
กิจกรรมการจัดการความรู 

“ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการบริการงานวิชาการ” 

วันท่ี  5  เมษายน  2560 
………………………………………….. 

 

 ปจจุบันการปฏิบัติงานและการใหบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  สวนใหญ 

ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยในการบริหารจัดการ  ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลัก 

ตั้งแตนิสิตรายงานตัวเขาศึกษาตอจนกระท่ังนิสิตสําเร็จการศึกษา  ในการนี้  กองทะเบียน 

และประมวลผล  จึงกําหนดประเด็นการจัดการความรู  ประจําป  2560  คือ  “ความสําเร็จ 

ของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ”  โดยมีเปาหมาย 

เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เกิดความรู  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการแกไข  

การปรับปรุง  และนาํขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของในกิจกรรมการจัดการความรูมาดําเนินการ  เพื่อให

การปฏิบัติงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพและผูรับบรกิารมีความพึงพอใจและประทับใจมากยิ่งขึ้น 

 กิจกรรมการจัดการความรูในครั้งนี้  ผูอาํนวยการกองทะเบียนและประมวลผล   

ไดแจงรายละเอียดและขอมูลใหบุคลากรทุกคนไดทราบและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงภาพรวม 

ของการจัดการความรู  ประจําป  2560  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  การกําหนดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู  ประจาํป  2560  ในประเด็น  

“ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ”   

แบงออกเปน  3  ระยะ  ดังน้ี 

   1.  ระยะที่  1  เปนการใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูนักวิชาการคอมพิวเตอร 

ในหนวยงานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานและการใหบริการงานวิชาการ 

   2.  ระยะที่  2  แลกเปลี่ยนเรยีนรูความสาํเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริการงานวิชาการ  โดยมีประเด็นครอบคลุมความสําเร็จ  จุดเดน  อุปสรรค  

ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาระบบ  รวมกับหนวยงานระดับคณะ  จาํนวน  20  คณะ   

ในการนี ้ คุณอภิชัย  ชาญศิรริตันา  นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ  ไดนาํเสนอภาพรวมขอมูล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หนวยงานพัฒนาเองและพัฒนารวมกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยที่หนวยงานระดบัคณะทั้ง  20  คณะ  ไดนําไปใช  ใหกับผูเขารวมกิจกรรมการจัดการ

ความรูไดรับฟงและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  จํานวน  6  ระบบ  ดังนี้ 

    2.1  ระบบการข้ึนทะเบียนนสิิตใหม 

    2.2  ระบบการลงทะเบียนเรียน 
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    2.3  ระบบการเทียบโอนผลการเรียน 

    2.4  ระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา (TQF) 

    2.5  ระบบการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา 

    2.6  ระบบการประเมินอาจารยผูสอน 

   3.  ระยะที ่ 3  แลกเปลี่ยนเรยีนรูภายในกองทะเบียนและประมวลผล  โดยแบง 

การดําเนินงานออกเปน  3  ขั้นตอน  คือ   

    ข้ันตอน  1  แลกเปลี่ยนเรียนรูความสาํเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริการงานวิชาการ   

    ข้ันตอน  2  แลกเปลี่ยนเรียนรูภารกิจงานประจาํ   

    ข้ันตอน  3  สรุปผลการจัดการความรู  และนาํขอมูลท่ีเกิดจากกิจกรรมการจัดการ

ความรูไปพัฒนาและตอยอดใหเกิดความย่ังยืนตอไป 

  เพื่อการดาํเนินกิจกรรมการจัดการความรู  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  

กองทะเบียนและประมวลผล  จึงไดกําหนดผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนนิกิจกรรมการจัดการความรู  

ตั้งแตระยะที่  1  จนกระทั่งเสรจ็สิ้นการจัดกิจกรรม  ประกอบดวย  คุณเอ้ือ  คุณอํานวย  คุณกิจ   

คุณลิขิต  และคุณประสาน  โดยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลทุกคน  มีสวนรวม 

ในการดําเนินการทุกขั้นตอน   

  เนื่องจากขณะนี้อยูในชวงการดําเนนิการในระยะที่  2  มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา  

