
 

 

ถอดบทเรียน 

สมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู ้

เรือ่ง "การบริหารจัดการหลกัสูตร รายวิชา และขอ้มูลส าคญัทางการศึกษา" 

ระหว่างวนัศุกรที์ ่21 และวนัเสารที์ ่22 พฤศจิกายน 2557 

ณ โรงแรมศิลามณี รีสอรท์ แอนด ์สปา ต.ศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ให้ความส าคัญ และเลง็เหน็ถึงประโยชน์ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เน่ืองจากการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัยบรรลุ

วิสยัทศัน์ที่ก  าหนดไว้ จึงก าหนดแผนการด าเนินงานกจิกรรมจัดการองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM-

MFU) ขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ทั้งกลุ่มวิชาการ (อาจารย์) และกลุ่มสนับสนุนการศึกษา 

(เจ้าหน้าที่) เพ่ือก่อให้เกิดการเช่ือมโยงการด าเนินการภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสทิธิภาพ จึงได้จัด

โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การบริหารจัดการหลักสตูร รายวิชา และข้อมูลส าคัญทาง

การศึกษา ระหว่างส่วนทะเบียนและประมวลผล กบัส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ใน

ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 และวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา  โดยมี

บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา (เจ้าหน้าที่) ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 24 คน โดยการ

สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ดังกล่าว ได้รับเกยีรติจากรองศาสตราจารย์กลัณกา สาธติธาดา รองอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ จากน้ันได้มีการ

แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม A : การบริหารหลักสตูร และรายวิชา และ กลุ่ม B : การใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลบริการการศึกษา เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสองหน่วยงาน โดยมีรายนามผู้เข้าร่วมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และรายละเอยีดของบทสรุปในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มดังน้ี 

กลุ่ม A : การบริหารหลกัสูตร และรายวิชา 

มีสมาชิก จ านวน 12 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

ส่วนทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย 

 1) นายอนุชา  โกดถา    หัวหน้าฝ่ายตารางสอนและจัดสอบ  

 2) นางสาวธนัญชกร  ศรีมูล   เจ้าหน้าที่บริหาร 

 3) นางสาวอุไรพร ดนตรีเสนาะ วรรณบูรณ เจ้าหน้าที่บริหาร 

 4) นางธญัจิรา  วงค์ปินตา   เจ้าหน้าที่บริหาร 

 5) นางสาวณัฐกาณ  จรจันทร์   เจ้าหน้าที่บริหาร 

 6) นางสาวญาณิศา เขียวอ่อน   เจ้าหน้าที่บริหาร 

ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 

 7) นายศรัณยู  โกเมนต์    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสตูร 

 8) นางณัฏฐยา  กุลศรี    เจ้าหน้าที่บริหาร 
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 9) นางสาวรมินทร์ตา  การต์มณีนันท์  เจ้าหน้าที่บริหาร 

 10) นางสาวรัตติกาล  ใจหมั่น   เจ้าหน้าที่บริหาร 

 11) นางสาวกาญจนา  ศรีเจริญ   เจ้าหน้าที่บริหาร 

 12) นางสาวลินราพร  ภิระบัน   เจ้าหน้าที่บริหาร 

 

บทสรุปการแลกเปลีย่นเรียนรู ้หวัขอ้ "การบริหารหลกัสูตร และรายวิชา" 

ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

1. ความถูกต้องของรายวิชา  จัดประชุมร่วมกบัส านักวิชา เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้องของรายวิชา และแผนการศึกษา 

