
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ถ อ ด บ ท เ รี ย น….. 

การจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในหัวข้อ นวัตกรรมการให้บริการที่ในองค์กร ระหว่างวันที่ 15-18 
กุมภาพันธ์ 2561 โดยการศึกษาดูงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลันราชภัฏ      
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และทัศนศึกษาที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้เรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ที่สามารถน ามาปรับใช้ในการให้บริการในงานของส านักได้เป็นอย่างดี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับให้การต้อนรับเป็น
อย่างดีโดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา และผู้อ านวยการส าสักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดิมเป็น สถาบันราชภัฏ
ฉะเชิงเทราต่อมา เมื่อ พ.ศ.2541 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า“สถาบันราชภัฏราชนครินทร์”และยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เม่ือปี พ.ศ.2547 มีจ านวนนักศึกษาในปัจจุบัน ราว 8000 คน   
แบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วน คือพ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมือง และพ้ืนที่อ าเภอบางคล้า ท าให้การบริการนักศึกษา ต้อง
ส่งบุคลากรไปบริการที่อ าเภอบางคล้าทุกวัน เพื่อบริการทางการศึกษาในส่วนงานของส านักส่งเสรมิวชิาการและ
งานทะเบยีน จุดเด่นของงานในส่วนของส านัก พบว่า การลงทะเบียนของนักศึกษาที่น่ี สามารถให้นักศึกษา
ลงทะเบียนได้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน น่ันหมายถึงการด าเนินการการประสานงานอาจารย์ผู้สอน การจัด
แผนการเรียนและตารางสอนต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จส้ินก่อนที่จะลงทะเบียนเช่นกัน 
นอกจากน้ีผู้บริหารระดับสูงยังให้ความส าคัญต้องการด าเนินกิจกรรมของส านักและเป็นก าลังใจให้กับบุคลากร
ในส านักเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ภารกิจของส านักส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

      

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วรรษชน สหีบตุร 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

 

 บทน า... 
 โครงการองค์ความรู้ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เน้นมาตรฐานการให้บริการของ
บุคลากรส านักฯในการปฏิบัติงานด้านบริการ ความรวดเร็วถูกต้องและผิดพลาดน้อยที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลกรในส านัก โดยในปี 2561 คณะกรรมการจัดโครงการการจัดการองค์ความรู้จะเน้น
ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กร เพ่ือประโยชน์ต่องานบริการ 
ตลอดจนให้บุคลากรได้น าาไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
         วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดคุณภาพ
ของงานในด้านการบริการ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้กับบุคลากรภายในและภายนอกของส านักได้  

ในการด าเนินโครงการจะเห็นได้ว่าบุคลากรได้รับกิจกรรมเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ท างาน ความรู้ และทักษะระหว่างบุคคล ท าให้เกิดบูรณาการและสร้างความผูกพันร่วมมือภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและเป็นมาตรฐานใน
การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการก่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริการอย่างสูงสุดท าให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนทะเบยีน 
 



ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน อ.ขลุง จ.จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน หรือหมู่บ้านปากน้ าเวฬุ เดิมเคยเรียก
กันว่า "บ้านโรงไม้" เป็นชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานประมาณ 135 ปีมาแล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่ก่อนปี 
พ.ศ. 2410 มีชาวจีนที่เดินทางอพยพเข้ามาในไทย ท าการค้าขายติดต่อไปถึงกรุงเทพฯ เม่ือผ่านมาที่
จันทบุรีได้น าเรือมาหลบลมในบริเวณลุ่มน้ าเวฬุ และเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ ์ทางทะเล       
มีสัตว์น้ ามากมาย จึงได้ท าการประมง จนกลายเป็นอาชีพ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเวฬุ 
เดิมเป็นพ้ืนที่ป่าโกงกางหนาแน่น ที่มีอาณาบริเวณกว้างมาก ในอดีตมีชาวบ้านมาตัดไม้โกงกางไปขายเพ่ือท า
ถ่าน กระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐเปิดสัมปทานให้มีการตัดไม้โกงกางในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเวฬุ          จึง
มีผู้คนเข้ามาตัดไม้กันเป็นจ านวนมาก เม่ือตัดได้จะน าไม้มากองไว้ในบริเวณน้ีเพ่ือรอการเข้าเตาเผาถ่าน    
จนเป็นที่มาของชื่อ“โรงไม้”หลังจากน้ันเม่ือหมดระยะสัมปทานป่าเผาถ่าน ผู้คนที่เคยท ากินอยู่บริเวณน้ี    
จึงได้จับจองพ้ืนที่ เ พ่ือตั้ งรกรากและประกอบอาชีพประมง (ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบล          
บางชัน http://www.bangchan.go.th/) ต่อมาได้มีการเปล่ียนจากเรียกว่าบ้านโรงไม้ เป็น "หมู่บ้านไร้
แผ่นดิน" โดยค าว่า "ไร้แผ่นดิน" ในที่น่ีไม่ได้หมายถึงผู้อพยพที่ไร้สัญชาติหรือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย แต่เป็นการ
เรียกเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการอยู่อาศัยของชุมชน ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตลุ่มน้ า ที่เป็นส่วนหน่ึงของ
ทะเล มีน้ าล้อมรอบ โดยไม่ได้อยู่บนผืนแผ่นดิน 

