
รายงานประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน 

 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหนึ่งในหน่วยงำนหลักของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ด ำเนินงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ มีเป้ำประสงค์ในกำรเป็น
หน่วยงำนที่มีคุณภำพด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคล
ทั่วไป ด้วยจรรยำบรรณในกำรท ำงำน มีควำมเสมอภำค และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร ภำยใต้
วิสัยทัศน์ที่ว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว” 
โดยรูปแบบกำรให้บริกำรของส ำนักฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงำนตำมโครงสร้ำงหน่วยงำน ได้แก่ กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร  กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล และมีภำรกิจหลักในกำร
ด ำเนินงำน 4 ด้ำน ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมกำรจัดกำรหลักสูตรระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำน ระดับอุดมศึกษำ 

  2) ด ำเนินงำนด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล   
  3) ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป   
  4) ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ  
 ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ไตรมำส 3) นั้น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้พัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำรแก่ นิสิตนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไปอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่คณำจำรย์ กำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรหน้ำเคำน์เตอร์
ซึ่งเป็นช่องทำงตรงในกำรให้บริกำร รวมไปถึงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์บน
แพลตฟอร์มต่ำงๆ รองรับพฤติกรรมกำรใช้งำนของกลุ่มเป้ำหมำยของหน่วยงำน และด ำเนินงำนให้เหมำะสม
กับสภำวกำรณ์ทำงด้ำนเทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ของผู้รับบริกำรที่มีควำมเปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัย จำก
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงด ำเนินกำรจัดเก็บรวบรวมสถิติจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน เพ่ือให้ทรำบข้อมูลที่จ ำเป็น ในกำรปรับปรุง พัฒนำระบบงำน
ให้บริกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ทันสมัย ถูกต้อง และให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว มีควำมปลอดภัยด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำร และควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลส ำคัญ  
 กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรทั้งในส่วนของกำรปรับปรุงระบบงำน และกำรพัฒนำขึ้นใหม่ 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน ในปี งบประมำณ 2564  หน่วยงำน
ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบจำกผู้ใช้งำน โดยคัดเลือกระบบงำนที่เกี่ยวข้องและส่ง
ผลกระทบต่อผู้ใช้มำกที่สุด จ ำนวน 3 ระบบงำน ได้แก่ 

  ระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนจองรำยวิชำเรียนต่ำง 
ๆ นอกเหนือจำกแผนกำรเรียนในภำคเรียนปกติของตนเองได้ ปัจจุบันมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่กำรเข้ำ
ใช้งำนโดยกำรพิมพ์ค ำร้องเสนอเซ็นต์เพ่ือขออนุมัติ จนถึงปัจจุบัน เป็นกำรใช้งำนโดยกำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำผ่ำน
ระบบออนไลน์ทั้งหมด โดยนักศึกษำไม่ต้องด ำเนินกำรจัดพิมพ์เอกสำรเพื่อขออนุมัติ 
  ระบบค าร้องออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนำขึ้นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ สำมำรถ
เข้ำถึงกำรใช้งำนได้ง่ำย อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลำ ลดควำมผิดพลำดของเอกสำร และลดกำรสูญหำยของ
เอกสำรค ำร้อง นอกจำกนี้นักศึกษำยังสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินกำรของค ำร้องที่ตนเองยื่นเรื่องไว้ ว่ำอยู่ใน
ขั้นตอน กระบวนกำรใด สถำนะค ำร้องได้รับกำรอนุมัติแล้วหรือไม่ 
  ระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (ส ำหรับอำจำรย์ผู้สอน) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่อำจำรย์ผู้สอน ในกำรส่งผลกำรเรียน รำยวิชำที่รับผิดชอบ 



ระบบค าร้องออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนำขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้งำน
ได้ง่ำย อีกทั้ งยังช่วยลดระยะเวลำ ลดควำมผิดพลำดของเอกสำร และลดกำรสูญหำยของเอกสำร  
ค ำร้อง นอกจำกนี้นักศึกษำยังสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินกำรของค ำร้องที่ตนเองยื่นเรื่องไว้ ว่ำอยู่ในขั้นตอน 
กระบวนกำรใด สถำนะค ำร้องได้รับกำรอนุมัติแล้วหรือไม่ (n = 1,820) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลประเมิน 
ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 4.24 

 - กำรใช้งำนระบบง่ำย ไม่ซับซ้อน 4.25 
 - เมนูของระบบมีควำมเหมำะสม 4.26 
 - ขั้นตอนกำรใช้งำนของระบบมีควำมเหมำะสม 4.23 
 - ระบบค ำร้องออนไลน์ ช่วยท ำให้กำรกรอกข้อมูลค ำร้องรวดเร็วขึ้น 4.25 
 - ควำมสะดวกในกำรตรวจสอบและติดตำมค ำร้องที่ยื่นเรื่องผ่ำนระบบ 4.23 
 - ควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล 4.21 
 - ควำมถูกต้องของข้อมูลที่ให้บริกำร 4.24 

ข. ด้านการออกแบบ 4.21 
 - ควำมสวยงำม ควำมทันสมัย และน่ำสนใจของหน้ำระบบ 4.17 
 - กำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อกำรใช้งำน 4.20 
 - ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้ชนิดอักษรและควำมชัดเจนของข้อควำมท่ีแสดงบน

