
สรุปผลแบบสอบถามระบบทะเบียนนกัศกึษา  

ประจำปการศึกษา 2564 
 

หัวขอการจัดทำแบบสอบถาม ไดแก 

1. ระบบ ขอมูลพื้นฐาน สน.1-2 

2. ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) 

3. การใหบริการของเจาหนาทีบ่ริการลูกคา (Customer Support) 

 

ชวงจัดทำแบบสอบถาม  

 วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564 

 

การจัดทำผาน Google Form 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddk38-quR7pYIQo1WrGx8iTFfCBS_cS-

AvpGcJ7ANgGxPm6A/viewform?usp=sf_link 

 

ผลของแบบสอบถาม 

เพศ 

เพศ จำนวน (คน) 

หญิง 730 

ชาย 344 

รวม 1,074 



ชวงอายุ 

อายุ จำนวน (คน) 

ต่ำกวา 20 ป 535 

อายุ 21 - 25 ป 441 

อายุ 26 - 30 ป 49 

อายุ 31 ปข้ึนไป 49 

รวม 1,074 

 

ระดับชั้น 

กำลังศึกษาระดับ จำนวน (คน) 

ปริญญาตรี 961 

ปริญญาโท 83 

ปริญญาเอก 30 

รวม 1,074 

ชั้นป 

ชั้นป จำนวน (คน) 

ชั้นปที่ 1 444 

ชั้นปอื่น ๆ 630 

รวม 1,074 

 



วิทยาเขต 

วิทยาเขต จำนวน (คน) 

หาดใหญ 722 

สุราษฎรธาน ี 52 

ตรัง 57 

ภูเก็ต 25 

ปตตานี 218 

รวม 1,074 

 

วิทยาเขตหาดใหญ (แยกตามคณะ) 

คณะ จำนวน (คน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 132 

คณะวิทยาศาสตร 114 

คณะแพทยศาสตร 28 

คณะวิทยาการจัดการ 133 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 40 

คณะเภสัชศาสตร 40 

คณะพยาบาลศาสตร 49 

คณะทันตแพทยศาสตร 5 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 17 

คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 11 



คณะ จำนวน (คน) 

คณะศิลปศาสตร 44 

คณะนิติศาสตร 33 

คณะเศรษฐศาสตร 21 

คณะการแพทยแผนไทย 42 

คณะเทคนิคการแพทย 11 

คณะสัตวแพทยศาสตร 2 

รวม 722 

 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี (แยกตามคณะ) 

คณะ จำนวน (คน) 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 0 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 6 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 21 

รวม 52 

 

วิทยาเขตตรัง (แยกตามคณะ) 

คณะ จำนวน (คน) 

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 50 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 7 



คณะ จำนวน (คน) 

รวม 57 

 

วิทยาเขตภูเกต็ (แยกตามคณะ) 

คณะ จำนวน (คน) 

คณะการบริการและการทองเท่ียว 9 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 3 

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร

ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดา 0 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 11 

คณะการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว 2 

รวม 25 

 

วิทยาเขตปตตานี (แยกตามคณะ) 

คณะ จำนวน (คน) 

คณะศึกษาศาสตร 64 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 50 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33 

คณะวิทยาการอิสลาม 28 

คณะศิลปกรรมศาสตร 5 

คณะวิทยาการสื่อสาร 8 



คณะ จำนวน (คน) 

คณะรัฐศาสตร 27 

คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี 3 

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 0 

รวม 218 

 

 

ผลการวิเคราะห 

เกณฑประเมินความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ มาก 

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ นอยที่สุด 

 

ผลความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจ “ระบบ ขอมูลพื้นฐาน สน.1-2” (เฉพาะนักศึกษาป 1) 

หัวขอ 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

จำนวน 

(คน) 

คา 

mean 
SD 

เกณฑ

ประเมิน 

1. ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไม

ซบัซอน 
191 185 65 3 0 444 4.27 0.73 มาก 



 

ผลความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจ “ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)” (นักศึกษาทุกช้ันป) 

หัวขอ 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

จำนวน 

(คน) 

คา 

mean 
SD 

เกณฑ

ประเมิน 

2. ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมี

ความปลอดภัยในการเขาถึง 
208 190 41 5 0 444 4.35 0.69 มาก 

3. สามารถเรียนรูและใชงานไดดวย

ตนเอง 
239 165 37 3 0 444 4.44 0.67 มาก 

4. ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ

ขอมูลพื้นฐาน สน.1-2 
194 197 49 4 0 444 4.31 0.70 มาก 

ผลเฉลี่ย 4.34 0.70 มาก 

หัวขอ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

จำนวน 

(คน) 

คา 

mean 
SD 

เกณฑ

ประเมิน 

1. ระบบมีความสะดวกในการใชงาน ไม

ซบัซอน 472 455 132 11 4 1074 4.28 0.75 มาก 

2. ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมี

ความปลอดภัยในการเขาถึง 449 442 152 24 7 1074 4.21 0.81 มาก 

3. สามารถเร ียนรู และใช งานได ด วย

ตนเอง 531 434 96 10 3 1074 4.38 0.71 มาก 



 

ผลความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจ “การใหบริการของเจาหนาที่ Support ระบบ” (นักศึกษาทุกช้ันป) 

  

หัวขอ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

จำนวน 

(คน) 

คา 

mean 
SD 

เกณฑ

ประเมิน 

4. ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ

นักศึกษา (SIS) โดยรวม 531 434 96 10 3 1074 4.38 0.71 มาก 

ผลเฉลี่ย 4.31 0.74 มาก 

หัวขอ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

จำนวน 

(คน) 

คา 

mean 
SD 

เกณฑ

ประเมิน 

1. ชองทางในการติดตอ สะดวก 

เหมาะสม 301 448 277 40 8 1074 3.93 0.87 มาก 

2. ใหบริการดวยความรวดเร็ว ทันตาม

กำหนดเวลา 283 458 269 55 9 1074 3.89 0.88 มาก 

3. ใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม 

และเปนกันเอง 396 481 168 21 8 1074 4.15 0.80 มาก 

4. ใหบริการและตอบขอสงสัยได ตรง

ประเด็น และเปนประโยชน 387 476 178 26 7 1074 4.13 0.82 มาก 

ผลเฉลี่ย 4.02 0.84 มาก 



ขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ 

เก่ียวของกับระบบทีมทะเบียนนักศึกษา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 213 คน 

ระบบ สน 1-2 

 ในสวนสน.1-2 อยากใหทางโรงเรียนสงขอมูลวุฒิการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัยโดยตรง 

 ระบบของสน.1-2 ตอนใชบางครั้งระบบยังมีปญหาอยูบาง 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

 อยากใหมีการจัดสรรนักศึกษาลงทะเบียนใหดี 

 การใชงานผานระบบ sis มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยเปนระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและ Real time 

 ระบบ sis เปนระบบที่เสถียร แตบางครั้งก็คางบางหรือเกิดปญหาที่ทางเจาหนาที่ไมทราบสาเหตุ สวนที่ทำระบบsisสูแอพพลิเคชั่น 

สวนตัวมองวาด ีแตบางอยางก็ไมเสถียร เอาใจชวยสำหรับคนที่พัฒนาแอพฯตอไป สวนในหนาเว็บใชงานงายและดีคะ 

 ผมไมรูหรอกครับวาความยากงายของการทำระบบเปนยังไงแบบไหน แตสิ่งที่ผมตองการและสรางความสะดวกคือการยายจากMIS

เดิมมาใสในSISแบบถาวรไปเลย เพราะบางทีผมบอกเลยวาซับซอนรูสึกงง และไมรูวาเมนูไหนยังใชได เมนูไหนยกเลิกไปแลว ดังนั้น

อยากใหไปยายไปอยูในเว็บเดียวกันเลยครับ และสิ่งที่อยากใหเพิ่มอีกอยางก็คือเพิ่มเมนูการเขาไปยังเว็บไซตSIS ในแอพipsuดวย

ครับ เพราะipsuก็ถือวาเปนหนึ่งในสารสนเทศเชนเดียวกัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว คือการเพิ่มเมนูการเขาไปยังเว็บไซต

สารสนเทศตางๆเลยครับ ฝากเอาไปพิจารณาและปรับปรุงดวยครับ ขอบคุณครับ 

 อยากใหระบบ sis ปรับตวัอักษรและลูกเลนของเวปไซตใหมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

 ในระบบของอาจารย ไมอยากใหโชวเกรดของนศ.ทุกคน 

 อยากใหมีประกาศกำหนดวันเกรดออกท่ีชัดเจนและนักศึกษาสามารถรับรู/เขาถึงทุกคนคะ 

 อยากใหอัพเดทขอมูลของนักศึกษาที่ผานการทดสอบอังกฤษใหดวยครับ 

 ควรมีการรีดไีซนใหมใหมีความทันสมัยและพัฒนาไปในแนวเดียวกับทั้งแอพและเว็บ 



 I heve never used system support staff service so far, so I do not know it properly, but I like a grade simulation 

service that I can estimate the expected grade when I want to know how much rade I should get each semester 

in order to reach my goal. Anyway, I would be happy if you post the prosedures of online payment in the finance 

page of SIS in case of online classes due to this pandemic because it is difficult way to pay tuition fee via transfer 

method and there is no way to do it in website.  

