กิจกรรมการจัดการความรู
“ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการงานวิชาการ”
วันที่ 5 เมษายน 2560
…………………………………………..

ปจจุบันการปฏิบัติงานและการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล สวนใหญ
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยในการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลัก
ตั้งแตนิสิตรายงานตัวเขาศึกษาตอจนกระทั่งนิสิตสําเร็จการศึกษา ในการนี้ กองทะเบียน
และประมวลผล จึงกําหนดประเด็นการจัดการความรู ประจําป 2560 คือ “ความสําเร็จ
ของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ” โดยมีเปาหมาย
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดความรู มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการแกไข
การปรับปรุง และนําขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของในกิจกรรมการจัดการความรูมาดําเนินการ เพื่อให
การปฏิบัติงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพและผูรับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมการจัดการความรูในครั้งนี้ ผูอาํ นวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ไดแจงรายละเอียดและขอมูลใหบุคลากรทุกคนไดทราบและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงภาพรวม
ของการจัดการความรู ประจําป 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การกําหนดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ประจําป 2560 ในประเด็น
“ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ”
แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 เปนการใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูนักวิชาการคอมพิวเตอร
ในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและการใหบริการงานวิชาการ
2. ระยะที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ โดยมีประเด็นครอบคลุมความสําเร็จ จุดเดน อุปสรรค
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาระบบ รวมกับหนวยงานระดับคณะ จํานวน 20 คณะ
ในการนี้ คุณอภิชัย ชาญศิรริ ตั นา นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ ไดนาํ เสนอภาพรวมขอมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หนวยงานพัฒนาเองและพัฒนารวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่หนวยงานระดับคณะทั้ง 20 คณะ ไดนําไปใช ใหกับผูเขารวมกิจกรรมการจัดการ
ความรูไ ดรับฟงและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 6 ระบบ ดังนี้
2.1 ระบบการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม
2.2 ระบบการลงทะเบียนเรียน
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2.3 ระบบการเทียบโอนผลการเรียน
2.4 ระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
2.5 ระบบการยื่นขอสําเร็จการศึกษา
2.6 ระบบการประเมินอาจารยผูสอน
3. ระยะที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกองทะเบียนและประมวลผล โดยแบง
การดําเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอน 1 แลกเปลี่ยนเรียนรูความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ
ขั้นตอน 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูภารกิจงานประจํา
ขั้นตอน 3 สรุปผลการจัดการความรู และนําขอมูลที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการ
ความรูไปพัฒนาและตอยอดใหเกิดความยั่งยืนตอไป
เพื่อการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
กองทะเบียนและประมวลผล จึงไดกําหนดผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู
ตั้งแตระยะที่ 1 จนกระทั่งเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ประกอบดวย คุณเอื้อ คุณอํานวย คุณกิจ
คุณลิขิต และคุณประสาน โดยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลทุกคน มีสวนรวม
ในการดําเนินการทุกขั้นตอน
เนื่องจากขณะนี้อยูในชวงการดําเนินการในระยะที่ 2 มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
การปรับปรุง ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาจากหนวยงานระดับคณะ ทานผูอ ํานวยการ
กองทะเบียนจะดูประเด็นที่สามารถแกไขไดจากสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่คุณลิขิต (คุณสิริณัฏฐ
ประกอบสุขยิ่ง คุณวลัญชพร ฆารไสว และคุณกนกวรรณ เวียงสงค) ไดสรุปผลและรายงาน
ตอผูบริหาร เพื่อใหนักวิชาการคอมพิวเตอรกองทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการตอไป
เมื่อการดําเนินการในระยะที่ 2 เสร็จสิ้น กองทะเบียนและประมวลผล จะกําหนดแผน
ในการพัฒนา การปรับปรุง และแนวทางการพัฒนาระบบอยางเปนรูปธรรมตอไป ทั้งนี้ นักวิชาการ
คอมพิวเตอรไดพัฒนาและปรับปรุงระบบที่สามารถดําเนินการไดบางสวนไปแลว เพื่อใหคณะสามารถ
นําขอมูลไปใชไดอยางทันทวงที คือ รายงานการคางสงเกรดของคณะ
บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลที่เขารวมโครงการไดสะทอนขอมูลการจัดกิจกรรม
การจัดการความรูในระยะที่ 1 - 2 ดังนี้
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กองทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการพัฒนาเอง
และพัฒนารวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย และนักวิชาการ
คอมพิวเตอรมีการแกไขปญหาและสื่อสารกับผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูไ ดอยางชัดเจน
2. นักวิชาการคอมพิวเตอรสามารถนําเสนอขอมูลไดนาสนใจ
