
สรุปผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ 
สํานักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประจําปงบประมาณ 2561 
 

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักงานคลัง โดยเก็บขอมูลจากผูรับบริการ 

จํานวน 335 คน โดยใชเกณฑการใหคะแนนของลิเคอรท (Likert Scale) ดังนี ้

เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ระดับคะแนนเทากับ 5 

มีความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนนเทากับ 4 

มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนนเทากับ 3 

มีความพึงพอใจนอย  ระดับคะแนนเทากับ 2 

มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  ระดับคะแนนเทากับ 1 

การหาคาเฉลี่ย : โดยมีคาระดับน้ําหนักคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  

แบงเปน 5 ระดับดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
นักศึกษา 184 40.70 
บุคคลากรภายใน 179 39.60 
บุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน  89 19.70 

รวม 452 100.00 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของบุคลากรภายใน 

สังกัด จํานวน (คน) รอยละ 
สํานักงานอธิการบดี  28 15.64 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/หนวยงานในกํากับ 138 77.10 
ไมระบุ              13  7.26 

รวม 179 100.00 



ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานคลัง 
ตารางท่ี 3 แสดงผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการทุกสถานภาพในดานตาง ๆ  

หัวขอความพึงพอใจ 
นักศึกษา บุคลากรภายใน 

บุคคลภายนอก 
/บริษัท หาง ราน 

ผลรวม 

คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

ดานงานบริการ         
1. บริการโอนเงิน (โอนเงินใหคูคา, โอนเงินตามเรื่องเบิกจายใหนักศึกษาและบุคลากร, เงินยืม
มหาวิทยาลัย, เงินสวัสดิการบุคลากร, เงินเดือนบุคลากร ฯ) 

3.43 ปานกลาง 3.85 มาก 3.96 มาก 3.71 มาก 

2. บริการรับชําระเงินผานชองทางการชําระเงินตาง ๆ (คาลงทะเบียนเรียน, คาบริการตาง ๆ ฯ) 3.74 มาก 3.68 มาก 4.17 มาก 3.78 มาก 
3. บริการขอเอกสาร (เชน ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย, หนังสือรับรองอื่น ฯ) 3.79 มาก 3.78 มาก 3.87 มาก 3.80 มาก 
4. บริการรับเขา-สงออกเอกสาร (เชน เรื่องเบิกจาย, สัญญายืมเงิน, หนังสือท่ัวไป ฯ) 3.45 ปานกลาง 3.59 มาก 3.82 มาก 3.57 มาก 
5. บริการติดตอสอบถามขอมูล ขอรับคําปรึกษางานบริการตาง ๆ 3.60 มาก 3.80 มาก 3.78 มาก 3.71 มาก 

รวม 3.60 มาก 3.74 มาก 3.92 มาก 3.72 มาก 

ดานคุณภาพการใหบริการ         

1. การใหบริการมีขั้นตอนชัดเจน เปนระบบและตรวจสอบได 3.59 มาก 3.67 มาก 3.89 มาก 3.68 มาก 

2. การใหบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ตามเวลาท่ีกําหนด 3.48 ปานกลาง 3.56 มาก 3.70 มาก 3.55 มาก 

3. ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ 3.77 มาก 3.74 มาก 3.92 มาก 3.78 มาก 

รวม 3.61 มาก 3.66 มาก 3.84 มาก 3.67 มาก 

ดานเจาหนาท่ีใหบริการ         

1. ใหบริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส 3.79 มาก 3.75 มาก 3.99 มาก 3.81 มาก 

2. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ 3.74 มาก 3.74 มาก 3.97 มาก 3.78 มาก 
3. มีความรู ความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการ สามารถตอบคําถาม ใหคําแนะนําไดครบถวนชัดเจน
และชวยเหลือแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

3.85 มาก 3.81 มาก 3.94 มาก 3.85 มาก 

รวม 3.80 มาก 3.77 มาก 3.97 มาก 3.81 มาก 

ดานขอมูลสารสนเทศ         

1. ขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับบริการมีความถูกตอง ชัดเจน ตรงตามความตองการ 3.73 มาก 3.76 มาก 3.88 มาก 3.77 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารผานชองทางตาง ๆ (Website, E-mail:ขาวจากสํานักงานคลัง, 
Facebook :Treasury Office) 