 ระบบ sis ควรจะเพิ่มระบบเช็คยอดคางชำระของหองสมุด ใหสามารถเช็คไดตลอดเวลา และมีการแจงเตือนที่ชัดเจนกอนวัน

ลงทะเบียน ทางมหาลียไมควรใชระบบ facebook ในการแจงขาวสาร ควรใชระบบ อีเมล และ lms ในการแจงขาวสาร  การแจง

ขอมูลทาง Facebook ทำใหการกระจายขาวไมตรงกับกลุมผูรับ เชน กระจายขาวทางpage ถานักศึกษาไมไดกดติดตาม ก็จะไมเห็น

ในหนา feed ทำใหการกระจายขาวทำไดในวงแคบ และทำใหนักศึกษาพลาดโอกาสดีๆไป 

 เพิ่มเมนูใหมากกวานี้ เชน การเช็คลำดับเลขที่ตวัเองในคลาส การเช็ครายชื่อเพื่อนที่ทำการลงทะเบียนในกลุมเดียวกัน  

 อยากใหระบบ sis ของนักศึกษาพัฒนามาทําเปนแอพพลิเคชั ่นเพื ่อความสะดวก และปรับปรุงเทมเพลตหรือ หนาตาของ

แอพพลิเคชั่น รวมถึงหนาเพจใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึนใชงานงายมีความนาใช 

 ในเรื่องของระบบ sis เมื่อ log-out แลวอยากใหระบบกลับสูหนา log-in อัตโนมัตอิีกครั้ง 

 UX/UI สวยมาก(ยกเวน SIS website) อยากใหพัฒนาในสวนของเว็บอื ่น ๆ ดวยถาเปนไปได เชน Transcript เพราะไมแนใจ

เหมือนกันวาทางสำนักฯ มีสิทธิ์ในสวนนั้นหรือไม 

 ใชงานงาย เมนูเปน text สามารถแสดงผลไดรวดเร็ว การชำระเงิน Direct Pay สะดวกมาก ภาพรวมดีเลยครับ 

 Please put both Name and Email ID of Advisors at SIS 

 อยากใหออกแบบการลงทะเบียนเรียนใหนาสนใจขึ้น มีวิชาแนะนำ สถิติการลงทะเบียน รูปหรือวิดีโอตวัอยางประกอบการตัดสินใจ 

 อยากใหทำsisมีความทันสมัยกวานี้คะ 

 แอปsisลมบอย อัปเดตบอยแตไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รวมๆถือวาพอใชไดคะ แตไมถึงกับตอบโจทยทุกอยาง 



 อยากใหระบบมีการอัปเดตแอปใหมีความสามารถเหมือนในเว็บ 

 sis บางทีลมบอยครับ 

 เมื่อเว็ปลมอยากใหแกไขโดยเรวที่สุด 

 แกแอปพรเิคชั่นsisใหไดรวดเร็วขึ้นเพราะตอนนี้ตองรอหนาแอปกวาหนึ่งนาที 

 อยากจะพัฒนาใหนักศึกษาไดรุขาวสารฝหดีกวานี้ และตองการขอมูลที่ชัดเจนเขาใจไดครับ 

 ชอบ sis มากคะ สามารถเขาไปดูรายละเอียดตาง ๆ ไดครบถวน ใชงานงายดวยคะ 

 หนูคิดวาหนาเว็บออกแบบมาทันสมัยมาก แตเื่อกดเขาไปในSIS หรืออ่ืนๆ จะเห็นเพียงตัวอักษรเล็กๆ ไมทันสมัย และทำใหใชงานไม

สะดวกเมื่อใชกับมือถือเพราะเว็บเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผา อยากใหปรับใหเขากับการใชงานดวยมือถือ เชนเลื่อนหนาจอแทนการ

ขยายหนาจอเพื่อเลอืกเมนูตางๆเพราะการซูมไมสามารถเห็นขอความทั้งหมดได  

 อยากใหแกปญหาแอพ sis ใหมีการอัพเดทตามสถานะการณ และใหเสถียรมากกวานี ้

 อยากใหระบบ SIS มีการเปดใหเห็นรายชื่อของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปที่ผานมา ผมคิดวามันนาจะมีประโยชนอยาง

มากตอนักศึกษารุนถัดไปในการปรึกษารุนพี่โดยตรงในรายวิชานั้น ๆ อีกทั้งยังเปนประโยชนตอนักศึกษาเองทึ่สามารถเขาใจอยาง

ถองแทในรายวิชานั้น ๆ กอนลงทะเบียนเรียน ในดานถัดมาอยากใหเมนูตาง ๆ ของวิทยาเขตปตตานี อยาง MIS center เขามาใน 

SIS เพื่อความสะดวกสบายในการตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาเอง (ถาเปนไปได) เชน หนี้ตาง ๆ ที่นักศึกษาคางชำระ ระบบ

จองหองหอพัก การเช็คขอมูลกิจกรรมที่เคยเขารวม ใหมาอยูใน Website เดียวกัน ผมคิดวามันนาจะดีมาก ๆ ที่นักศึกษาไมตองเปด

หลายเว็บไซตในการทราบขอมูลของตนเอง ถัดมาอยากใหมีชองทางการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ทางระบบหลายชองทาง เพื่อให

นักศึกษาสามารถเขาถึงได อีกทั้งตองการใหสรางสื่อประชาสัมพันธลงในเพจงานทะเบียนฯ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาใจไดไง แทน

การประกาศลงในไฟล pdf เพียงอยางเดียว  

 อยากใหมีระบบท่ีสามารถดูคะแนนในแตละรายวิชาของตนเองได ถาสามารถทำไดจะมีประโยชนแก นศ. มากๆในการวางแผนเรียน

ในรายวิชานั้นๆ และจะสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของคะแนนได เพื่อความโปรงใสของระบบคะแนน อยากใหมีมากๆครับ 



 อยากเสนอใหนักศึกษาสามารถเพ่ิมถอนหนวยกิต(เพ่ิมเติม)นอกเหนือเวลาที่กำหนดไวโดยสามารถทำไดในระบบออนไลน โดยไมตอง

เขาไปทำที่ สนอ. 

