
กิจกรรมการจัดการความรู ้
“เรียนรู้วธิีการท างานจากเพื่อนสู่เพื่อน” 

ครั้งที ่ 4  วันที ่ 29  มนีาคม  2561 
 

 
 กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจในด้าน   
การบริหารจัดการงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  โดยในแต่ละปีงบประมาณหรือปีการศึกษา  มีกิจกรรม
การด าเนินงานจ านวนมาก  ครอบคลุมการให้บริการนิสิต  บุคลากร  คณาจารย์  บุคคลทั่วไป   
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในการนี้เพื่อให้บุคลากรของกองทะเบียน   
และประมวลผลสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบค าถามหรือให้ข้อมูล 
แก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กองทะเบียนและประมวลผลจึงก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ  2561  คือ  “เรียนรู้วิธีการท างานจากเพื่อนสู่เพื่อน”  
โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการ
แก้ไข  การปรับปรุง  และการน าข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจัดการความรู้   
มาด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพ  และผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจ
และประทับใจมากยิ่งข้ึน 
 ในช่วงแรก  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลได้กล่าวทักทายบุคลากร  กองทะเบียน
และประมวลผลทุกท่าน  และเบื้องต้นได้แจ้งการจัดกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างแนวปฏิบัติ
สามารถน ามาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนของ
การท างานภายในส านักงานกองทะเบียนและประมวลผล และงานด้านการบริการหน้าจุดให้บริการนิสิต
กองทะเบียนและประมวลผล  ซ่ึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 
โดยจะมีการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561  ณ  กองทะเบียนและประมวลผล   
อาคารบริการนิสิต  และขอให้บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลทุกท่านแต่งตัวตามสบาย   
และเริ่มท าความสะอาดในเวลา 9.00 นาฬิกา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
  1.  ให้เริ่มท าความสะอาดที่บริเวณโต๊ะและพ้ืนที่ท างานของตัวเองก่อนเมื่อเสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงแยกเป็นกลุ่มงาน  
  2.  การแยกท าความสะอาดตามกลุ่มงาน  มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานเป็นคนบริหาร
จัดการ  ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารนั้นทางกองทะเบียนและประมวลผลได้ขอความอนุเคราะห์ 
ใช้พ้ืนที่ห้องส านักงานเดิมของกองวิจัยและบริการวิชาการท่ีอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารบริการนิสิต 
เป็นพื้นที่เก็บเอกสารต่างๆ และมอบหมายให้คุณสังวาล  ศิร ิ ต าแหน่งนายทะเบียน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ดูแลเรื่องการจัดแบ่งพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารของแต่ละกลุ่มงานให้เรียบร้อย 
  3.  ห้องพัสดุ  การท าความสะอาดห้องพัสดุมอบหมายให้คุณศุภลักษณ์  ศักดิ์ค าดวง   
เป็นคนรับผิดชอบ  และขอความร่วมมือบุคลากรผู้ชายในส านักงานช่วยเหลือในการจัดเก็บเอกสาร 
และท าความสะอาดให้เรียบร้อย   
  4.  ห้องรับประทานอาหาร ห้องอาหารมอบหมายให้คุณสมบัติ  ฉายถวิล  เป็นคน
รับผิดชอบ  ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อย   
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  5. มอบหมายให้คุณชรินญา  ณาญบุญ  แม่บ้านประจ าอาคารบริการนิสิต  จัดเตรียมถุงด า
เพ่ือคัดแยกเอกสารจากบุคลากรทุกท่าน 
  6.  มอบหมายคุณศุภลักษณ์  ศักดิ์ค าดวง  จัดหาผ้าปิดปาก  น้ ายาท าความสะอาด 
และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลในการท าความสะอาดใน
วันที่ 30 มีนาคม 2561  
 ช่วงที่สอง  เป็นการแจ้งผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ  “การบริหารอัตราก าลัง
และการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น”  ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561  
ณ  โรงแรมบลู  จังหวัดนครพนม  ซึ่งทางกองทะเบียนและประมวลผลได้มอบหมายให้คุณสวัสดิ์   
วิชระโภชน์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  และคุณสังวาล  สิริ  ต าแหน่งนายทะเบียน  
เป็นตัวแทนบุคลากรไปประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งได้แจ้งภาพรวมอัตราก าลังพลของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจาก  41 คณะ/หน่วยงาน  จ านวนรวม  3,804  คน (ข้อมูล  ณ  วันที่ 5 
มีนาคม 2561)   โดยแบ่งเป็น   
  1.  บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวนรวม  2,418  คน   โดยแบ่งเป็น   
   1.1  ข้าราชการ  จ านวน  128  คน   
   1.2  พนักงาน  จ านวน  730  คน  
   1.3  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  24 คน 
   1.4  พนักงานราชการ  จ านวน  9  คน 
   1.5  จ้างตามภารกิจ  จ านวน  12  คน 
   1.6  ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 1,515  คน     
  2.  บุคลากรสายวิชาการจ านวน จ านวนรวม  1,386  คน  โดยแบ่งเป็น   
   2.1  ข้าราชการ  จ านวน 191 คน   
   2.2  พนักงาน  จ านวน  985  คน   
   2.3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฝ่ายประถมศึกษา  จ านวน  35  คน 
   2.4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฝ่ายมัธยมศึกษา  จ านวน  77  คน 
   2.5  จ้างตามภารกิจ  จ านวน  98 คน   
  ซ่ึงจ านวนดังกล่าวมีบุคลากรของกองทะเบียนและประมวลผลจ านวนหลายคนที่ถึงเวลา 
ท าผลงานเพ่ือเลื่อนสู่ต าแหน่งสูงขึ้นแต่ยังไม่ได้ส่งผลงาน  โดยยังใช้กรอบต าแหน่งปี 2558–2562  
หากหมดช่วงระยะเวลาดังกล่าว  เกรงว่าจะมีความยุ่งยากในการเตรียมตัวจึงขอให้บุคลากรทุกท่าน 
ที่อยู่ในเกณฑ์รีบท าและยื่นผลงาน  ทั้งนี้  สามารถศึกษาลายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่คุณนัยนา  ดรชัย  
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ช านาญการ       
 ช่วงที่สาม  เป็นการร่วมพูดคุยในหัวข้อ  “การโอนผลการเรียน/การเทียบโอน 