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3. คุณประสาน (คุณนัยนา ดรชัย) สามารถประสานงานกับหนวยงานระดับคณะ
ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ กองทะเบียนและประมวลผลไดรับการตอนรับจากหนวยงานระดับคณะ
ดวยความประทับใจและอบอุน
4. คุณอมต ชุมพล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สามารถนําเสนอขอมูลระบบ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ไดเปนอยางดี
5. บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลทุกคนเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู
ของหนวยงาน ในสวนของบางทานที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานระดับคณะในระยะที่ 2
สามารถปฏิบัติงานและใหบริการอยูที่หนวยงาน ทั้งนี้ หากทานใดอยากเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน
ระดับคณะ หากไมติดภารกิจสามารถเขารวมไดตามอัธยาศัย
6. ทานผูอาํ นวยการกองทะเบียนและประมวลผลไดกลาวขอบคุณบุคลากรทุกคน
โดยความสําเร็จที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนความสําเร็จในอดีต ปจจุบัน หรือในอนาคต เกิดขึ้นจาก
ความรวมมือ รวมใจของบุคลากรทุกคน ขอใหทุกคนไดรักษาสิ่งดี ๆ ไวใหอยูคูกับกองทะเบียน
และประมวลผลตอไป
ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ทานผูอาํ นวยการไดใหบุคลากรทุกคน
แจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านหรือการใหบริการภายในหนวยงาน เพื่อใหทุกคนได
รับทราบไดพิจารณา แลกเปลี่ยนเรียนรู และถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน ดังนี้
1. กําหนดการบันทึกขอมูล การแกไขขอมูลและพิมพเอกสารการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม
สําหรับผูที่ไมสามารถบันทึกหรือพิมพแบบรายงานตัวและเอกสารที่เกี่ยวของได ในชวงระหวางวันที่
3 - 27 เมษายน 2560 ทั้งนี้ จะตองเปนผูที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลวเทานั้น
จึงจะสามารถเขาสูระบบ admit.msu.ac.th ได
2. การสละสิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมดเขตเมื่อ วันที่
31 มีนาคม 2560 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มียอดผูสละสิทธิ์ประมาณ 700 คน
และจะไดรายงานขอมูลใหผูบริหารและคณะไดทราบเทื่อการดําเนินการเสร็จสิ้น ตอไป
3. กําหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหมระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเขา คณะการบัญชี
และการจัดการ ในวันที่ 8 เมษายน 2560 หากมีนิสิตโทรศัพทสอบถามขอมูลขอใหแจงใหนิสิต
มาดําเนินการที่คณะการบัญชีและการจัดการในวันดังกลาวเทานั้น
4. งานพัฒนาหลักสูตรจะมีภาระงานมากพอสมควร เนื่องจากอยูในชวงครบรอบ 5 ป
ของการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร ดังนั้น การเขารวมกิจกรรมของกองทะเบียนและประมวลผล
อาจจะไดมอบหมายใหบุคลากรภายในงานพัฒนาหลักสูตรบางคนเขารวม
5. ขอใหบุคลากรทุกคนไดชวยแจกแบบสอบถามเพิ่มเติมใหกับผูรับบริการ ซึ่งปจจุบัน
เก็บรวบรวมไดประมาณ 300 ชุด ทั้งนี้ หากสามารถเก็บขอมูลไดมากขึ้นก็จะเปนผลดีตอการประเมิน
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
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6. การรับโทรศัพทของหนวยงาน ขอใหทุกคนไดศึกษาขอมูลในระบบกอนการตอบ
คําถาม และทานผูอํานวยการไดเนนย้ําใหความสําคัญตามมาตรฐานการรับโทรศัพทที่เคยปฏิบัติ คือ
การกลาวคําสวัสดี ชื่อหนวยงาน และชื่อผูรับ ทั้งนี้ ใหชวยกันรับกรณีที่ผูเกี่ยวของไมอยูในพื้นที่
เพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ ทัง้ นี้ หนวยงานไดชื่นชม คุณเพชรปาณี ตรีสุทธิวงษา และคุณกันยาลักษ
วงษชาลี ที่กรุณาเปนผูรับสายโทรศัพทหมายเลขตรง 043-754234 ดวยความวิริยะ และอุตสาหะ
สามารถตอบคําถามและใหบริการไดเปนอยางดี รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ใหบริการตอบคําถาม
ผานโทรศัพททั้งเครื่องโทรศัพทภายในและภายนอกดวย
7. กองกิจการนิสิตไดแจงหนังสือมายังกองทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การไมอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษา กรณีนิสิตที่มีหนี้คาง กยศ. หรือ กรอ. ในระบบ ทั้งนี้ ทานผูอํานวยการ
และงานประมวลผลการศึกษาจะไดหารือรวมกับกองกิจการนิสิตในแนวทางการปฏิบัติตอไป
การจัดกิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมที่กองทะเบียนและประมวลผลใหความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากทําใหเกิดความรู สามารถแกไขปญหา และบุคลากรทุกคนไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู สงผลใหการปฏิบัติงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และที่สําคัญ คือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ทั้งนี้ แมวา งานบางกิจกรรมอาจจะยังไมประสบ
ความสําเร็จ แตผลที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการความรู ยังเปนจุดกําเนิดของความรู อันจะนําไปสู
ความสําเร็จในอนาคต ซึ่งกองทะเบียนและประมวลผล จะยังคงจัดกิจกรรมการจัดการใหความรู
ใหเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร เพื่อความยั่งยืน มีการตอยอดความสําเร็จของความรู และเผยแพร
ใหกับผูสนใจ หนวยงานและบุคคลผูที่เกี่ยวของ ไดนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน ตอไป
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการจัดการความรู
“ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ”
วันที่ 5 เมษายน 2560
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