 อยากใหเพิ่มระบบตรวจสอบหองเรียนใหนักศึกษาไดสามารถเขาไปดูไดดวย  เหมือนในระบบ mis center กอนหนานี้ เพื่อที่วา

นักศึกษาจะไดเขาไปดูหองวางเพ่ือทำการจองหองหากจำเปนตองเรียนชดได  

 ในสวนของการใหบริการของเจาหนาที่ ยังคิดวาชาไปและไมตรงกับประกาศตาง ๆ ที่ออกมา เชน การชำระคาเลาเรียนในเทอม 2 

ประกาศบอกวาจายไดตั้งแตตุลา แตใบ Pay in ยังไมอัพเดต จนกระทั่งพย ท้ังนี้ท้ังนั้น หากประกาศตาง ๆ ที่ออกมาตรงกันกับระบบ

ที่อัพเดต จะดีมากเลยคะ 

 เมื่อจบภาคการศึกษาแลว อยากใหอัพเดทเรื่องกิจกรรมใหเร็วขึ้นคะ หากอยูปสุดทาย ตองรอใหกิจกรรมครบกอน บางครั้งเขารวม

แลวแตในระบบยังไมอัพเดททำใหกังวลในเรื่องจบการศึกษาคะ ขอบคุณคะ 

 ไมมีเพราะวาระบบ sis มีครบทุกอยางและตรวจสอบงานไมซับซอน 

 ปจจุบันพบวา ระบบการทำธุรกรรมตาง ๆ ของนักศึกษามีเว็บไซตหลากหลายมากเกินไปคะ เชน ลงทะเบียน 1 เว็บไซต /ขอมูล

ตนเอง 1 เว็บไซต https://psu1-2.psu.ac.th// อ่ืน ๆ https://sis-pn.pn.psu.ac.th/ ซึ่งช่ือเว็บไซตมีความคลายกันมาก จนสับสน

..หากเปลี่ยนระบบใหขอมูลตาง ๆ อยูภายในเว็บไซตเดียวจะสะดวกตอการเขาถึงขอมูลมาก ๆ คะ เชน ขอมูลสวนตัว ลงทะเบียน ดู

ผลการเรียน ดูปฏิทินการศึกษา ใหครบจบในที่เดียวคะ 

 ขอบตัวแอปมาก รูสึกดีไซนดูทันสมัยด ี

 อยากใหปรับปรุงสวนท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลขอจบการศึกษาโดยมีขอมูลท่ีครบถวนเพ่ือที่นักศึกษาสามารถเช็ควิชาที่ตกลนได 

 เราควรพัฒนาใหระบบรองรับการใชงานท่ีมากเกินปกติไดมั้ยคะ พอเวลาลงทะเบียนเรียนมันมักจะลม 

 อยากมีการคนหารายวิชาที่สามารถแบงหมวดวิชาเลือก(เสรีและGE)เพราะอยากมีตัวเลือกท่ีหลากหลายในการลงทะเบียนเรียนคะ 

 อยากใหปรับปรุงรูปแบบ/เพ่ิมสีสันหนาเว็บไซตซักเล็กนอยคะ 

 อยากใหมีระบบตรวจนับหนวยกิตดวย 



 อยากใหปรับระบบใหเขากับความตองการเเละความสะดวกในการใชงานของนักศึกษา 

 แกไขตรงท่ีพอมีการใชระบบเยอะๆ ระบบจะลม ทำใหเกิดความลาชาตอผูจะใชงานกับระบบ และคัดใจ  

 อยากใหระบบ SIS สามารถคนหาเมนูท่ีซับซอนได และอยากใหมี Bot Chat เพ่ือรองรับการตอบกลับขอสงสัยเบื้องตนของนักศึกษา 

 ชวยปรับปรุงระบบใหใชงานงาย ไมซับซอน ไมมั่ว 

 เลือกโท 63 เปดนอยไปนะคะ เด็ก 63 ไมคอยมีโทลงเทาไหรเลย งงมากคะ กับระบบ หลักสูตร 62 63 ก็เหมือนกันไมใชหลักสูตร

ใหม 64 ซะหนอย ทำไมปดโอกาสโท 63 จัง 

 ในสวนของบริการสำรวจจบหลักสูตรอยากใหมีอยูตลอดคะ บางครั้งก็ขึ้น สวนมากไมขึ้นแลวสำรวจจบหลักสูตร นี่เขาระบบหลาย