การเดินทางไปหมู่บ้านไร้แผ่นดินโดยการซื้อแพ็จเก็จโฮมสเตย์ซึ่งมีบริการจ านวนมาก และได้ใช้
บริการของบางชันโฮมสเตย์ในอัตรา ค่าบริการคนละ 1800 บาท (วันปกติ จันทร์ -ศุกร์ คนละ 1500 
บาท) ซึ่งรวมค่าเรือ ค่าที่พัก และค่าอาหาร 3 ม้ือ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้ างรายได้ให้กับประชาชนบางคนที่น่ัน
นอกเหนือจากอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน ได้แก่ ตกปู หาปลา ยกยอกุ้ง เล้ียงปลาในกระชัง 
เล้ียงหอยนางรม ท ากุ้งแห้ง และท าเคย  ดังน้ันผู้ประกอบการจึงให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยน้ าจิตน้ าใจ
ไมตรีอย่างดี เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจด้านบริการไปในตัว  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านอาหาร มีอาหารทะเล ได้แก่ ปลาหมึกย่าง กุ้งเผา ปูน่ึง ซึ่งมีบริการอย่างไม่จ ากัด    
แต่ก็จะถูกจ ากัดด้วยการอ่ิมท้องของนักท่องเที่ยวเอง นอกน้ียังมีบริการล่องแพเรือไปชมนกเหย่ียว การชมฝูง
เหย่ียวแดงหัวขาว เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะเหย่ียวแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และเป็นสัตว์ที่บ่ง
บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน การที่มีเหย่ียวแดงในบริเวณลุ่มน้ าน้ี จึงหมายถึงความสมดุลของ
ธรรมชาติของผู้คน สัตว์ และป่าในแถบน้ีเหย่ียวแดงจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าโกงกาง โดยจะท ารังและ
ขยายพันธุ์อยู่บนต้นไม้ในบริเวณน้ันด้วย เหย่ียวแดงในเขตป่าโกงกางแถบน้ีทั้งหมด มีอยู่ประมาณ 1000 
กว่าตัว แยกอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 100 - 200 ตัวเหยี่ยวแดงแดง เป็นเหยี่ยวขนาดกลาง อาศัยอยู่ 

ตามปากอ่าว ริมทะเล เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 
2535 มีลักษณะเฉพาะคือ ทั้งตัวจะมีสีน้ าตาลแดง ยกเว้นที่หัวและอกมีสีขาวปลายปีกสีด าขาสีเหลือง    
ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ความยาวจากปลายปากจรดหางประมาณ 48 - 51 เซนติเมตร ชอบอยู่ตัว
เดียว เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มเล็ก เวลาพบอาหารจะบินเป็นวงกลม แล้วดิ่งลงมาโฉบอาหาร ธรรมชาติของ
เหย่ียวจะกินปลาตัวเล็กตัวน้อยตอนน้ าลง  แต่ผู้ประกอบการมักน าเอาไขมันหมูแข็งมาหั่นแล้วโปรยลงทะเล 
ให้เหย่ียวบินโฉบลงมาจิกกิน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเหย่ียวอย่างใกล้ชิด  ซึ่งอาจท าให้มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารของเหย่ียวได้ในอนาคต 

