
กิจกรรมการจัดการความรู 

“เรียนรูวิธีการทํางานจากเพื่อนสูเพื่อน” 
ครั้งที่  1  วันที่  18  มกราคม  2561 

………………………………………….. 
 

 กองทะเบียนและประมวลผล  เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในดาน 

การบริหารจัดการงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  โดยในแตละปงบประมาณหรือปการศึกษามีกิจกรรม

การดําเนินงานจํานวนมาก  ครอบคลุมการใหบริการนิสิต  บุคลากร  คณาจารย  บุคคลท่ัวไป   

และหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในการน้ี  เพื่อใหบุคลากรของกองทะเบียน 

และประมวลผลสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบคาํถามหรือใหขอมูล 

แกผูรับบริการไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  กองทะเบียนและประมวลผล  จึงกําหนด

ประเด็นการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  2561  คอื  “เรียนรูวิธีการทํางานจากเพื่อน 

สูเพื่อน”  โดยมีเปาหมายในการดาํเนินการ  ดังนี้ 

  1.  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ความรู  เทคนิค  และประสบการณในการปฏิบัติงาน

และการใหบริการ 

  2.  เพื่อเปนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการแกไข  การปรับปรุง   

และนําขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของในกิจกรรมการจัดการความรูมาดาํเนินการ  เพื่อใหการปฏิบัติงาน

และการใหบริการมีประสิทธิภาพ 

  3.  เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีหรือวิธีการที่สรางความพึงพอใจและประทับใจตอผูรับบริการ 

 กิจกรรมชวงแรกผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลไดเปดโอกาสใหบุคลากรทกุคน 

แจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานหรือการใหบริการภายในหนวยงาน  เพื่อใหทุกคน 

ไดรับทราบ  พิจารณา  แลกเปลี่ยนเรียนรู  และสรุปเพื่อถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  ดังนี้ 

  1.  กองคลังและพัสดุประสานมายังกองทะเบียนและประมวลผล  เพื่อจะแจงใหทราบวา

จะใชระบบการตัดหนี้แบบอัตโนมัติ  เพื่อใหสามารถตัดยอดหนี้คาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิต 

ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  ขอใหคุณอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  ประสานงานกับกองคลังและพัสดุอยางใกลชิด  

เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดในการดําเนินการเพราะเรื่องดังกลาวไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

หรือการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  ในสวนของการชําระเงินเม่ือนิสิตหรือผูรับบริการ

สอบถามกับบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลทุกกรณี  ขอใหบุคลากรไดแนะนําใหผูรับบริการ 

สอบถามที่กองคลังและพัสดุโดยตรง  เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดและปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาได 

  2.  การลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีผานระบบ  Internet  ประจํา 

ภาคปลาย  ปการศึกษา  2560  ไดสิ้นสุดระยะเวลาตามท่ีปฏิทินการศึกษากําหนดแลว  (16  มกราคม   
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2561)  หากมีนิสิตสอบถามเรื่องการขอลงทะเบียนเรียน  สามารถดาํเนินการไดเฉพาะท่ีเปนไปตาม

ประกาศฯ  (จะสาํเร็จการศึกษา/มีผลการศึกษาต่ํากวา 2.00/ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยในชวงวันที่  

17 ธันวาคม 2560 ถึง 16 มกราคม 2561)  สามารถทําเร่ืองผานอาจารยที่ปรึกษา  ผูสอน  หัวหนาภาค  

วิชา/ประธานหลักสูตรและคณบดีตนสังกัด  มายื่นไดท่ีงานธุรการถึงวันกอนสอบกลางภาค  ทั้งน้ี   

หากมีนิสิตกลุมอ่ืนนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนที่จะขอลงทะเบียนเรียน  ขอใหแจงนิสิตวารอ 