ครั้งแลวไมขึ้นอีกสักที 

 ระบบออกใบเสร็จชำระคาธรรมเนียมควรมีระยะเวลาในการชำระนานกวานี้ ไมควรกำหนดแบบวันตอวัน  

 อยากใหแกไขเวลาของแตละวิชาใหแนนอนไมทับซอนกันเหมือนเทอมท่ีแลว 

 ระบบ SIS  ใชกับโทรศัพท Android ไดไมดี เทาไหร นะคะ บางครัง้เปดกับ IE ที่โหลด มาจาก Play Store ใชการ ไดไม ดีเทาที่ควร 

ขออนุญาตเสนอแนะใหปรับปรุง ระบบ s i s เพื่อใหมีความเสถียรกับระบบ Android ดวยคะ 

 ระบบ SIS สำหรับบัญฑิตศึกษา ควรเพิ่มเติมในสวนขั้นตอนการทำวิยานิพนธ วาถึงขั้นไหนเอกสารอะไร อัพเดพตามขั้นตอน และมี

ขั้นถัดไปใหดำเนินตามไดสะดวก และถูกตอง  และแสดงชื่อ กรรมการสอบโครงราง สอบวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษารวม การ

เผยแพรผลงานตาง ๆ 

 อยากใหระบบมีความเสถียรมากข้ึน หากใชกับผูคนจำนวนมากในเวลาเดียว เชน ในชวงการลงทะเบียนเรียน 

 ระดับบัณฑิตศึกษา ไมมีสถาบันนโยบายสาธารณะ ควรเพ่ิมดวย เพราะผมตองเลือกคณะวิทยาศาสตรแทน ทำใหขอมูลท่ีไดไมจริง 

 บางระบบอาจเครงครัดจนเกินไป ทำใหไมสามารถเขาถึงการปรึกษาโดยตรง 

 SIS เปนระบบที่ดีมาก เทอมลาสุดนี้ไมลมเหมือนเทอมกอน ถือวามีประสิทธิภาพกวาเดิมมาก 

 อยากใหระบบรองรับจำนวนคนที่เขามาลงทะเบียนเรียนไดมากกวานี้ เพราะระบบลมทุกคร้ังคะ 



 หากสามารถแกไขขอมูลสวนตัวเบ้ืองตนไดดวยตนเองจะดีมากเลยครับ 

 ระบบใชงานงาย อาจไมสเถียรบาง แตไมไดเปนปญหา 

บริการของเจาหนาท่ี support 

 อยากใหระบบ เเกไขชองทางการติดตอใหสะดวกกวานี้คะ 

 ควรเพ่ิมชองทางการติดตอสอบถามใหเยอะกวานี ้

 อยากใหเพิ่มความรวดเร็วในการตอบเเชทของเเตละเพจอีกซักนิด เเตในดานอื่นดิฉันคิดวาดีมาก เเอดมินตอบเปนกันเอง อธิบาย

ชัดเจน  

 The supporting staffs are really helpful. Only the gap is, sometimes the foreign students can't understand them, 

and the staff also can't understand the foreign students for language.  My opinion is, extensive English speaking 

environment has to be created for the best service.  

 อยากใหมีชองทางการติดตอเพ่ิมข้ึนจากเดิมคะ 

 ควรบุคลากรที่พรอมตอบคำถามเสมอและตลอดเวลาที่ใหบริการเพ่ือความรวดเร็วของการใหบริการ 

 ควรมีบุคลากรท่ีพรอมตอบคำถามและแนะนำขอมูลในการใหบริการในเวลาราชการตองมีความพรอมสำหรับในการตอบคำถามหรือ

ขอสงสัยเก่ียวกับขอมูลที่ใหบริการแกบุคคลที่รับบริการใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและไมยุงยากในการดำเนินงานตอ 

 พัฒนาการติดตอ support ใหมีหลายชองทางมากข้ึน 

 อยากใหมีชองทางท่ีสาามารถติดตอเเละสอบถามขอมูลคะ 

 อยากใหเจาหนาที่รับสายเวลาโทรเขาไปในเวลาทำการ เพราะบอยครั้งติดตอไปแตปลายสายไมมีคนรับ 

 อยากใหแอดมินเพจ งานลงทะเบียน มอ ปตติบเร็วๆหนอยคะ 

 ระบบดีมากกกกกกกก  เคยเจอปญหาบางแตก็สามารถเขาไปปรึกษาพ่ีๆที่ศูนยคอมได ชวงเรียนในหอง แตพอออนไลนก็สามารถโทร

คุยกับพี่ๆไดืใหคำปรึกษาดีมากๆๆๆ 



 อยากใหมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาโดยทั่วถึง 

 เพิ่มการประชาสัมพันธชองทางการเจาใชระบบ 

 บางครั้งก็ติดตอเจาหนาที่ยากเวลามีปญหาแตไมใชทุกครั้ง 

  