...การถอดบทเรียนจากการทัศนศึกษาครั้งน้ีในด้านการให้บริการทั้งในหน่วยงานของราชการและ
เอกชนต่างมีเทคนิคการให้บริการเพ่ือสนองความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ
นักศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และการให้บริการ
นักท่องเที่ยวของบางชันโฮมสเตย์ ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเป็นการบริการที่ให้ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการที่มีคุณภาพ น่ันเอง บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะของของผู้ให้บริการ
นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เริ่มตั้งแต่กายแต่งกายที่
สวยงามเหมาะสมกับกาลเทศะ การย้ิมแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะอ่อนหวาน กิริยาอ่อนน้อม มีความ
กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ ขณะเดียวกันการติดต่อส่ือสารประสานงานของบุคลากรในหน่วยงานจะต้อง
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ด้วยการท างานเป็นทีม มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีความภาคภูมิใจและเป็นสุขทุกครั้งที่
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ดังน้ันการจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในครั้งน้ี คงเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการขององค์กร เป็นนวัตกรรมการให้บริการที่ในองค์กร เพ่ือสนองตอบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   
ซึ่งก็หมายถึงคุณภาพของการให้บริการน่ันเอง 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bangchan.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4


 
 
อาจารยส์มพร แซจ่อ้ง 
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

นวัตกรรมการบริการที่ดีในองค์กร..... 

      องค์กรแต่ละองค์กรมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันถึงแม้จะมีเป้าหมายเหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังน้ันในการไปศึกษาดูงาน
องค์กรอ่ืน จึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงถ้าได้น าจุดเด่น จุดด้อยมาปรับใช้กับองค์กรของตนเองเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการศึกษาดูงานคร้ังนี้มีเป้าหมายการจัดการความรู้ด้าน “นวัตกรรมการบรกิารที่
ดีในองคก์ร” ค าว่า“นวัตกรรม” คือ ส่ิงที่เกิดขึ้นใหม่ต้ังแต่ระดับความคิด การปฏิบัติชิ้นงาน และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งอาจจะมาจากมูลฐานเดิมเป็นลักษณะต่อยอดผลงานที่ได้จะแตกต่างจากเดิม หรือ เป็นลักษณะคิดใหม่ ท า
ใหม่ผลงานที่ได้จะแตกต่างจากเดิมโดยส้ินเชิง และบางครั้งก็ย้อนแย้งกับความรู้เดิม เช่น  การโคลนน่ิงใน
สัตว์ชั้นสูง เทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ เป็นต้น ส่วน “การบริการที่ดี” คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการถึงแม้บางครั้งจะไม่บรรลุจุดประสงค์ของการขอรับบริการก็ตามโดยอยู่ในฐานของความถูกต้องเป็น
ธรรม ประทับใจ ประหยัดหรือมีประสิทธิภาพซึ่งผู้รับบริการในองค์กรน้ีมีความหลากหลาย ดังน้ันจะต้องใช้
วิธีการที่ถูกต้องในการให้บริการโดยยึดหลัก “รู้เขา รู้เรา” รับฟังความต้องการบริการอย่างมีสติ แล้วใช้ปัญญา
พิจารณาการให้บริการ 
           จุดเด่นของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์     
คือบุคลากรส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนาโปรแกรมใช้งานเองได้ การบริการเป็น   
แบบ One Stop Service มีหน่วยรับเรื่องที่เดียว (งานส่วนหน้า) มีแบบค าร้องชัดเจนสามารถใช้
บริการจากอินเตอร์เน็ตได้บุคลากรมีการแบ่งความรับผิดชอบงานได้ชัดเจน(ถึงแม้จะมีหลายงาน) บุคลากร
สามารถหมุนเวียนมาท าหน้าที่ร่วมกันได้ (งานส่วนหน้า) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การน าความรู ้
มาปรบัใชใ้นองค์กร 

 

ควรมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาโปรแกรมหรือพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ท าหน้าที่น้ี 
 

ควรปรับงานส่วนหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
 
 

ควรมีแบบค าร้องที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 
 

ควรตรวจสอบและ 
ปรับปรุงฐานข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบัน  
และสื่อความหมาย 
ให้ถูกต้อง 