ผลการเรียน/การเทียบโอนความรู้  ทักษะและประสบการณ์  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิรดี  อินตะนัย  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ช านาญการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  1.  การโอนผลการเรียน   
   การโอนผลการเรียน  หมายถึง การขอโอนหน่วยกิตของวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคย
ศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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   1.1 หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียน  
    1.1.1 การโอนผลการเรียน  นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่เคย
ศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน 2 ปี  หรือส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่เกิน 4 ปี อาจขอโอนหน่วยกิต รายวิชาในระดับเดียวกับท่ีได้เคยศึกษามาแล้ว  เพ่ือใช้นับเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาโดยยื่นค าร้องต่อคณะภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่เข้า
ศึกษา 
    1.1.2  รายวิชาที่น ามาขอโอนผลการเรียน  ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอโอน  และจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับโอน  หรือไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอน  และไม่ให้โอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ   
หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ  หรือวิทยานิพนธ์  แล้วแต่กรณี  
    ในกรณีที่ขอโอนหน่วยกิตเกินกว่าที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะ  แล้วแต่กรณี 
    1.1.3  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขา
ที่เก่ียวข้องพิจารณาด าเนินการโอนผลการเรียนของนิสิตที่ยื่นค าร้องเฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C หรือ S  แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น B หรือ  S หรือ P แล้วแต่กรณีแล้วน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ หรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
    1.1.4  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ทั้งนี้รายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้  และน าไปคิดค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสม 
    1.1.5  นิสิตต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
  2.  การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง การขอเทียบโอนหน่วยกิต ของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   2.1 หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียน  
    2.1.1 นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา  ที่เคยศึกษาในหลักสูตร 
ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่เกิน 2 ปี  หรือส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่เกิน 4 ปี  อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใน
ระดับเดียวกับที่ได้เคยศึกษามาแล้ว  เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อคณะภายใน
ระยะเวลา 15 วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา 
  3.  การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายถึง การขอเทียบโอนความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ  และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนิสิต เพ่ือนับเป็น
หน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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 โดยการโอนผลการเรียน/การเทียบโอนผลการเรียน/การเทียบโอนความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ ์ สามารถท าได้ตามช่วงระยะเวลาที่ระบุในปีปฏิทินการศึกษา  โดยปีการศึกษา 2561   
รายละเอียดดังภาพประกอบ 1 
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ภาพปะกอบ  1  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
   ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 การโอนผลการเรียน/การเทียบโอนผลการเรียน/การเทียบโอนความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ ์ มีการเก็บค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าบริการศึกษาอ่ืนๆ  ในระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2560  ซึ่งมีค่าธรรมเนียม
เทียบโอน  รายวิชาละ  100  บาท  นิสิตระบบเทียบเข้า และระดับบัณฑิต ไม่เสียค่าธรรมเนียม
รายละเอียดดังภาพประกอบ 2 
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ภาพปะกอบ  2  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   
   และค่าบริการศึกษาอ่ืนๆ  ในระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2560 
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 การโอนผลการเรียน/การเทียบโอนผลการเรียน/การเทียบโอนความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ ์ นิสิตสามารถขอยื่นความประสงค์ผ่าน 
  1.  ค าร้องขอโอนผลการเรียน/การเทียบโอนผลการเรียน/การเทียบโอนความรู้  ทักษะ
และประสบการณ์ทีผ่่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ประธานกรรมการภาควิชา  และ
คณะกรรมการประจ าคณะ รายละเอียดดังภาพประกอบ 3 
  2.  แบบขอเทียบโอนผลการเรียนที่ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาและคณบดีของ
คณะที่นิสิตเข้าศึกษา  และต้องช าระค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วน  รายละเอียดดังภาพประกอบ 4 
  3.  แบบขอโอนผลการเรียน  (โอนรายวิชา)  โดยวิชาที่ตัดออกต้องตัดให้หมดในทุกภาค
การศึกษาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนก่อนการย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา  และต้องเป็นวิชาที่สาขาใหม่ไม่บังคับ
ให้เรียน  รายละเอียดดังภาพประกอบ 5 
  4.  แบบขอเทียบรายวิชา  (กรณีลงทะเบียนผิดหลักสูตร)  ทีผ่่านการตรวจสอบ  ได้รับการ
อนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาและคณบดีของคณะที่นิสิตเข้าศึกษา  รายละเอียดดังภาพประกอบ 6 
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ภาพปะกอบ  3  ค าร้องขอโอนผลการเรียน/การเทียบโอนผลการเรียน/การเทียบโอนความรู้          
   ทักษะและประสบการณ์ 
 