 ถาหากเปนการสอบถามทางเพจบางครั้งเเอดมินตอบชาไปนิด อยากใหตอบกลับอยางรวดเร็วข้ึน 

 อยากใหระบุชองทางการติดตอไวใหชัดเจนวาถาเกิดปญหาแตละกรณีไปจะตองติดตอฝายใด 

 บริการดีมากคะ รวดเร็ว ทันใจ บริการดวยใจสมกับปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

 จัดการระบบชองทางการติดตอใหสะดวกเพ่ิมขึ้น 

 ควรเพ่ิมชองทางในการใหบริการแบบหลากหลายรวมถึงการจัดทำลักษณะ chat bot เพื่อเปนการคัดกรองเบ้ืองตนและการใหขอมูล

พ้ืนฐานที่จำเปนครับ 

 มีชองทางติดตอสื่อสารที่เขาถึงงายคะ รวดเร็ว และชัดเจนคะ  

 ระบบถือวาใชงานไดงาน สามารถใชดวยตนเองไดแตเมือพบปญหารูสึกวาติดตอยาก อยากใหมีเพจเฟสบุคที่มีเจาหนาที่ที่สามารก

ตอบไดอยางรวดเร็ว เพราะการใชงานระบบบางครั้งเปนเรื่องดวนของนักศึกษาหากสามารถแกไดเร็วจะดีมาก 

 ไมเเนใจเรื่องเจาหนาที่เพราะไมเคยติดตอ เนื่องจากระบบใชงานงาย เรียนรูเองได นาจะใหระบบเช่ือมโยงกันไดหมดไมตองใลหาเว็บ

ที่จะอานประกาศอยูอีกเว็บ ลงทะเบียนอีกเว็บ กรอกขอมูลสวนตัวอีกเว็บ หรือถามีเชื่อมโยงเเลวก็ขออภัยเพราะบางที่เราอาจจะใช

ไมคลองเทาที่ควร 

 เปนระบบที่มีความทันสมัยและรวดเร็วดีมากครับ แตการติดตอเพื่อใหเขาใจและใชงานอาจจะลาชาไปนิดหนอยครับ 

 อาจจะมีวิดีโอแนะนำใหละเอียดสำหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1  

 ตอบinboxใหเร็วขึ้น 

 อยากใหตอบแชทเร็วกวานี ้



 ตอบชาเล็กนอย แตเขาใจไดคะ 

ขอควรปรับปรุง 

 ระบบบางอยาใชงานยาก ตัวอักษรตัวเล็ก 

 อยากใหระบบรองรบัการใชงานพรอมกันในเวลาเดียวกันใหไดมากยิ่งข้ึน  

 อยากใหอัพเดทขอมูลใหเร็วขึ้นคะ 

 เนื่องดวยสวนตัวเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เพิ่งเริ่มใชงาน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยางมากในการใชงานในเรื่องความปลอดภัย

และความสะดวกสบาย เพียงแตยังมีความบกพรองในเรื่องของเสถียรภาพของระบบ จึงอยากใหมีการปรับปรุงแกไขตรงสวนนี้เพ่ือ

ความราบรื่นในการใชงานตอไป 

 เว็บอาจจะลมในบางครั้ง 

 อยากใหมีการแจงเตือนชิ้นงานที่อาจารยแขวนไว 

 ระบบยังรูสึกวาระบบซับซอน 

 ไมอยากใหลมบอย 

 อยากใหแอพมีลูกเลนมากกวานี้ 

 ระบบลมบอยมากควรปรับปรุงในสวนน้ี 

 ระบบดูเกาลาสมัย ควรปรับปรุงระแบบและ UI ใหดูทันสมัยนาใชงาน 

 ในการสอบถามตรงที่อายุ ถาอายุ 20 จะตอบยังไง  

 การเขาใชยังไมเสถียรมาก หากมีการใชงานพรอมกันมากในชวงระยะเวลาหน่ึง จะชา และไมสามารถดำเนินรายการไดทันเวลา 

 อยากใหฟงชันกหลากหลายมากกวานี้คะ 

 อยากใหทางทีมพัฒนาระบบ พัฒนาเรื่องความสวยงามของเว็บไซต ใหดึงดูดและดูนาใชงานมากยิ่งขึ้น 

 ควรจัดการระบบใหมีความเสถียร เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการเขาถึงท่ีรวดเร็วแกนักศึกษาที่เขาใชงาน 



 อยากใหระบบตางๆอยูในที่เดียวเลยอะคะ เว็บชั่วโมงกิจกรรมเอย เว็บลงทะเบียนเอย เว็บดูตารางเรียนเอย อยากใหเอามารวมอยูที่

เว็บเลยคะ เพราะถาจะใหเปดหลายๆอยาง อันนี้ดูตรงนี้ อันนี้ดูตรงน้ี มันคอนขางจะยุงยากคะ 

 มีปญหาทุกปของปตตานี ในการลงทะเบียนเรียน ระบบไมเสถียร ขอมูลหนาเว็บกับใน Facebook ก็ไมเหมือนกัน 