 
 ควรมีการหมุนเวียนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้ร่วมกันและลดความเครียดจากการท างานช้ าๆ 
 
 

 



 
อาจารย์ปกรณ ์ กลัปดี 
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ประเด็นที่นา่สนใจจากการศกึษาดงูานครัง้นี้มดีงันี้... 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีการปรับตัว  
ปรับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ สถานะการณ์ สภาพแวดล้อม และความต้องการของผู้ประกอบการในพ้ืนที่  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีการศึกษาถึงแนวโน้มของปริมาณนักเรียนในช่วงชั้นต่าง ๆ 
ที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาในอนาคตเพ่ือน ามาวางแผน  

3.  บริบทของส านักส่งเสริมที่เหมือนและแตกต่างกัน เช่น หน้าที่ในการส่งเสริมให้อาจารย์    
ท าผลงานวิชาการ ปัญหาในการใช้งานระบบไอที ซึ่งพบว่ามีปัญหาคล้ายๆ กัน เช่น Network Jam   
การมีโปรแกรมเมอร์ประจ าอยู่ที่ส านักท าให้การแก้ไขปัญหาต่างท าได้รวดเร็วกว่า แต่ก็ยังพบปัญหาเกี่ยวในการ
แก้ไขระบบเน่ืองจากเป็นการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ท าให้การท างานของระบบบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ 
ตลอดจนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบเฉพาะงานของตน ไม่สามารถที่จะมาแทนกันได้ 

4. การรักษากฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัด ท าให้ปัญหาในการปฏิบัติงานน้อย เช่น การช าระ
ค่าลงทะเบียนตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวดวงจันทร์  อุตมังค์ 
หัวหน้าส านักงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

สิ่งที่ได้รับความรู้จาการเข้าศึกษาดูงาน.... 
จากการไปศึกษาดูงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งได้รับความรู้เรื่องระบบงานการให้บริการระบบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง 
จะมีปัญหาการใช้ระบบ EGP การเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการแลกเปล่ียนการจัดโครงการพัฒนา 
อาจารย์ อาจารย์ท่ีปรึกษา และอื่น ๆ    
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 
     การท างานต้องมีการวิเคราะห์วางแผนและปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และมีความเอ้ืออาทร   
ต่อเพ่ือนร่วมงาน  มีความรัก และสามัคคีในการท างาน เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ  
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ความรู้ที่ได้รับ ค าชี้แจง เพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง 
     ด้านสถานที ่   ส านักควรมีสถานที่ ส าหรับให้บริการให้ค าปรึกษา   

ด้านบุคลากร   ส านักควรจัดกิจกรรมนันทนาการทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง  
       เช่น การจัดเรียนลีลาศ กิจกรรมเข้าจังหวะ และอื่น ๆ    

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 
                                 
                                    นางสาวประภทัร  พยงุวงษ์ 
                                    หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน 
 

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน.......   

         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคกลาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่มี
สถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากที่เป็นตัวเลือกในการศึกษาต่อของนักศึกษาจึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
จ านวนน้อยและสถานที่ตั้งในเขตภาคกลาง ยังเป็นพ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจ มีการลงทุน และมีอุตสาหกรรม
จ านวนมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังอยู่ใกล้กับวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่ส าคัญและ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดฉะเชิงเทรา   
  จากสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมมากขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการร่วมมือกับ บริษัทเอกชน  
องค์กรธุรกิจ ในการจัดท าหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับปรับใช้กับการปฏิบัติงาน 
 หลักสูตรที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย ควรเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ความรู้ที่ได้รับค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง  
 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษา 
และบุคลทั่วไปให้ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 
 

 
                          