 แจ้งเตือนส านักวิชาให้ตรวจสอบผลกระทบที่จะ

เกดิขึ้น จากการปรับปรุงหลักสตูร เช่น การเทยีบ

รายวิชา 

 ทั้งสองหน่วยงานร่วมกนัแก้ไขปัญหา และ

รับผิดชอบร่วมกนั 

 น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูล 

 ปรับระบบบริการการศึกษา(ทะเบียนวิชาการ) ให้

สามารถบันทกึการอธบิายรายละเอียดเพ่ิมเติมของ

หลักสตูรได้ 

2. การตรวจสอบหน่วยกติ Thesis/IS กรณี

การแบ่งหน่วยกติและทะเบียนเรียนเป็นภาค

การศึกษา 

 แก้ไขแบบฟอร์มการเซน็ช่ือเข้าสอบ (ใบกรอก

เกรด) ในรายวิชา Thesis/IS ให้แสดงหน่วยกิตที่

นักศึกษาลงทะเบียนมาแล้ว และผ่าน 

3. ระบบฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ 

- ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ส าหรับการประเมินการ

สอนไม่ตรงกบัสภาพการจัดการเรียนการ

สอนจริง 

- ขาดหน่วยงานที่ดูแลระบบข้อมูลอาจารย์

พิเศษ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลอาจารย์

พิเศษ ควรมีการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์พิเศษ ให้

ตรงกบัค าสั่งแต่งตั้ง เพ่ือให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้

ในระบบจัดตารางเรียนตารางสอน ได้จริงและเป็น

ปัจจุบัน 

4. การย้ายสังกดัหลักสูตรส่งผลกระทบต่อ 

- การตรวจสอบจบ 

- การประชาสมัพันธรั์บนักศึกษา 

- การลงทะเบียน 

- การจัดตารางเรียน ตารางสอบ 

 ประสานกบัศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้

ปรับระบบบริการวิชาการ ให้รองรับกบัการโอนย้าย

สงักดัหลักสตูร 
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กลุ่ม B : การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลบริการการศึกษา 

มีสมาชิก จ านวน 10 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

ส่วนทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย 

 1) นางนิสา  พุทธิสกุลชัย   เจ้าหน้าที่บริหาร  

 2) นางขวัญกมล  สปิปศาสตรา   เจ้าหน้าที่บริหาร  

 3) นางสาวลลิตวดี  ส่วนบุญ   เจ้าหน้าที่บริหาร  

 4) นางสาวรุ่งอรุณ เยน็ใจ   เจ้าหน้าที่บริหาร  

 5) นางสาวโศรดา ป้านตุ่น   เจ้าหน้าที่บริหาร  

ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 

 6) นางศิริขวัญ  ปัญสมคิด   เจ้าหน้าที่บริหาร  

 7) นางเกษมศรี  คงมีลาภ   เจ้าหน้าที่บริหาร  

 8) นางสาวกลัยาณิน  ธนัินท์   เจ้าหน้าที่บริหาร  

 9) นายดนุพล  วงศ์ไชย    เจ้าหน้าที่บริหาร  

 10) นายณธวัีชร์  ศิริกุลวิธษิณ์   เจ้าหน้าที่บริหาร  

 

บทสรุปการแลกเปลีย่นเรียนรู ้หวัขอ้ "การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลบริการการศึกษา" 

ปัญหา แนวทางแกไ้ข 

1. ขั้นตอนการขอข้อมูล  เพ่ิมความยึดหยุ่นในการขอข้อมูล 

เช่น ในกรณีเร่งด่วนอาจจะประสานงานเบ้ืองต้นกบั

ผู้รับผิดชอบโดยตรง แล้วจึงส่งบันทกึเป็นลาย

ลักษณ์อกัษรตามไป 

2. การเผยแพร่ข้อมูลงานบริการการศึกษา เช่น 

จ านวนนักศึกษา 

 เผยแพร่ข้อมูลลงในระบบ REG 

3. การถ่ายโอน "ค าอธบิายรายวิชา" 

- การขอค าอธบิายรายวิชา 

 โอนถ่ายมาให้ส่วนทะเบียนและประมวลผล ยกเว้น

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเอกสารเฉพาะหลักสตูร

ให้ติดต่อส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

หลักสตูร 

4. การเตรียมข้อมูล  

- งานค ารับรองการปฏบัิติงาน  

- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

- งานกจิกรรม 5ส 

- งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

 ควรจัดท าปฏทินิการด าเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงาน

ต่างๆ ได้วางแผน และเตรียมข้อมูลรองรับการ

ประเมิน 
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ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ MIS แนวทางแกไ้ข 