 อยากใหปรับปรุงระบบใหใชงานไดสะดวกและดีย่ิงข้ึน รวมทั้งอยากใหเจาหนาที่พูดจาออนนอมยิ่งข้ึนคะ 

 อยากใหมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบตางๆเหลานี้ตลอด เพ่ือสะดวกและงายตอการใชงานของนักศึกษา 

 แนะนำใหระบบไมสับสนกวานี ้

 อยากใหมีระบบที่สามารถแจงเตือนงานใหดวยคะ 

 อยากใหทุกระบบสามารถเชื่อมโยงกันเปนระบบเดียวหรือแอปพลิเคชั่นเดียวและงายในการเขาถึง 

 ใหมีการปรับปรุงระบบใหมีเสถียรมากข้ึน 

 พัฒนาตอไปอยางตอเน่ืองคะ 

 อยากใหปรับระบบสำหรับเขาใชงานไดงายขึ้น 

 พัฒนาตอไปเรื่อยๆ 

 ระบบแอบเยอะไปหนอย 

 ควรพิจารณาเรื่องการปรับปรุงระบบตางๆใหมีความเสถียรของระบบมากและความทันสมัยที่มากขึ้น 

 อยากใหมีการปรับปรุงระบบใหดูมีความทันสมัยมากขึ้น 

 ระบบมีเยอะบางทีก็สับสนในการคนหา  

 บางครั้งการใหบริการอาจลาชาไปเล็กนอย อยากใหรวดเร็วกวานี้อีกนิดนึงคะ 

 ควรปรับใหสามารถเขาถึงไดงายขึ้น 

 อยากใหกระจายขาวสารที่ชัดเจน 

 พัฒนาและปรับปรุงระบบใหสามารถรองรับการลงทะเบียนของนักศึกษาใหมีความสเถียรมากกวาปจจุบัน 



 ระบบดีมากคะแตบางทีระบบลม 

อื่น ๆ 

 บางอยางชวยทำใหเขาถึงงายๆ 

 ตอนน้ีดีแลวคะ แตอยากใหในอนาคตอัพเดทตามความเร็วของเทคโนโลยีคะ 

 แกไขใหระบบเกิดการลมนอยที่สุดจะเปนสิ่งที่ดมีาก 

 อยากใหรักษามาตรฐานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ รูสึกวาระบบโดยรวมคือดีมากๆเลยขอชื่นชมคะ 

 อยากใหปรับปรุงระบบการประเมินใหทันสมัย และใชงานรวดเร็ว สะดวกมากกวานี ้

 ควรพัฒนาระบบใหรองรับการเขาใชพรอมๆกันใหมากกวานี้ เวลาลงทะเบียนเรียนมักจะมีปญหา 

 อยากใหมีการประชาสัมพันธศูนยติดตั้งใหทั่วถึง 

 อยากใหดูทันสมัย ใชงานงาย ไมยุงยาก 

 อยากใหมีการปรับหนาตาใหดูทันสมัยมากขึ้นครับ การแสดง ผลการเรียนนาจะมีฟงกชันใหดาวนโหลดผลการเรียนไดดวยก็นาจะดี

นะครับ เพราะปจจุบันตองแคปหนาจอเอา ถามีการดาวนไดจะสะดวกมากเลยครับ 

 เปนระบบที่สะดวกมาก ขอมูลมีการอัพเดตรวดเร็ว ไมเคยพบปญหาระบบลม 

 ควรปรับปรุงระบบใหมีความเสถียรมากกวานี้ เวลามีคนเขาใชเยอะ มักจะโหลดหนาเว็บเพจไมได 

 อยากใหมีการแนะนำสาธิตวิธีการใชในแตละหัวขอ เพราะบางทีก็กดผิดกดถูกบาง ถามีการสาธิตจะทำใหมีการใชงานที่ถูกตองมาก

ยิ่งข้ึนคะ 

 อยากใหเพ่ิมชองทางการติดตอเพ่ิมขึ้น เนื่องจากบางครั้งโทรทางโทรอาจติดตอไมได จึงอยากใหเพ่ิมชองทางการติดตอที่หลากหลาย 

 อยากใหเวลามีผูใชงานระบบเยอะๆระบบเสถียรมากข้ึน 

 บางครั้งระบบลม อยากใหแกไขคะ 

 อยากใหมีเบอรโทรติดตอทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยหรอืในสวนของคณะนั้นๆ 



 อยากใหมีการตอบคำถามจากนักศึกษาที่สงสัยในเรื่องระบบตางๆใหรวดเร็วกวานี้คะ 

 อยากใหปรับปรุงเวลาในการตอบปญหาคาบ 

 ใชงานงาย สามารถเขาถึงนักศึกษาไดทุกคน แตระบบอาจมีความลาชาไปบางเล็กนอยคะ  

 อยากใหมีการพัฒนาระบบท่ีดียิ่งข้ึนเพื่อการใชงานท่ีงายและสะดวกรวดเร็วของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอๆไป 

 พัฒนาขึ้นมากจากเม่ือกอน ถือวาเปนสิ่งท่ีดีตามปณิธานของมหาลัย ใหถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