ประกาศฯ จากกองทะเบียนและประมวลผลตอไป 

  3.  การตอบคําถามหรือการใหบริการผานโทรศัพท  รวมถึงการใหบริการหนาเคานเตอร  

ขอความรวมมือกับบุคลากรทุกคนใหใชวาจาท่ีสุภาพกับผูรับบริการและอดทนตอแรงกดดนั 

หรือเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นแบบกะทันหันหรือไมคาดคิดท่ีสงผลตอการบริการของกองทะเบียน 

และประมวลผลในภาพรวม 

  4.  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดประกาศใชประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจาํปการศึกษา  2561   

มีผลตั้งแตวันที่  17  มกราคม  2561  ตามที่กองทะเบียนและประมวลผลเสนอ  ทั้งนี้  กองทะเบียน

และประมวลผล  ไดสงประกาศไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว   

ในการนี้  จึงใครขอแจงใหบุคลากรทุกทานไดทราบและนําไปจัดเตรียมกิจกรรมหรือแผนการดําเนินงาน

ที่เก่ียวของตอไป 

  5.  มีความผิดปกติเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิตที่นิสิตระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียน

เรียนไดในแตละภาคการศกึษา  โดยในภาคตนและภาคปลายนิสิตสามารถลงทะเบียนไดจํานวน   

9 - 22  หนวยกิต  แตในปจจุบันมีนิสิตบางสวนที่มีจํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนได 

ไมเปนไปตามท่ีขอบังคบัฯ กําหนด  เชน  อาจลงสูงสุดได  21  หนวยกิต  หรือลงทะเบียนเรียนไดต่ํากวา  

9  หนวยกิต  ในการนี้  มอบหมายใหคุณอภิชัย  ชาญศิรริตันา  ไดตรวจสอบและแกไขเพื่อใหถูกตอง

ตามขอบังคับตอไป 

  6.  การดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2560  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับนิสิตท่ีเขาศึกษาแบบ  ก1  (ปริญญาโท)  หรือแบบ  

1.1  (ระดับปริญญาเอก)  ที่ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกเนื่องจากไมมีรายวิชา  

Course  Work  เพราะเตรยีมการทําวิจัย  ในการนี้  เพื่อใหเปนไปตามที่ขอบังคับ  มอบหมายให 

คุณอภิชัย  ชาญศิรริัตนา  ประสานบัณฑิตวิทยาลัยและผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการใหถูกตอง 

ตามท่ีขอบังคับฯ กําหนด 

  7.  การจําแนกสภาพนิสิตระดับปริญญาตรีกรณีมีผลการศึกษาต่าํกวาเกณฑตามที่

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  กําหนด   

มีขอมูลบางสวนที่ตองรอการตรวจสอบขอมูลการเรียนซํ้าและเรียนแทน  จึงสงผลใหการดําเนินการ 

ลาชา  ในการนี้  ขอใหผูเก่ียวของในงานประมวลผลไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือกันในดานความรู 



 3 

และประสบการณท่ีมีอยูในแตละคน  หากบางคนไมอยูในกลุมเครือขายสังคมออนไลน  (Line)   

ที่ตั้งเฉพาะกลุม  ก็ขอใหบอกตอกับบุคคลภายในงานเพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในสวนของผูที่รับผิดชอบขอใหทยอยจัดทําประกาศการพนสภาพตามที่ตรวจสอบเสร็จ  อยารอให

ตรวจสอบเสร็จทั้งหมด  เพราะจะสงผลใหเกิดความลาชาและอาจเกิดผลเสียตอตนเองและองคกรได 

  8.  ขอใหบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลทุกคนที่ใหบรกิารรับคํารองหนาเคานเตอร

บันทึกขอมูลการรับคํารองลงในระบบรับคํารองทุกครั้ง  เนื่องจากมีบางคํารองที่เกิดการสูญหาย   

หากมีการบันทึกไวจะชวยใหสามารถชวยเหลือผูรับบริการโดยที่ไมตองจัดทําคํารองใหม  ดังน้ัน   

