 16:30 น.  

ขอเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดิม 



เพ่ือใหการบริการทางการศึกษา สามารถตอบสนองตอความ   

ตองการของผูใชบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  ประหยัด    

คาใชจาย ใหบริการครอบคลุมตอความตองการของผูใชบริการ  

อีกทั้งยังชวยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการ  

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธภิาพดียิ่งขึ้น  

แนวคดิในการพัฒนากระบวนการ 



• ลดระยะเวลาการใหบริการ 

• ปรับปรุงคุณภาพของงาน 

• เพิ่มศักยภาพของบุคลากร 



- ใบรับรองฐานะการศึกษา    (36 เร่ือง/วัน) 

- ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร           (8 เร่ือง/วัน)   

- ใบรออนุมัติปริญญา    (14 เร่ือง/วัน) 

- ใบอนุมัติปริญญา     (32 เร่ือง/วัน) 

- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   (133 เร่ือง/วัน) 

พัฒนากระบวนการ 

การออกเอกสารสําคญัทางการศึกษา 5 ประเภท 



     

   ระบบคิว 

• คิวมาตรฐาน 

• คิวดวน 

• คิวจอง 

ระบบบัญชี  

3 มติ ิ

ระบบ 

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

 การประสานงานของ 4 ระบบ 

บุคลากร 



กระบวนงานการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา (เดิม) 

1. การย่ืนคํารอง : 3 ข้ันตอนยอย (1 วัน)  

2. การจัดทําใบสําคัญทางการศึกษา: 3 ข้ันตอนยอย (3 วัน)  

3. การรับเอกสาร : 3 ข้ันตอน   

3 ข้ันตอนหลัก 9 ข้ันตอนยอย ใชเวลา 4 วัน  

(ไมนับระยะในการมารับเอกสาร) 



1. ผูรับบริการกรอกแบบ    

คํารองขอเอกสารสําคัญทาง

การศึกษา แบบเขาคิว 
 

2. เจาหนาที่บันทึกขอมูลใน

ระบบตามรายการคํารองและ

ผูรับบริการชําระเงิน

คาธรรมเนียม 
 

3.เจาหนาที่ออกใบเสร็จ

คาธรรมเนียมใหผูรับบริการ

เปนหลักฐาน 

  การยื่นคํารอง              

1. สิ้นสุดแตละวันเจาหนาที่

เคานเตอรแยกแบบคํารอง

เจาหนาที่จัดทําเอกสารสําคัญทาง

การศึกษา พรอมบันทึกขอมูลลง

สมุด 
 

2.เจาหนาที่จัดทําเอกสารสําคัญ

ทางการศึกษา ตรวจสอบความถูก

ตองของขอมูล /จัดพิมพ /ติดรูป 

พรอม   ลงนาม ผูตรวจสอบ 
 

3. เจาหนาที่จัดทําเอกสารสําคัญ

ทางการศึกษา ประทับตราชื่อและ

ตําแหนงนายทะเบยีน เสนอนาย

ทะเบียนลงนามรับรอง 

การจัดทําเอกสารสําคัญ 

ทางการศึกษา 1.ผูรับบริการแสดงใบเสร็จ

คาธรรมเนียม 
 

2.เจาหนาที่ประจําเคานเตอร

ประทับตราสัญลักษณ

มหาวิทยาลัยฯ ที่ภาพถายและ

ประทับตรานูนที่นายทะเบียน

ลงนามรับรองเอกสารสําคัญ

ทางการศึกษา 
 

3.เจาหนาที่จายเอกสารสําคัญ

ทางศึกษาใหผูรับบริการ พรอม

ลงชื่อเปนหลักฐาน 

การรับเอกสาร  

 

 

เดิม 

4 วัน รวม 4 วัน 



วิธีการในการลดระยะเวลาการใหบริการ 

•  การลดเวลาการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาดวยระบบคิวมาตรฐาน  

     - บัตรคิว (แยกสีบัตรตามชวงเวลา) 

     - รวมข้ันตอน 

     - ระบบบัญชี 3 มิติ 

     - กลองแยกคํารอง 

     - เตรียมการลวงหนา 

• การลดเวลาการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาดวยระบบคิวดวน 

• การลดเวลาการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาดวยระบบคิวจอง 

• การจัดระบบการทํางานใหมทัง้ในการปฏิบัติและบคุลากร 

• ปรับปรุงใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา 



2 ขัน้ตอนหลัก 6 ขัน้ตอนยอย  

ใชเวลา 1/2 วนั หรอื 4 ชั่วโมงทําการ   

1. การย่ืนคํารองและการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา  

    (4 ขัน้ตอนยอย)  

2. การรบัเอกสาร (2 ขัน้ตอนยอย)   

 * คิวมาตรฐาน 

กระบวนงานการจัดทําเอกสารสําคญัทางการศึกษา (ใหม) 



ครั้ง

ที ่

เปดรับคํารอง 

(ชวงละ 1 ½  ชั่วโมง) 

ลาํดับ 

บัตรคิว 

เจาหนาที่

ดําเนินการ  

รับเอกสาร

สําคัญ 

ทาง

การศึกษา 

1 08.30 – 10.00 น. 1 – 54 10.00 – 11.00 น.  13.30 น. 