3.39 ปานกลาง 3.48 ปานกลาง 3.77 มาก 3.50 มาก 

รวม 3.56 มาก 3.62 มาก 3.82 มาก 3.63 มาก 
ภาพรวม 3.64 มาก 3.71 มาก 3.90 มาก 3.72 มาก 



ผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการสํานักงานคลังประจําปงบประมาณ 2561 จากผูใชบริการแตละ

สถานภาพ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ พบวาความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการมีคาเฉลี่ย 3.72 คิดเปน

รอยละ 74.40 อยูในระดับ “มาก”  โดยหัวขอความพึงพอใจท่ีมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ “มีความรู ความ

เชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการ สามารถตอบคําถาม ใหคําแนะนําไดครบถวน ชัดเจนและชวยเหลือแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม” ซ่ึงเปนหัวขอความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีใหบริการ คาเฉลี่ย 3.85 และหัวขอความพึงพอใจท่ีมี

คะแนนความพึงพอใจนอยสุดคือ “มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารผานชองทางตาง ๆ (Website, E-mail:

ขาวจากสํานักงานคลัง, Facebook:Treasury Office) ชัดเจน ตรงตามความตองการ” ซ่ึงเปนหัวขอความพึง

พอใจดานขอมูลสารสนเทศ คาเฉลี่ย 3.50 

ผลวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการแตละสถานภาพในดานตาง ๆ มีดังนี้ 

ดานงานบริการ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานงานบริการของผูรับบริการสถานภาพนักศึกษา หัวขอความพึงพอใจสูงสุดคือ 
บริการขอเอกสาร คาเฉลี่ย 3.79 และหัวขอความพึงพอใจนอยสุดคือ บริการโอนเงิน คาเฉลี่ย 3.43 (รายละเอียด
ดังแผนภูมิท่ี 1) 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานงานบริการของผูรับบริการสถานภาพบุคลากรภายใน หัวขอความพึงพอใจ
สูงสุดคือ บริการโอนเงิน คาเฉลี่ย 3.85 และหัวขอความพึงพอใจนอยสุดคือ บริการรับ-สงเอกสาร คาเฉลี่ย 3.59 
(รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 1) 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานงานบริการของผูรับบริการสถานภาพบุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน         
หัวขอความพึงพอใจสูงสุดคือ บริการรับชําระเงินผานชองทางการชําระเงินตาง ๆ คาเฉลี่ย 4.17 และหัวขอความ
พึงพอใจนอยสุดคือ บริการติดตอสอบถามขอมูลฯ คาเฉลี่ย 3.78  (รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 1) 

 

แผนภูมิท่ี 1 
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บริการโอนเงิน (โอนเงินใหคูคา, โอนเงินตามเรื่องเบิกจายให
นักศึกษาและบุคลากร, เงินยืมมหาวิทยาลัย, เงินสวัสดิการ…

บริการรับชําระเงินผานชองทางการชําระเงินตาง ๆ 
(คาลงทะเบียนเรียน, คาบริการตาง ๆ ฯ)

บริการขอเอกสาร (เชน ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ท่ีจาย, หนังสือรับรองอื่น ฯ) ๆ (คาลงทะเบียนเรียน, …

บริการรับเขา-สงออกเอกสาร (เชน เรื่องเบิกจาย, สัญญายืมเงิน, 
หนังสือท่ัวไป ฯ)

บริการติดตอสอบถามขอมูล ขอรับคําปรึกษางานบริการตาง ๆ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานงานบริการ

นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก/บริษัท หาง ราน



ดานคุณภาพบริการ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณภาพบริการของผูรับบริการสถานภาพนักศึกษา หัวขอความพึงพอใจ
สูงสุดคือ ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ คาเฉลี่ย 3.77 และหัวขอความพึงพอใจนอยสุดคือ การใหบริการ
มีความสะดวก รวดเร็ว ตามเวลาท่ีกําหนด คาเฉลี่ย 3.48 (รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 2) 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณภาพบริการของผูรับบริการสถานภาพบุคลากรภายใน หัวขอความพึง
พอใจสูงสุดคือ ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ คาเฉลี่ย 3.74 และบริการท่ีมีความพึงพอใจนอยสุดคือ การ
ใหบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ตามเวลาท่ีกําหนด คาเฉลี่ย 3.56 (รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 2) 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณภาพบริการของผูรับบริการสถานภาพบุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน 
หัวขอความพึงพอใจสูงสุดคือ ไดรับบริการท่ีตรงความตองการ คาเฉลี่ย 3.92 และหัวขอความพึงพอใจนอยสุดคือ 
การใหบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ตามเวลาท่ีกําหนด คาเฉลี่ย 3.70 (รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 2) 