ขอความรวมมือกับทุกคน  หากทานใดท่ีไมทราบวาจะตองดําเนินการอยางไรขอใหสอบถาม 

เพื่อนรวมงาน 

  9.  การเรียนซ้ําและเรียนแทน  ขอใหบุคลากรทุกคนแนะนําผูรับบริการไดเพียง 

การเรียนซ้ําเทานั้น  สวนการเรียนแทนเปนความตองการหรือเปนความประสงคของผูรับบริการ 

ที่จะขอดําเนินการเอง  ซึ่งการจะเรียนแทนไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการพิจารณาของอาจารยผูสอน  

ภาควิชา  หรือคณะ/หนวยงานที่รายวิชาสังกัด 

  10.  กองทะเบียนและประมวลผล  ไดดาํเนินการจัดทําสถิตกิารเขาศึกษาตอ 

และการสาํเรจ็การศึกษาในชวงปการศึกษา  2543  ถึง  ปการศึกษา  2560  เรยีบรอยแลว   

ซึ่งเปนขอมูลตอเนื่องจากฉบับที่  1  ที่ดําเนินการในชวงปการศึกษา  2511 - 2542  ทั้งนี้   

ยังเหลือการดําเนินการในสวนของการจัดทํารูปเลมสมบูรณและจะไดดาํเนนิการเผยแพรตอไป 

  11.  การจัดทําประกาศพนสภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากรณีไมลงทะเบียนเรียน   

ไมรักษาสภาพ  และพนระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร  กลุมงานทะเบียนไดประกาศรายชื่อนิสิตจํานวน  

473  คน  และเสนอผูมีอํานาจลงนามเรียบรอยแลว  ท้ังนี้  นิสิตที่ขอรับบริการจะตองเขียนคํารอง 

ขอคืนสภาพและลาพักการเรยีนหรือรักษาสภาพยอนหลัง 

 สําหรับกิจกรรมการจัดการความรูในครั้งนี้  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล   

ไดแจงรายละเอียดและขอมูลใหบุคลากรทุกคนไดทราบและบุคลากรทุกคนไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ถึงภาพรวมของการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  2561  โดยมีขอสรุปรวมกัน  ดังนี้ 

  1.  ประเด็นความรูสําหรับการจัดการความรู  ประจาํปงบประมาณ  2561  คือ  

“เรียนรูวิธีการทํางานจากเพือ่นสูเพื่อน” 

  2.  การจัดกิจกรรมการจัดการความรูในปงบประมาณนี้มคีวามผอนคลาย  และสบาย ๆ 

เพราะเปนการจัดโดยไมมคีวามกดดันที่จะตองดําเนินการเพือ่ตอบโจทยการประกันคณุภาพการศึกษา 

หรือการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) 

  3.  จัดกิจกรรมเดอืนละ  2  ครั้ง  ทุกวันพฤหัสบดี  โดยจัดสัปดาหเวนสัปดาห   

เวลา  15.30 - 16.15  น.  ณ  หองประชุมกองทะเบียนและประมวลผล  หนาหองผูอํานวยการ 
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  4.  ปฏิทินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู  มีกําหนดจัดจํานวน  15  ครั้ง  เริ่มตนใน

วันที่  18  มกราคม  2561  จนถึงวันที่  2  สิงหาคม  2561  ทั้งนี้กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

ตามความเหมาะสม  กรณีท่ีติดภารกิจอาจเลื่อนเปนอาทิตยถัดไป  หรืออาจจัดกิจกรรมกอนหรือหลังวัน

พฤหัสบดีก็ได  (รายละเอียดดงัปฏิทินการจัดการความรูที่แนบมาพรอมเอกสารนี้) 

  5.  การจัดกิจกรรมภายหลังจากวันที่  2  สิงหาคม  2561  จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเพื่อสกัดความรูที่เปนเทคนิคหรือความรูที่เกิดจากการดาํเนินการทั้ง  15  ครั้ง  ท้ังน้ี  อาจจะ

กําหนดวันและเวลาสาํหรับการถอดความรูของทานผูอํานวยการจากประสบการณที่ทานทํางานตั้งแต