                        นายเบญจะ ศิริแก้ว 
                            หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 
                                      “นวตักรรมการบรกิารทีด่ใีนองค์กร”  
     นวัตกรรมเป็นความคิดหรือการกระท าใหม่ ๆ ซึ่งคนในสังคม 
แต่ละกลุ่มจะมีการคิดและท าขึ้นมาอยู่เสมอ นวัตกรรมจึงเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นใหม่มาเร่ือย ๆ ตราบใดที่คนยังมี 
ความปรารถนาหรือต้องการคิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่ิงที่คิดและท างานานแล้วถือว่าหมดความ
เป็นนวัตกรรมไป และมักจะมีการคิดหาส่ิงใหม่เกิดขึ้นมาแทน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. นวัตกรรมต่อยอดหรือนวัตกรรมส่วนเพ่ิม (Incremental Innovation) เป็นการปรับปรุง
ส่ิงที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม อาจจะเป็นด้านรูปแบบคุณภาพ หรือประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ นวัตกรรมต่อยอดไม่ต้องใช้ทรัพยากรหรือเวลามาก แต่ควรเน้นการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองมีขนาดเล็กท าให้ง่ายต่อการดูและจัดการ เม่ือประสบความส าเร็จไปขั้นหน่ึงแล้วจึงขยาย
ไปสู่นวัตกรรมใหม่ต่อไป 
 2. นวัตกรรมใหม่หรือนวัตกรรมที่สร้างความเปล่ียนแปลงจากเดิมโดยส้ินเชิง (Redial 
Innovation) เป็นส่ิงใหม่ที่แตกต่างจากที่มีอยู่เดิมโดยส้ินเชิง และไม่เคยมีใครน าเสนอมาก่อน อาจท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ โดยยกเลิกส่ิงที่มีอยู่เดิมหรือสร้างกระแสใหม่  
 นวัตกรรมการบรกิาร (Service Innovation) เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจด้าน
ธุรกิจ และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข็งขัน นวัตกรรมการบริการ
เป็นการน านวัตกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ และขั้นตอนการให้บริการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วย
เพ่ือให้การด าเนินงานล่ืนไหลและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งการบริการจะเข้าถึงผู้รับบริการได้ก็ต่อเม่ือมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเน้นการอ านวยความ
สะดวก และรวดเร็วในการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิผลของการบริการและสร้างมูลค่าให้กับงานบริการ 
 ความรู้ที่ได้จากการเข้าศึกษาดูงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
นครนิทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนวัตกรรมที่ดีด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นบุคลากร
ตัวหลักที่สามารถพัฒนาโปรแกรมการท างานของหน่วยงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และยังพัฒนา

  
 



ได้อย่างต่อเน่ือง มีระบบการให้บริการที่ดี นักศึกษาจะต้องพิมพ์เอกสารค าร้ องต่างๆ ด้วยตนเอง จาก
อินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน ในการรับเอกสารใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิจะมีใบ
ซองส าหรับใส่เอกสารให้กับนักศึกษาทุกคน และทุกคนจะได้กรอกข้อมูลส่วนตัวจ่าหน้าซองจดหมายไว้ให้กับ
งานทะเบียนฯ เพ่ือที่จะน าส่งให้นักศึกษาทราบถึงก าหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งถัดไป 
 การน าเอาความรูม้าปรับใชใ้นงาน การพัฒนาโปรแกรมการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจ าหน่วยงานที่สามารถแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างานให้มากย่ิงขึ้น 
 การปรับปรุงด้านนวัตกรรมการบริการ หน่วยงานจะต้องหม่ันดูแลและท าให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองย่อมจะส่งผล การบริการที่เป็นเลิศ(Service Excellence)มันจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานเสียงที่จะบอกว่าหน่วยงานมีการบริการที่เป็นเลิศ มิใช่เป็นเสียงที่พูดกันเองในองค์กร หากแต่ ต้อง
เป็นเสียงจากภายนอกที่จะบอกว่าบริการเป็นเลิศ 
 นวัตกรรมการบริการในหน่วยงาน ที่น ามาใช้ในหน่วยงาน โปรแกรมซอฟแวร์ (Software) เป็น
เครื่องมือที่จะช่วยในการท างานของบุคลากร เช่น การลงทะเบียน การขอส าเร็จการศึกษา การขอใบรับรองการศึกษา 
การสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หากมีโปรแกรมที่ดีและสามารถท างานได้ทุกอย่าง ตามความต้องการของผู้ใช้ก็จะท า
ให้งานที่ออกมาประสบความส าเร็จ ซึ่งในตอนนี้ ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน ยังมีโปรแกรมการท างานทีไ่ม่
สมบูรณ์และยังต้องมีการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ด้านบุคลากร(Personnel) เป็นสิ่งทีส่ าคัญที่สดุในการทีจ่ะใหบ้ริการ 
มีการแลกเปลี่ยนวิธีการให้บริการในหลายด้าน ควรมีการพัฒนาฝึกฝนในความรับผิดชอบงานในงานที่สูงขึ้น การ
พัฒนาใหไ้ดร้บัความรูใ้หม ่ๆ ให้การฝกึอบรมเพือ่พฒันาประสทิธภิาพในการท างานอยา่งต่อเนือ่ง การดูแลใหร้กัองคก์ร 
มีความสุภาพให้ความไว้วางใจในการบริการ ความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าในการบริการ การเอาใจใส่เข้าใจต่อ
ผู้ใช้บริการ  