 

แผนภูมิท่ี 2 

ดานเจาหนาท่ีใหบริการ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีใหบริการของผูรับบริการสถานภาพนักศึกษา หัวขอความพึงพอใจ
สูงสุดคือ มีความรู ความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการฯ คาเฉลี่ย 3.85 และหัวขอความพึงพอใจนอยสุดคือ ความ
เอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.74 (รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 3) 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีใหบริการของผูรับบริการสถานภาพบุคลากรภายใน หัวขอความพึง
พอใจสูงสุดคือ มีความรู ความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการฯ คาเฉลี่ย 3.81 และหัวขอความพึงพอใจนอยสุดคือ 
ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.74 (รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 3) 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีใหบริการของผูรับบริการสถานภาพบุคคลภายนอก/บริษัท หาง 
ราน หัวขอความพึงพอใจสูงสุดคือ ใหบริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส คาเฉลี่ย 3.99 และหัวขอความพึง
พอใจนอยสุดคือ มีความรู ความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการฯ คาเฉลี่ย 3.94 (รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 3) 
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3.92

การใหบริการมีขั้นตอนชัดเจน เปนระบบและตรวจสอบได 
ขอรับคําปรึกษางานบริการตาง ๆ

การใหบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ตามเวลาท่ีกําหนด

ไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณภาพบริการ

นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก/บริษัท หาง ราน



 

แผนภูมิท่ี 3 

ดานขอมูลสารสนเทศ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานขอมูลสารสนเทศของผูรับบริการสถานภาพนักศึกษา หัวขอความพึงพอใจ
สูงสุดคือ ขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับบริการมีความถูกตอง ฯ คาเฉลี่ย 3.73 และหัวขอความพึงพอใจนอยสุดคือ มี
การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารผานชองทางตาง ๆ ฯ คาเฉลี่ย 3.39 (รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 4) 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานขอมูลสารสนเทศของผูรับบริการสถานภาพบุคลากรภายใน หัวขอความพึง
พอใจสูงสุดคือ ขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับบริการมีความถูกตอง ฯ คาเฉลี่ย 3.76 และหัวขอความพึงพอใจนอยสุด
คือ มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารผานชองทางตาง ๆ ฯ คาเฉลี่ย 3.48 (รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 4) 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานขอมูลสารสนเทศของผูรับบริการสถานภาพบุคคลภายนอก/บริษัท หาง ราน 
หัวขอความพึงพอใจสูงสุดคือ ขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับบริการมีความถูกตอง ฯ คาเฉลี่ย 3.88 และหัวขอความพึง
พอใจนอยสุดคือ มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารผานชองทางตาง ๆ ฯ คาเฉลี่ย 3.77 (รายละเอียดดัง
แผนภูมิท่ี 4) 

 

แผนภูมิท่ี 4 

3.79

3.74

3.85

3.75

3.74

3.81

3.99

3.97

3.94

ใหบริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส 

ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ

มีความรู ความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการ สามารถตอบ
คําถาม ใหคําแนะนําไดครบถวนชัดเจนและชวยเหลือแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีใหบริการ

นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก/บริษัท หาง ราน

3.73

3.39

3.76

3.48

3.88

3.77

ขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับบริการมีความถูกตอง ชัดเจน ตรงตาม
ความตองการ

มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารผานชองทางตาง ๆ 
(Website, E-mail:ขาวจากสํานักงานคลัง, 

Facebook:Treasury Office) ชัดเจน ตรงตามความตองการ

ความพึงพอใจดานขอมูลสารสนเทศ

นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก/บริษัท หาง ราน



ตารางท่ี 4 แสดงผลความพึงพอใจของผูรับบริการเปรียบเทียบแผนและผล 

 
ปงบประมาณ 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจผูรับริการสํานักงานคลัง (รอยละ) 

แผน ผล 

2560 80.00 79.80 

2561 80.00 74.40 

  

ขอคิดเห็น/เสนอแนะ/ความตองการตอบริการของสํานักงานคลัง 

 จุดเดนการใหบริการ 

1. โดยภาพรวมไดรับบริการและคําแนะนําจากบุคลากรสํานักงานคลังดวยดีเสมอมา ขอใหรักษา/พัฒนา

บุคลากรและบริการใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 

2. รักษามาตรฐานท่ีดี ๆ อยางนี้นะคะ 

3. มีความรวดเร็วในการใหบริการ ชวยแกปญหาและใหคําปรึกษาไดดี 

4. รูสึกประทับใจท่ีมีการสงขอมูลดานการโอนเงินเขาบัญชีของนักศึกษาผานทาง E-mail ซ่ึงชวยใหงายตอ

การตรวจสอบและยืนยันความถูกตองได 

 

 สิ่งท่ีควรแกไข ปรับปรุงในการใหบริการ 

1. ระเบียบการเบิกจายบางอยาง ไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

2. พบความสับสนเก่ียวกับเอกสารประกอบการเบิกจายในแตละกรณีบอยครั้งมาก โดยเจาหนาท่ีแตละ

ทานมักจะใหคําตอบไมตรงกัน ทําใหตองแกไขกลับไปกลับมา สุดทายกลับใหผูสงเบิกทําบันทึกขอความ

เรื่องทําเบิกลาชา >> ขอเสนอแนะ ชวยสละเวลาในการทํา flowchart หรือคูมือท่ี"เขาใจงาย แลวแจก

ใหแตละหนวยงานท่ีมีเจาหนาท่ีดานการเงิน แลวทําความเขาใจใหตรงกันทุกคน  

3. ตองการความรวมมือใหการเบิกจายสําเร็จลุลวงดวยดี  ไมเพียงแตเปนผูตรวจสอบอยางเดียว 

4. ในกรณีสํารองจายลวงหนาแลวทําการเบิกเงิน มีการหักคาใชจายนการโอนทุกครั้ง เปนไปไดไหมท่ีจะทํา

ใหไมตองมีสวนนี้ เนื่องจากผูสํารองจายไมไดไดเงินจากสวนนี้ และยังตองเสียเงินไปโดยใชเหตุ 

5. การใหบริการไมดี คามัดจําหอพักไดรับคืนไมครบ 

6. การเบิกโอนเงินทําไดชามาก คางจายเกินเครดิตหลายเดือน 

7. ควรปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วและความยืดหยุนในการใหบริการ ชวยแบงเบาภาระของอาจารยและ

นักวิจัยซ่ึงหลายครั้งการเบิกจายกลับกลายเปนการเพ่ิมภาระใหแกอาจารยและนักวิจัย ท้ังนี้รวมถึง

หนวยงานดานการเงินในระดับสถาบัน คณะ และภาควิชาดวย   

8. การเบิกจายชามากครับ บางรายการสงเอกสารหลายเดือนแลว ยังไมไดเงินโอนกลับเลย ทําใหสภาพ

คลองการใชเงินแตละโครงการ เปนไปไดไมดี เพราะตองรอเงินหมุนเวียนกลับมานานมาก 



9. เคยพบการติดตอประสานงานท่ีลาชา (ติดตอเรื่องการจายเงินใหกับบริษัทผูขายสินคาเจาใหม) 

เนื่องจากผูใหบริการโดยตรงไมมาแลวมีคนรับสารแตไมสงตอใหผูใหบริการโดยตรง เม่ือเกิดลาชาตองมา

ติดตามเองแลวจึงพบปญหา>>ขอเสนอแนะ ตองปรับปรุงท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีทุกทาน 

10. ผมนักเรียนเบิกทุนกระทรวงวิทยไดเงินลาชามาก ควรปรับปรุงอยางมาก และไมสามารถตรวจสอบไดวา

ตอนนี้ถึงข้ันตอนไหน และในระบบลงทะเบียน ถาเปนนักเรยีนทุนระบบจะข้ึนวาจายแลวโดยทุน แตยัง

มีการคิดคาปรับจายลาชา  

11. การใชบริการในการเบิกคาใชจายหลายครั้งไดรับเงินโอนเขาบัญชีชามากใชเวลาเปนเดือนนับตั้งวันท่ีสง

เอกสาร แตในทางกลับกันเม่ือเอกสารมีการตีกลับมาใหแกไข ระยะเวลาระหวางวันท่ีในใบเสร็จรับเงิน

จนถึงวันท่ีสงคืนเอกสารยังไมถึง 1 เดือน เจาหนาท่ีบอกวาใหทําบันทึกลาชา ซ่ึงตองผานการลงนามอีก