 



 10 

 

 

ภาพปะกอบ  4  แบบขอเทียบโอนผลการเรียน 
 
 
 



 11 

 
 

 
 

ภาพปะกอบ  5  แบบขอโอนผลการเรียน  (โอนรายวิชา)  กรณีย้ายคณะเรียน / เปลี่ยนสาขาวิชา   
     และวิชาโท 

 
 



 12 

 
 

 
 

ภาพปะกอบ  6  แบบขอเทียบรายวิชา  (กรณีลงทะเบียนผิดหลักสูตร)   
 



 13 

 การการท ารายการ  การโอนผลการเรียน/การเทียบโอนผลการเรียน/การเทียบโอนความรู้
ทักษะและประสบการณ์  เมื่อบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลที่ประจ าจุดให้บริการนิสิตกอง
ทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับค าร้อง/เอกสารจากนิสิต  ให้น าข้อมูลไปคีย์ลง
ในระบบลงทะเบียนในช่อง 5 :  รับใบค าร้องโดยคีย์รหัส  320  ในกรณี  เทียบโอนผลการเรียนกรณีสอบ
เข้าใหม่ 321  ในกรณี  ตัดรายวิชากรณีย้ายสาขา/ย้ายคณะ,เทยีบเคียงผลการเรียน (หลักสูตรเก่า เป็น 
หลักสูตรใหม่)  322  ในกรณี  เทียบโอนรายวิชากรณีลงทะเบียนผิดหลักสูตร  และรับค าร้องหรือ
เอกสารจากนิสิตเพื่อที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานประมวลผลผู้รับผิดชอบในคณะ/หน่วยงานนั้นๆ 
ท ารายการในระบบต่อไป  รายละเอียดดังภาพประกอบ 7-8 

 

ภาพปะกอบ 7  ช่องบันทึกรับค าร้องจากนิสิต   
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ภาพปะกอบ 8  การคีย์รหัสรับค าร้องจากนิสิต   
 

 ซ่ึงการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  เป็นกิจกรรมที่กองทะเบียนและประมวลผลไดใ้ห้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากท าให้เกิดความรู้  สามารถแก้ไขปัญหา  และบุคลากรทุกคน   
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   
และท่ีส าคัญ  คือ  ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ  ทั้งนี ้ แม้ว่างานบางกิจกรรมอาจจะยัง
ไม่ประสบความส าเร็จ  แต่ผลที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการความรู ้ ยังเป็นจุดก าเนิดของความรู้   
อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต  ซึ่งกองทะเบียนและประมวลผล  จะยังคงจัดกิจกรรมการจัดการ 
ให้ความรู้ให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  เพ่ือความยั่งยืน  มีการต่อยอดความส าเร็จของความรู้   
และเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ  หน่วยงานและบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
ต่อไป 
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ 

“เรียนรู้วธิีการท างานจากเพื่อนสู่เพื่อน” 
ครั้งที ่ 4  วันที ่ 29  มีนาคม  2561 
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