จอภำพ 
4.24 

 - ควำมเหมำะสมในกำรใช้สัญลักษณ์หรือรูปภำพในกำรสื่อควำมหมำย 4.23 
 - กำรน ำเสนอเนื้อหำ ข้อมูลเป็นระบบและเรียงตำมล ำดับขั้นตอน 4.22 

ค. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 4.15 
 - ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรและกำรแก้ไขปัญหำ 4.12 
 - เอกสำร/คู่มือประกอบกำรใช้งำนมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย 4.18 
 - มีช่องทำงในกำรติดต่อ/สอบถำมปัญหำอย่ำงเพียงพอ 4.15 

คะแนนการประเมินระบบค าร้องออนไลน์ 4.21 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- รออนุมัติเรื่องนำนเกินไป 
- เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตท ำงำนช้ำ 

4.24 4.21 4.15 



 ระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนจองรำยวิชำเรียนต่ำง ๆ นอกเหนือจำก
แผนกำรเรียนในภำคเรียนปกติของตนเองได้ ปัจจุบันมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่กำรเข้ำใช้งำนโดยกำร
พิมพ์ค ำร้องเสนอเซ็นต์เพื่อขออนุมัติ จนถึงปัจจุบัน เป็นกำรใช้งำนโดยกำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำผ่ำนระบบออนไลน์
ทั้งหมด โดยนักศึกษำไม่ต้องด ำเนินกำรจัดพิมพ์เอกสำรเพ่ือขออนุมัติ (n = 297)  

 

 
 

 

 

  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลประเมิน 
ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 4.46 

 - กำรใช้งำนระบบง่ำย ไม่ซับซ้อน 4.50 
 - เมนูของระบบมีควำมเหมำะสม 4.48 
 - ขั้นตอนกำรอนุมัติรำยวิชำมีควำมเหมำะสม 4.44 
 - มีควำมสะดวกในกำรตรวจสอบและติดตำมรำยวิชำที่อนุมัติ 4.45 
 - ควำมสำมำรถในกำรแจ้งเตือนผ่ำน Line Notify 4.44 
 - ควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล 4.46 
 - ควำมถูกต้องของข้อมูลที่ให้บริกำร 4.47 

ข. ด้านการออกแบบ 4.43 
 - มีควำมสวยงำม ควำมทันสมัย และน่ำสนใจ   
 - กำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อกำรใช้งำน 4.42 
 - ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้ชนิดอักษรและควำมชัดเจนของข้อควำมท่ีแสดง

บนจอภำพ 
4.44 

 - ควำมเหมำะสมในกำรใช้สัญลักษณ์หรือรูปภำพในกำรสื่อควำมหมำย 4.45 
 - กำรน ำเสนอเนื้อหำ ข้อมูลเป็นระบบและเรียงตำมล ำดับขั้นตอน 4.44 

ค. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 4.46 
 - ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรและกำรแก้ไขปัญหำ 4.47 
 - เอกสำร/คู่มือประกอบกำรใช้งำนมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย 4.45 
 - มีช่องทำงในกำรติดต่อ/สอบถำมปัญหำอย่ำงเพียงพอ 4.45 

คะแนนการประเมินระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา 4.45 

4.46 4.43 4.46 

ด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของระบบ 

ด้านการออกแบบ
ระบบงาน 

ด้านการสนับสนุนและ
การให้บริการการใช้งาน 



ระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (ส ำหรับอำจำรย์ผู้สอน) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่อำจำรย์ผู้สอน 
ในกำรส่งผลกำรเรียน รำยวิชำที่รับผิดชอบ (n = 33) 

 

 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลประเมิน 
ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 4.40 

 - กำรเข้ำสู่ระบบโดยใช้งำนเดียวกับบัญชีผู้ใช้งำน NSRU Account 4.57 
 - กำรน ำเข้ำข้อมูลคะแนนด้วยวิธีน ำเข้ำจำกไฟล์ Excel 4.38 
 - ควำมถูกต้องของคะแนนที่กรอก กำรสรุปคะแนน และกำรสรุปผลกำรเรียน 4.44 
 - ควำมสำมำรถในกำรออกรำยงำน 4.47 
 - ประสิทธิภำพ/ควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล 4.44 
 - ควำมถูกต้องของข้อมูลที่ให้บริกำร 4.44 
 - ควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูล ฐำนข้อมูล 4.34 
 - ควำมสำมำรถในกำรแจ้งเตือนในระบบบันทึกผลกำรเรียน 4.13 

ข. ด้านการออกแบบ 4.30 
 - กำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อกำรใช้งำน 4.27 
 - ควำมง่ำยในกำรใช้งำนระบบ 4.34 
 - ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้ชนิดอักษรและควำมชัดเจนของข้อควำมท่ีแสดงบน

จอภำพ 
4.30 

 - ควำมเหมำะสมในกำรใช้สัญลักษณ์หรือรูปภำพในกำรสื่อควำมหมำย 4.13 
 - ควำมเหมำะสมของปริมำณข้อมูลที่น ำเสนอในแต่ละหน้ำจอ 4.30 
 - กำรน ำเสนอเนื้อหำ ข้อมูลเป็นระบบและเรียงตำมล ำดับขั้นตอน 4.30 

คะแนนการประเมินระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 4.30 

4.40 4.30 

ด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของระบบ 

ด้านการออกแบบ
ระบบงาน 