หลายข้ันตอนทําใหไดรับเงินโอนลาชามาก ๆ 

12. การจายเงินใหบุคคลภายนอกลาชามาก 

13. เบิกจายเงินคาผูชวยสอนลาชามาก บางเดือนกวาจะไดเงินตองรอไปอีกเกือบ 2 เดือน 

14. กระบวนการทํางานและเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ การเบิกจายแตละครั้ง (ภาคการศึกษา) ไมเหมือนเดิม พอ

สอบถามทําไมครั้งกอนเบิกได ครั้งนี้ตอบก็นั่นครั้งกอน ซ่ึงไมเหมือนเดิมเราเขาใจ แตเราตองการ

มาตรฐาน ไมใชครั้งนี้ทําเหมือนเดิมไปได แตพออีกครั้งทําไปใหเปลี่ยนอีก ดูไมมีความเปนมาตรฐานและ 

Professional เราไมอยากปรับตามคําชี้แจง เพราะมันหามาตรฐานหรือจุดยืนไมเจอ ดานเจาหนาท่ี

น้ําเสียงคอนขางดุ บางครั้งมีคําพูดไมเหมาะสม  

15. เจาหนาท่ีควรมีความรับผิดชอบและกระตือรือรนในการชวยเหลือแกไขปญหาของการเบิกจาย และทํา

เรื่องสัญญายืมเงินใหมากข้ึน 

16. เจาหนาท่ีท่ีติดตอดวยมักลืมสงหลักฐานการเงินเขาสูระบบคลัง ทําใหไดรับคาตอบแทนชากวาท่ีควรจะ

เปน 

17. พนักงานบางคน ชอบทําสีหนา ไมพอใจ เมินเฉยแทบทุกครั้งท่ีใชบริการ ควรปรับปรุงอยางมากหรือ

เปลี่ยนทานอ่ืนมาแทน 

18. อยากจะใหอัพเดทขาวสารไวๆคะ และบางครั้งสอบถามขอมูลไปทาง Email แลวไมมีเจาหนาท่ีตอบเลย 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. การโอนเงินสวัสดิการนาจะแจงทางอีเมลดวย 

2. อยากใหมีการยายการออกใบเสร็จเปนของ HUB ท่ีเดียว 

3. นาจะมีการปรับปรุงการสงเอกสารระหวาง สรบ. และสํานักงานคลังใหมีความสะดวกและ รวดเร็วข้ึน 

เพ่ือแกปญหาการโอนเงินลาชาและทําบันทึกเบิกจายลาชา 

4. นาจะมีบริการท่ีสามารถติดตามเอกสารไดวาเอกสารอยูข้ันตอนไหนของการสงเบิก 

5. อยากใหมีการจัดอบรมเรื่องแบบฟอรมการทําชุดเบิกตาง ๆ เพ่ือใหแตละหนวยงานเขาใจตรงกัน เพ่ือลด

ปญหาการทําแบบฟอรมผิดพลาด 

6. อบรมและวิธีการจัดการเรื่องการเบิกจายพัสดุ และเรื่องการแทงจําหนาย 



7. อยากใหมีคูมือหรือเอกสารเพ่ืออธิบายหลักฐานตาง ๆ ท่ีตองการใชในการเบิกคาใชจายตาง ๆ อยาง

ละเอียด รวมถึงระยะเวลาท่ีใชในแตละข้ันตอนอยางชัดเจน เพ่ือลดเวลาในการตีกลับ ของเอกสาร และ

ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีซ่ึงบางครั้งไดขอมูลท่ีไมชัดเจนและไมเหมือนกันในการเบิกจายแตละครั้งทําให

สับสน 

8. ใหความรูเพ่ิมเติม กรณีมีการออกประกาศ ทางการเงิน การคลัง โดยการตั้งคําถาม-คําตอบท่ีถามบอย  

FAQ 

9. เอกสารท่ีใชในการเบิกตองมีการถายเอกสารสลิปเพ่ิมเติม เขาใจวาเกรงวาจะลบเลือน แตก็คิดวาเปน

การสิ้นเปลืองกระดาษ จะมีวิธีปรับเปลี่ยนตรงนี้อยางไรดี 

10. เพ่ิมตู ATM ใหกระจายท่ัวมหาวิทยาลัย 

11. อยากใหมีการแจงขอมูลเม่ือมีการโนเงินเขาบัญชีวาเปนคาอะไร จํานวนเทาไหร โอนเงินเขาบัญชี

เม่ือไหร 

 

 

 
 

 