1.  การบันทกึข้อมูลไม่ถูกต้อง/ซ า้ซ้อน 

เช่น ช่ือโรงเรียน ช่ืออาจารย์ ค าน าหน้าช่ือ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 หารือร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล เช่น  

- ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ส่วนการเจ้าหน้าที่ 2. การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรไม่เป็น

ปัจจุบัน 

 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1) ส าหรับงานรับนักศึกษาควรปรับขั้นตอนการท างาน (Flow Chart) ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการท างาน 

2) ส าหรับรูปแบบ เวบ็ไซต์ (Web site) ควรมีการปรับปรุงให้มีรูปแบบที่ทนัสมัย และน่าสนใจ 

3) ปัญหาเกี่ยวกบัพนักงาน (บัตรพนักงาน) การท าบัตรพนักงานมีความล่าช้า ขั้นตอนซ า้ซ้อน อยากให้มี

แบบ SMART CARD  

4) การโอนสายโทรศัพทจ์ากหน่วยงานภายนอก ของส่วนประชาสมัพันธ์  

5) การสร้างแรงจูงใจในการประเมินการสอนอาจารย์ เช่น ให้รางวัลแก่นักศึกษาที่เข้าประเมินครบทุก

รายวิชา 
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ประมวลภาพ 

สมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู ้

เรือ่ง "การบริหารจัดการหลกัสูตร รายวิชา และขอ้มูลส าคญัทางการศึกษา" 

ระหว่างวนัศุกรที์ ่21 และวนัเสารที์ ่22 พฤศจิกายน 2557 

ณ โรงแรมศิลามณี รีสอรท์ แอนด ์สปา ต.ศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม

สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เร่ือง "การบริหารจัดการ

หลักสตูร รายวิชา และ

ข้อมูลส าคัญทาง

การศึกษา" 

 

 

แบ่งกลุ่ม เพ่ืออภิปรายปัญหาที่พบจากการ

ท างาน เป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
 

 กลุ่ม A : การบริหารหลักสตูร และ

รายวิชา 
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ประมวลภาพ 

สมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู ้(ต่อ) 

เรือ่ง "การบริหารจัดการหลกัสูตร รายวิชา และขอ้มูลส าคญัทางการศึกษา" 

ระหว่างวนัศุกรที์ ่21 และวนัเสารที์ ่22 พฤศจิกายน 2557 

ณ โรงแรมศิลามณี รีสอรท์ แอนด ์สปา ต.ศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม A  และ   กลุ่ม B 

เขียนสรุปปัญหาที่พบจากการท างาน 

 

  

 กลุ่ม B : การใช้ประโยชน์จากข้อมูล

บริการการศึกษา 
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ประมวลภาพ 

สมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู ้(ต่อ) 

เรือ่ง "การบริหารจัดการหลกัสูตร รายวิชา และขอ้มูลส าคญัทางการศึกษา" 

ระหว่างวนัศุกรที์ ่21 และวนัเสารที์ ่22 พฤศจิกายน 2557 

ณ โรงแรมศิลามณี รีสอรท์ แอนด ์สปา ต.ศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณนิสา  พุทธสิกุลชัย 

บรรยายสรุปปัญหาที่พบจากการท างาน 

เร่ือง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบริการการศึกษา 

 

 

 

คุณศรัณยู  โกเมนต์ 

บรรยายสรุปปัญหาที่พบจากการท างาน  

เร่ือง การบริหารจัดการหลักสตูร และรายวิชา  
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ประมวลภาพ  

สมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู ้(ต่อ) 

เรือ่ง "การบริหารจัดการหลกัสูตร รายวิชา และขอ้มูลส าคญัทางการศึกษา" 

ระหว่างวนัศุกรที์ ่21 และวนัเสารที์ ่22 พฤศจิกายน 2557 

ณ โรงแรมศิลามณี รีสอรท์ แอนด ์สปา ต.ศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"กจิกรรมสารรักจากใจถึงใจ" 

ผู้เข้าร่วมการสมัมนากล่าวเปิดใจถึงการจัดสัมมนาในคร้ังน้ี 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปหมู่รวมรวมกนั 

 

 