เริ่มตนจนกระทั่งปจจุบัน  เปนการแลกเปลี่ยนความรูภายในตัวที่มีอยูกับทานกับบุคลากรที่จะเปน

ผูปฏิบัติงานหรือใหบรกิารตอจากทาน  โดยทานจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน  2562 

  6.  เพื่อการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูเปนไปดวยความเรียบรอย 

และมีประสิทธิภาพ  กองทะเบียนและประมวลผล  จะจัดทําคําสั่งเพื่อกําหนดผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู  ประจาํปงบประมาณ  2561  ประกอบดวย  คณุเอื้อ  

(ผูอํานวยการ)  คุณอํานวย  (คณุสวัสดิ์  วิชระโภชน)  คุณกิจ  (บุคลากรทุกคน)  คุณลิขิต  (คุณเจษฎา  

จันทรเปลง)  และคุณประสาน  ซึ่งมีรายชื่อบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลทุกคน  ดวยการมี 

สวนรวมในการดําเนินการทุกขั้นตอน   

 ชวงทายของการจัดการความรู  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผลไดกลาวขอบคุณ

บุคลากรทุกคน  และกําชับเรือ่งการชวยเหลือ  สอบถาม  และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานหรือการใหบริการมีประสิทธิภาพ  โดยความสาํเร็จท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเปนความสําเร็จในอดีต  

ปจจุบัน  หรือในอนาคต  เกิดข้ึนจากความรวมมือ  รวมใจของบุคลากรทุกคน  ขอใหทุกคนไดรักษา 

สิ่งดี ๆ  ไวใหอยูคูกับกองทะเบียนและประมวลผลตอไป 

 การจัดกิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมที่กองทะเบียนและประมวลผลใหความสําคัญ

เปนอยางยิ่ง  เนื่องจากทําใหเกิดความรู  สามารถแกไขปญหา  และบุคลากรทุกคนไดรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู  สงผลใหการปฏิบัติงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และที่สําคัญ  คือ  

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและประทบัใจ  ทั้งน้ี  แมวางานบางกิจกรรมอาจจะยังไมประสบ

ความสาํเร็จ  แตผลที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการความรู  ยังเปนจุดกําเนิดของความรู  อันจะนําไปสู

ความสาํเร็จในอนาคต  ซึ่งกองทะเบียนและประมวลผล  จะยังคงจัดกิจกรรมการจัดการใหความรู 

ใหเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร  เพื่อความยั่งยืน  มีการตอยอดความสําเร็จของความรู  และเผยแพร

ใหกับผูสนใจ  หนวยงานและบุคคลผูที่เก่ียวของ  ไดนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  ตอไป 

 

...................................................... 
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการจัดการความรู 

 “เรียนรูวิธีการทํางานจากเพื่อนสูเพื่อน” 
ครั้งที่  1  วันที่  18  มกราคม  2561 

..................................................... 
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ปฏิทินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู  (REG  Talk)   

“เรียนรูวิธีการทํางานจากเพื่อนสูเพื่อน” 
กองทะเบียนและประมวลผล  ประจําปงบประมาณ  2561 

 
 

ครั้งที ่ วันที่ กิจกรรม/หัวขอเสวนา กลุมงาน/ผูนาํเสนอ 

1 18  มกราคม  2561 
สบายๆ  วิธีการจัดการความรูกองทะเบียน 

และประมวลผล  ประจําปงบประมาณ  2561 
- 

2 1  กุมภาพันธ  2561 
รปูแบบการพิมพหนังสือราชการ  และการเสนอแฟม

ผูบรหิาร 

งานบริหารทั่วไป 

โดยคณุลัลลดา  เทียบชาล ี

3 15  กุมภาพันธ  2561 
การใหบริการดานงานทะเบียนประวัติ   

(การขอเปลี่ยนแปลงสถานะและขอมลูทางการศึกษา) 