มาตรฐานการท างาน(Standard) ท างานตามขั้นตอน ลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นลง    จะช่วย
ในการลดเวลาการท างาน ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายที่จะต้องสูญเปล่าหรือไม่คุ้มค่าในการท างานออกไป    มีความเขา้ใจ
ในการท างาน รับติดต่องานในทิศทางเดียวกันมาตรฐานเดียวกันมหีลกัการและแนวทางในการปฏบิัตงิานที่ชัดเจน การจัดล าดับ
งานใหมใ่ห้เหมาะสม ท าให้เกิดความสอดคล้องกันเกิดความสะดวกคล่องตัวในการท างาน ปรับปรุงวิธีการท างานหรือสร้าง
อุปกรณ์ช่วยให้การท างานง่ายขึ้น รวดเร็ว สะดวกขึ้นและช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน มีการความคุมอารมณ์
ความรู้สึกในการท างานให้ดี ยิ้มแย้ม ความสุภาพ การแต่งกาย การพูดจา การโต้ตอบผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมชาติ 
มีการสร้างผลผลิตหรือสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้พัฒนาดีขึ้น โดยมีการถา่ยทอดวธิกีารท างานทีเ่ปลีย่นแปลง
ใหม่ ๆ ให้กับผูร้ว่มงานและน าเสนอคดิคน้เทคนคิการท างานตอ่เพือ่นรว่มงาน เพื่อน ามาปรบัปรงุในงานรว่มกนั สรา้ง
ความสามัคคีในการท างานเป็นกลุ่ม   
 

 
 

นางสาวปัญชลี  จันทร์แรม 
หัวหน้างานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา 

 

                                                  “นวัตกรรมการบริการที่ดีในองค์กร” 

 การได้เข้าไปศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ครั้งน้ี ได้มองเห็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
ขององค์กร “สนับสนุนงานวิชาการ บริการด้วยใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี”  
 สนับสนุนงานวชิาการ  ส านักได้ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักในมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน  

ด้านหลักสูตร  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการ 
ของสังคม, การผลิตหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ          
และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก      
โดยทั้งน้ีได้มหาวิทยาลัยฯได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคล่ือนและพัฒนาแผนพัฒนาก าลังคน
ด้านโลจิสติกส์รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) รวมถึงการผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านยานยนต์ ด้านไฟฟ้า จุดเด่น 
มหาวิทยาลัยต้องจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้าน
ต่างๆ เพ่ิมพูนทักษะความรู้ที่ขาดแคลนเพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติจริง การท างานเป็น
ทีม การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การน าเสนอและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนโครงการน้ีทั้งหมด 
  ด้านก าหนดต าแหน่งวิชาการและพัฒนาอาจารย์ ส านักได้จัดท าตารางส าหรับพนักงาน
สายวิชาการไว้อย่างชัดเจน แต่ละปีจะมีการย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการมีใครบ้าง และเม่ือย่ืนมีการติดตามผล
อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการจัดให้มีการอบรมอาจารย์ผู้สอน  เช่น เทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 
   
 
 

 



 บริการด้วยใจ  ส านักได้บริหารจัดการในการบริการนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายใน ภายนอก
ที่มาติดต่อ เช่น 

- การหมุนเวียนพนักงานในการรับติดต่อเคาน์เตอร์ และมีตู้เอกสารส าหรับจัดเก็บ
ค าร้องเป็นระบบ  

- การรับใบรายงานผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะมีแฟ้มเอกสารให้นักศึกษา 
พร้อมซองน้ าตาลในการตอบรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปี 