การปรับปรุง  ปญหาอุปสรรค  และแนวทางการพัฒนาจากหนวยงานระดับคณะ  ทานผูอํานวยการ 

กองทะเบียนจะดูประเด็นที่สามารถแกไขไดจากสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่คุณลิขิต  (คุณสิริณัฏฐ  

ประกอบสุขยิ่ง  คุณวลัญชพร  ฆารไสว  และคุณกนกวรรณ  เวียงสงค)  ไดสรปุผลและรายงาน 

ตอผูบริหาร  เพื่อใหนักวิชาการคอมพิวเตอรกองทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการตอไป   

  เมื่อการดําเนินการในระยะที่  2  เสร็จสิ้น  กองทะเบียนและประมวลผล  จะกําหนดแผน 

ในการพัฒนา  การปรับปรุง  และแนวทางการพัฒนาระบบอยางเปนรูปธรรมตอไป  ทั้งนี้  นักวชิาการ

คอมพิวเตอรไดพัฒนาและปรบัปรุงระบบท่ีสามารถดาํเนินการไดบางสวนไปแลว  เพื่อใหคณะสามารถ

นําขอมูลไปใชไดอยางทันทวงที  คอื  รายงานการคางสงเกรดของคณะ   

  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลที่เขารวมโครงการไดสะทอนขอมูลการจัดกิจกรรม 

การจัดการความรูในระยะที่  1 - 2  ดังนี ้

   1.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกองทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการพัฒนาเอง 

และพัฒนารวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย  และนักวิชาการ

คอมพิวเตอรมีการแกไขปญหาและสื่อสารกับผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูไดอยางชัดเจน 

   2.  นักวิชาการคอมพิวเตอรสามารถนาํเสนอขอมูลไดนาสนใจ 
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   3.  คุณประสาน  (คุณนัยนา  ดรชัย)  สามารถประสานงานกับหนวยงานระดับคณะ 

ไดเปนอยางด ี ทั้งน้ี  กองทะเบียนและประมวลผลไดรับการตอนรับจากหนวยงานระดับคณะ 

ดวยความประทับใจและอบอุน 

   4.  คุณอมต  ชุมพล  นกัวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ  สามารถนําเสนอขอมูลระบบ

บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF)  ไดเปนอยางดี 

   5.  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลทุกคนเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู 

ของหนวยงาน  ในสวนของบางทานที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานระดับคณะในระยะที่  2  

สามารถปฏิบัติงานและใหบริการอยูที่หนวยงาน  ทั้งนี้  หากทานใดอยากเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน

ระดับคณะ  หากไมติดภารกิจสามารถเขารวมไดตามอัธยาศยั 

   6.  ทานผูอาํนวยการกองทะเบียนและประมวลผลไดกลาวขอบคุณบุคลากรทุกคน   

โดยความสาํเรจ็ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนความสาํเร็จในอดีต  ปจจุบัน  หรือในอนาคต  เกิดข้ึนจาก 

ความรวมมือ  รวมใจของบุคลากรทุกคน  ขอใหทุกคนไดรักษาสิ่งดี ๆ  ไวใหอยูคูกับกองทะเบียน 

และประมวลผลตอไป 

 ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู  ทานผูอาํนวยการไดใหบุคลากรทุกคน 

แจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานหรือการใหบริการภายในหนวยงาน  เพื่อใหทุกคนได

รับทราบไดพิจารณา  แลกเปล่ียนเรียนรู  และถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  ดังนี้ 

  1.  กําหนดการบันทึกขอมูล  การแกไขขอมูลและพิมพเอกสารการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม

สําหรับผูที่ไมสามารถบันทึกหรือพิมพแบบรายงานตัวและเอกสารที่เก่ียวของได  ในชวงระหวางวันท่ี   

3 - 27  เมษายน  2560  ทั้งนี้  จะตองเปนผูท่ีชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลวเทานั้น   

จึงจะสามารถเขาสูระบบ  admit.msu.ac.th  ได 

  2.  การสละสิทธิ์เขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หมดเขตเม่ือ  วันท่ี   

31  มีนาคม  2560  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการนี้  มยีอดผูสละสิทธิ์ประมาณ  700  คน  