กลุมงานทะเบียน 

โดยคณุกนกวรรณ  เวียงสงค 

4 2  มีนาคม  2561 แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนฯ 
กลุมงานประมวลผล 

โดยวาที ่ ร.ต.หญิงอภิรด ี อินตะนัย 

5 15  มีนาคม  2561 การใหบริการคาํอธิบายรายวิชา 
กลุมงานพัฒนาหลกัสูตร 

และระบบฐานขอมูล 

โดยคณุธนภร  กอเสนาะรส 

6 29  มีนาคม  2561 ระบบประเมนิอาจารยผูสอน 
กลุมงานพัฒนาหลกัสูตร 

และระบบฐานขอมูล 
โดยคณุอภิชัย  ชาญศิรรัิตนา 

7 11  เมษายน  2561 ระเบียบและแนวปฏิบัติงานบุคคล 
งานบริหารทั่วไป 

โดยคณุนัยนา  ดรชัย 
8 26  เมษายน  2561 

การใหบริการดานงานลงทะเบียนเรียน   

(การยกเลิกกลุมการเรียน - เปลี่ยนกลุม - ลงทะเบียนเรียนชา  

/การเรียนซ้ํา-เรยีนแทน) 

กลุมงานทะเบียน 
โดยคณุวลญัชพร  ฆารไสว, 

คุณเสาวลักษณ  รัตนะปญญา 

9 10  พฤษภาคม  2561 
เกณฑการพนสภาพนิสิต  กรณีผลการเรียน 

ต่ํากวาเกณฑ 

กลุมงานประมวลผล 

โดยคณุกัญยาลักษ  บุญชาล ี

10 24  พฤษภาคม  2561 
การบันทึกฐานขอมูลรายวิชา  และการกําหนดเงื่อนไข

รายวิชา 

กลุมงานพัฒนาหลกัสูตร 

และระบบฐานขอมูล 
โดยคณุอมต  ชุมพล 
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ครั้งที ่ วันที่ กิจกรรม/หัวขอเสวนา กลุมงาน/ผูนําเสนอ 

11 7  มิถุนายน  2561 การสอบถามรหัสผานอาจารยและบุคลากร 
กลุมงานพฒันาหลกัสูตร 

และระบบฐานขอมูล 
โดยคณุอภชิัย  ชาญศิรรัิตนา 

12 21  มิถุนายน  2561 ขั้นตอนการขอใหจัดหาพัสดุ  และการเบิกจายพสัด ุ
งานบริหารท่ัวไป 

โดยคณุศภุลักษณ  ศักดิคํ์าดวง 
13 5  กรกฎาคม  2561 

การใหบริการดานงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  

(การจัดสงเอกสารทางไปรษณีย/การจัดทําเอกสารรุนเดิม/ 

การบันทึกและตรวจสอบขอมูลการใหบริการผานระบบ) 

กลุมงานทะเบียน 
โดยคณุสริิณฏัฐ  ประกอบสขุยิ่ง 

14 
19  กรกฎาคม  

2561 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา 

กลุมงานประมวลผล 

โดยคณุอังคณา  ราญมชีัย 

15 2  สิงหาคม  2561 
การเสนอขออนุมัติหลกัสูตร  และสาระนารูเก่ียวกับ

มาตรฐานหลักสูตร 

กลุมงานพฒันาหลกัสูตร 

และระบบฐานขอมูล 
โดยคณุโรชิน ี ทุนทอง 

 

หมายเหตุ  1.  กิจกรรมการจัดการความรู  (REG  Talk)  “เรียนรูวิธีการทํางานจากเพื่อนสูเพื่อน”   

   กองทะเบียนและ ประมวลผล  มีกําหนดจัดกิจกรรมเดือนละ  2  ครั้ง   

   ในวันพฤหัสบดี  โดยจัดสัปดาหเวนสัปดาห  เวลา  15.30 - 16.15  น.  (45  นาที)   

   ณ  หองประชุมกองทะเบียนและประมวลผล   

  2.  กําหนดการตามปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 

 
 