2 10.01 – 11.30 น. 55 – 108   11.30 – 12.30 น.   14.00 น.  

3 12.31 – 14.00 น. 109 – 162   14.00 – 15.00 น. 08.30 น. 

ของวันถัดไป 

4 14.01 – 16.30 น. 163 - 216 16.00 – 17.00 น. 10.00 น. 

ของวันถัดไป เจาหนาที่บันทึกขอมูลลงในสมุดภายหลังเสร็จส้ินการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

การดาํเนินงานและการรับเอกสารสําคัญทางการศึกษา 



1.1 ผูรับบริการกรอกแบบคํารองขอเอกสาร

สําคัญทางการศึกษา  รอเรยีกตามบัตรคิว 
 

1.2 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลในระบบตาม

รายการคํารองและออกใบเสร็จ

คาธรรมเนยีม ดวยระบบบัญชี 3 มติิ 
 

1.3 เจาหนาท่ีแยกคํารองขอเอกสารสําคัญ

ทางการศึกษา และนัดใหมารบัเอกสาร 
 

1.4 เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล / จัดพิมพ /ติด

รปู / ลงนามผูตรวจสอบ / เสนอนายทะเบียน

ลงนาม 

2.1 ผูรับบริการแสดงใบเสร็จ

คาธรรมเนยีม 
 

2.2 เจาหนาท่ีประทับตรา

สัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ  

ไวลวงหนา และจายให

ผูรับบริการ 

 

การยื่นคํารองและการจัดทํา 

ใบสําคัญทางการศึกษา 

การรับเอกสาร 

 

 

 
ใหม 

รวม ½ วัน 



การรับเอกสารสําคัญทางการศึกษา 



•  สําหรับนิสิตที่จบการศึกษาแลว 

•  สามารถย่ืนคํารองและขอรับเอกสารสําคัญทางการศึกษาทันที    

•  เจาหนาที่สามารถลดข้ันตอนที่ 1.3 (การแยกคํารอง)  

•  ดําเนินงานเบ็ดเสร็จภายในเวลา 15 นาที/ฉบับ 

การออกเอกสารสําคญัทางการศึกษาดวยระบบคิวดวน 



1.1 ผูรับบริการกรอกแบบคํารองขอ

เอกสารสําคัญทางการศึกษา  รอเรียก

ตามบัตรคิว 
 

1.2 เจาหนาที่บันทึกขอมูลในระบบตาม

รายการคํารองและออกใบเสร็จ

คาธรรมเนียม ดวยระบบบัญชี 3 มติิ 
 

1.3 เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล /จัดพิมพ 

/ ติดรูป / ลงนามผูตรวจสอบ /เสนอนาย

ทะเบียนลงนาม 

2.1 ผูรับบริการแสดงใบเสร็จ

คาธรรมเนียม 
 

2.2 เจาหนาที่ประทับตรา

สัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ  

ไวลวงหนา และจายให

ผูรับบริการ 

 

การรับเอกสาร 

 * คิวดวน 

2 ขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอนยอย  

ใชเวลา 15 นาท ี

การยื่นคํารองและการจัดทํา 

เอกสารสําคัญทางการศึกษา 



• สําหรับนิสติที่จบการศึกษาแลว / ไมสะดวกมาขอเอกสาร   

• สงใบคํารองขอเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 0-2561-4637   

• เจาหนาทีจ่ะจัดเตรียมเอกสารไวรอลวงหนา 

• ขอรบัเอกสารสําคัญทางการศึกษาได ภายในเวลา 5 นาท/ีฉบับ  

การออกเอกสารสําคญัทางการศึกษาดวยระบบคิวจอง 



1.1 ผูรับบริการกรอกแบบคํารองขอเอกสาร

สําคัญทางการศึกษา  รอเรียกตามบัตรคิว 
 

1.2 เจาหนาที่บันทึกขอมูลในระบบตาม

รายการคํารองและออกใบเสร็จ

คาธรรมเนียม ดวยระบบบัญชี 3 มติิ 
 

1.3 เจาหนาทีแ่ยกคํารองขอเอกสารสําคัญ

ทางการศึกษา และนัดใหมารับเอกสาร 
 

1.4 เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล / จัดพิมพ /

ติดรูป / ลงนามผูตรวจสอบ / เสนอนาย

ทะเบียนลงนาม 

2.1 ผูรับบริการแสดงใบเสร็จ

คาธรรมเนียม 
 

2.2 เจาหนาที่ประทับตรา

สัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ  

ไวลวงหนา และจายให

ผูรับบริการ 

 