และจะไดรายงานขอมูลใหผูบริหารและคณะไดทราบเทื่อการดําเนินการเสร็จสิ้น  ตอไป   

  3.  กําหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหมระดับปริญญาตรี  ระบบเทียบเขา  คณะการบัญชี

และการจัดการ  ในวันที่  8  เมษายน  2560  หากมีนิสิตโทรศัพทสอบถามขอมูลขอใหแจงใหนิสิต 

มาดําเนินการที่คณะการบัญชีและการจัดการในวันดังกลาวเทานั้น 

  4.  งานพัฒนาหลักสูตรจะมีภาระงานมากพอสมควร  เนื่องจากอยูในชวงครบรอบ  5  ป  

ของการปรับปรงุหลักสูตรทุกหลักสูตร  ดังนั้น  การเขารวมกิจกรรมของกองทะเบียนและประมวลผล

อาจจะไดมอบหมายใหบุคลากรภายในงานพัฒนาหลักสูตรบางคนเขารวม 

  5.  ขอใหบุคลากรทุกคนไดชวยแจกแบบสอบถามเพิ่มเติมใหกับผูรับบริการ  ซึ่งปจจุบัน

เก็บรวบรวมไดประมาณ  300  ชุด  ทั้งนี้  หากสามารถเก็บขอมูลไดมากขึ้นก็จะเปนผลดีตอการประเมิน

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
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  6.  การรับโทรศัพทของหนวยงาน  ขอใหทุกคนไดศึกษาขอมูลในระบบกอนการตอบ

คําถาม  และทานผูอํานวยการไดเนนย้ําใหความสําคัญตามมาตรฐานการรับโทรศพัทที่เคยปฏิบัติ  คือ  

การกลาวคาํสวัสดี  ชื่อหนวยงาน  และชื่อผูรับ  ทั้งนี้  ใหชวยกันรบักรณีที่ผูเกี่ยวของไมอยูในพื้นที่  

เพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ  ท้ังน้ี  หนวยงานไดชื่นชม  คุณเพชรปาณี  ตรีสุทธิวงษา  และคุณกันยาลักษ  

วงษชาลี  ที่กรุณาเปนผูรับสายโทรศัพทหมายเลขตรง  043-754234  ดวยความวิริยะ  และอุตสาหะ  

สามารถตอบคําถามและใหบริการไดเปนอยางดี  รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ใหบริการตอบคําถาม 

ผานโทรศัพททั้งเครื่องโทรศพัทภายในและภายนอกดวย 

  7.  กองกิจการนิสิตไดแจงหนังสือมายังกองทะเบียนและประมวลผล  เรื่อง  การไมอนุมัติ

การสาํเรจ็การศึกษา  กรณีนิสิตที่มีหนี้คาง  กยศ.  หรือ  กรอ.  ในระบบ  ทั้งนี้  ทานผูอํานวยการ 

และงานประมวลผลการศึกษาจะไดหารอืรวมกับกองกิจการนิสิตในแนวทางการปฏิบัติตอไป 

 การจัดกิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมที่กองทะเบียนและประมวลผลใหความสําคัญ

เปนอยางยิ่ง  เนื่องจากทําใหเกิดความรู  สามารถแกไขปญหา  และบุคลากรทุกคนไดรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู  สงผลใหการปฏิบัติงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และท่ีสําคัญ  คอื  

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ  ทั้งน้ี  แมวางานบางกิจกรรมอาจจะยังไมประสบ

ความสาํเร็จ  แตผลที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการความรู  ยังเปนจุดกําเนิดของความรู  อันจะนําไปสู

ความสาํเร็จในอนาคต  ซึ่งกองทะเบียนและประมวลผล  จะยังคงจัดกิจกรรมการจัดการใหความรู 

ใหเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร  เพื่อความยั่งยืน  มีการตอยอดความสําเร็จของความรู  และเผยแพร

ใหกับผูสนใจ  หนวยงานและบุคคลผูที่เก่ียวของ  ไดนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  ตอไป 

 

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

“ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ” 

วันที่  5  เมษายน  2560 

..................................................... 
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