 ควรมีเว็บไวแจงความจำนงหรือที่รับฟงนักศึกษากรณีมีปญหา เชน เพิ่มเลยบัญชีธนาคารยังไงเพราะไมสามารถทำไดเพราะบางครั้ง

แจงทาง Facebook ของฝายตางไมสามารถแกปญหาไดคะ 

 ในเรื่องของการตรงตอเวลา เมื่อตองเลื่อนหรือมีปญหาใหรีบประชาสัมพันธทันที 

 อยากใหแปะลิ้งคไวสำหรับนักศึกษาที่เขามาเรียนใหม เพราะจะไดไมงงวาตองเขาอันไหนและทำอะไรกอน 

 พัฒนาตอไปคะ 

 ควรปรับระบบใหเสถียรกวานี้" 

 ไมมี จำนวน 21 รายการ 

 ไมมีครับโดยรวมถือวาดีครับ 

 อยากใหปรับในสวนของการรองรับผูใชไดหลายคนโกยไมเกิดการฝดหรือชา รวมไปถึงError  ซึ้งเปนตลอดโดยเฉพาะระหวางการ

สอบยอย เเลวก็ในสวนของชองการบานที่มอบหมายในระบบLMS อยากใหรับในสวนของการบานเราทำสงไปเเลวใหหายเเถบ

การบานนั้นไป จะไดไมสับสนครับ เเลวก็ถาเพิ่มในสวนของคะเเนนเก็บเเตละวิชาก็จะดีอยางมาก เพราะจะทำใหนศ.เองรูเทาทันวา

ควรทำคะเเนนอีกเทาไรถึงจะบรรลุเปาหมายเกรดที่วางไวครับ 

 อยากใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื ่อนักศึกษาที่ลงเรียนในแตละวิชาได หรือสามารถเห็นชื่อของนักศึกษาในรายวิชาท่ี

ลงทะเบียน  2.อยากใหเชื่อมตอกับ  LMS ได 



 ควรจะทำระบบท้ังหมดใหเปนแบบอัตโนมัติไดแลว เชนจำพวกการย่ืนเอกสารตางๆ การขอคืนเงิน รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับระเบียบการ

ดำเนินการของนักศกึษาตอกับงานทะเบียนหาเอกสารยากมากเมนูเยอะมากในหนางานทะเบียน 

 ไมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมครับ 

คำชม 

 ดีเยี่ยม 

 ดีหมดทุกอยางไมมีขอเสนอแนะคา 

 พัฒนาใหดีขึ้นตอไปเรื่อยๆ 

 ทำไดดีพัฒนาตอไป 

 ดี" 

 การบริการดีทุกอยางคะ เจาหนาที่คุยดีคะ 

 ระบบเสถียรดีมากคะ 

 ระบบดีมากๆแลวคะ การใชงานเขาถึงและเขาใจงาย 

 อยากใหระบบสารสนเทศนักศึกษามีการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ เพ่ือใหนักศกึษารุนตอไปไดใชงานงายเเละสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ 

 ระบบสามารถเขาถึงงายไมซบัซอนและมีความทันสมัย 

 สามารถใชงานไดสะดวก เขาใจงาย ไมยุงยากคะ 

 ขอใหพัฒนาระบบใหใชงายขึ้นอีกเรื่อยๆ สูๆครับ 

 ทันสมัยมากคะ  

 บริการไดดี  

 ดีมากๆคะ 

 ทุกอยางคือดีคะ 



 คอนขางดีเลยคะ 

 อยากใหดูแลและพัฒนาใหดีแบบนี้ตอไป 

 พัฒนาระบบตอไปเรื่อยๆนะคะ  

 ดีคะ พัฒนาตอไป 

 เปนระบบที่มีความสะดวกตอการใชงานมากคะ 

 ระบบดีอยูแลว แตถาใหล้ำข้ึนไป อาจจะมีการอัพเดตระบบอยูบอยๆเพ่ือการพัฒนาใหทันตอสถานการณปจจุบันครับ 

 ดีเยี่ยมคะ ดีมากๆ 

 โดยภาพรวมของระบบถือวาดีมากๆเลยคะ  

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเรื่อยๆใหดีขึ้นเรื่อยๆ  

 โดยรวมพึงพอใจตอระบบมากๆคะ มีความสะดวกเเละรวดเร็วในการใชงาน งายตอการเขาถึงดวยคะ 

 โดยรวมแลวโอเคคะ 

 อยากใหมีแบบนี้ไปเรื่อยๆเพ่ือความสะดวกมากข้ึนคะ 

 การจัดการระบบอยูในระดับที่นาพึงพอใจ 

 รวดเร็วทันใจคะ 

 ดีแลวครับ อยากใหปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพใหดีมากข้ึนกวาเดิม 

 ระบบใชงานงาย ป1ก็สามารถเรียนรูและเขาใจไดเร็ว 

 

ขนกกุล แซลิ่ม 

สรุปผลแบบบสอบถาม 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 