การยื่นคํารองและการจัดทํา 

เอกสารสําคัญทางการศึกษา 

การรับเอกสาร 

 * คิวจอง 



แบบใหม      6 ขั้นตอนยอย ใชระยะเวลาเพียง 

 ** ครึ่งวันทําการ หรือ 4 ชั่วโมงทําการ** 

แบบเดิม         มี 9 ขัน้ตอน ใชระยะเวลา  
      4 วันทําการ 

ปรับปรุง      มี  3 ขั้นตอน ใชระยะเวลา 

            2 วันทําการ 

กระบวนการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาแบบใหม   
สามารถลดขั้นตอนการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 



กระบวนการใหม 

•  ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานได  87.50% 
•  เพิ่มความพึงพอใจ  89.75% 

ประสบผลสําเร็จ 



แผนผงฝายทะเบยนและสถต

การศกึษา 

หัวหนาฝาย 

เจาหนาที่ทะเบียนแตละคณะ 

รองผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

เดิม 



แผนผงฝายทะเบยนและสถต

การศกึษา 

หวัหนาสาย หวัหนาสาย 

หัวหนาฝาย 

สัตวแพทยศาสตร 

เทคนิคการ  สัตว

แพทย 

เศรษฐศาสตร 

บริหารธุรกิจ 

เกษตร 

ประมง 

วนศาสตร 

อตุสาหกรรม

เกษตร 

วิศวกรรมศาสตร 

วิทยาศาสตร 

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร 

ศกึษาศาสตร 

รองผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

 

งานเคานเตอร 

งานบัณฑิตศกึษา 

(ออกใบรายงาน

คะแนน) 

ใหม 



 การใหความสําคัญผูขอใชบริการ  

• เสริมสรางทัศนคติในการบริการ (Service Mind)  
• ใหคําแนะนําที่ถูกตอง และผอนผันใหเกิดความสะดวก  
• มีตูรับความคิดเห็นของนิสิตผูมาใชบริการ 

• มีการบริการและประสานงานกับคณะ (ผานทาง Website)  

• เอกสารเผยแพร เพื่อประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมตางๆ  



การกําหนดรูปแบบการอํานวยความสะดวก  

• นิสิตเขาถึงขอมลูขาวสารทาง online  

• เจาหนาทีแ่นะนํา บริการตอบคําถามทางโทรศัพท  

• ใชระบบบตัรคิวเพื่อความสะดวกของนิสิต  

• ปายแสดงหนาเคานเตอรเพื่อความสะดวกรวดเร็วของการ 

   ใหบริการ 

   



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การขอเอกสารทางการศึกษาแบบ online และตัดยอดเงินผานบัญชีของนิสิต   

2. การสรางเทคนคิในการทํางานใหรวดเร็ว โดยพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร  

3. การพมิพใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ดวยระบบ online  

4. มีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในดานวิชาการ  โดยจัดหาทุนการศึกษา 

    ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท  

5. มีการกอสรางอาคารใหม เพื่อรองรับการขยายงาน เพิม่พื้นท่ี e-service 



สํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  



1. ผูรับบริการกรอกแบบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา      

    แบบเขาคิว 

2. เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูลในระบบตามรายการคํารองและผูรับบริการ 

    ชําระเงินคาธรรมเนียม 

3. เจาหนาทีอ่อกใบเสร็จคาธรรมเนียมใหผูรับบรกิารเปนหลักฐาน 

การยื่นคํารอง              

4 วัน 



1. สิ้นสุดแตละวันเจาหนาที่เคานเตอรแยกแบบคํารองเจาหนาที่

จัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา พรอมบันทึกขอมูลลงสมุด 

2. เจาหนาทีจ่ัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา ตรวจสอบความ 

ถูกตองของขอมูล / จัดพิมพ / ตดิรูป พรอมลงนาม ผูตรวจสอบ 

3. เจาหนาทีจ่ัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา ประทับตราชื่อและ

ตําแหนงนายทะเบียน เสนอนายทะเบียนลงนามรับรอง 

 

การจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

4 วัน 



1.  ผูรับบริการแสดงใบเสร็จคาธรรมเนียม 

2. เจาหนาทีป่ระจําเคานเตอรประทับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ     

    ที่ภาพถายและประทับตรานูนที่นายทะเบียนลงนามรับรองเอกสาร

สําคัญทางการศึกษา 

3.  เจาหนาทีจ่ายเอกสารสาํคัญทางศึกษาใหผูรับบริการ พรอมลงชื่อ

เปนหลักฐาน 

การรบัเอกสาร 

4 วัน 


	Slide Number 1
	วิสัยทัศน์
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32