- มีคอมพิวเตอร์จัดให้บริการนักศึกษา 
 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ส านักมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมเมอร์ในการดูแลระบบ 
การท างานของส านักเฉพาะ รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงการท างานให้เป็นรูปธรรมค่อนข้างมากใน
การค้นหารายวิชาการเทียบโอน การเทียบรายวิชา การจองรายวิชา เป็นต้น 
 
...ทั้งน้ีการท างานของส านักเป็นในทิศทางเดียวกัน ใช้แนวทางการปฏิบัติงานเดียวกันทั้งส านัก ถือว่าเป็น
นวัตกรรมที่ดีขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรยาพร สู่สุข 
นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
 

...นวัตกรรมการบริการที่ดีในองค์กร 

 ด้านงานบริการ มีระบบการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
เรียนจะมีการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เริ่มรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่การลงทะเบียนของ
นักศึกษาทางมหาวิทยาลัยจัดวิชาเรียนให้เลยโดยที่นักศึกษาไม่ต้องมาติดต่อลงทะเบียนเรียนเพ่ิมการโอนผล
การเรียนรายวิชาเน้นเรื่องการโอนประสบการณ์ของกลุ่มพนักงานของโรงงานเป็นส่วนใหญ่ สามารถท าได้
เพราะมีโงงานด้านอุตสาหกรรม มีระบบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ปัญหาอาจมีบ้างเล็กน้อย 
    ด้านเทคโนโลยีมีการน าใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยมีโปรแกรมเมอร์
คอยดูแลระบบและมีการเอาใจใส่แก้ไขปัญหาได้ทันที เช่น ระบบการลงทะเบียนเรียน การรับสมัครเป็นต้น 
        ด้านเอกสารค าร้องต่างๆ มีข้อความชัดเจนและเข้าใจง่ายตู้เอกสารวางด้านนอกนักศึกษาสามารถ
หยิบเอกสารได้สะดวกและสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 
     ด้านอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานค่อนข้างแคบมีการจัดระบบห้องท างานได้อย่างมีระบบ เช่น    
มีเคาเตอร์ให้บริการนักศึกษาโดยไม่ให้นักศึกษาเข้าไปในห้องท างาน สามารถบริหารจัดการได้ บุคลากรสามารถ
สลับกันท างานได้ 
        ด้านบุคลากร บุคลากรน้ันมีความรู้ความสามารถ ครบทุกด้านและสามารถท างานแทนกันได้ 
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 
         ด้านการบริการข้อมูลต้องมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของนักศึกษาที่มาติดต่อ ส่ิงที่นักศึกษา
ต้องการคืออะไร หรือจะต้องรอก่อนการให้ข้อมูลในแต่ละเรื่องที่นักศึกษามาติดต่อจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและ
ชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการให้เสร็จวันเดียวด าเนินการให้เรียบร้อยและหาทางออกให้กับนักศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจ 
ความรู้ที่ได้รบัค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง ด้านสถานที่ควรท าเป็นเคาน์เตอร์ไม่ให้นักศึกษาเข้ามา
ในห้องเพ่ือจะได้พ้ืนที่ห้องท างานจะได้กว้างขึ้นและเป็นสัดส่วนในการท างาน ด้านบุคลากร บุคลากรที่มีปัญหา
กับนักศึกษาควรหลีกเล่ียง และควรมีโปรแกรมเมอร์ประจ าส านักงานเพ่ือดูแลระบบ ด้านเอกสาร ควรลด
กระบวนการเสนออนุมัติให้น้อยลง เรียงล าดับความส าคัญตามเอกสารที่จ าเป็นแต่ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อย
เพ่ือไม่ให้ขัดต่อระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

 



 
 
นายยุรนันท์   บุญมาวัด      
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
 

ถอดบทเรียนความรู้ที่ได้รับจาก  

หัวข้อ “นวัตกรรมการบริการที่ดีในองค์กร” 
ข้าพเจ้าได้รับความรู้ด้านการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ โดยมุ่งเน้นด้านการให้บริการนักศึกษาที่สะดวดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี
ที่รองรับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศอย่างรวดเร็ว มีสถานที่กว้างขวางพอที่จะรับรองการให้บริการต่างๆ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว     
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในงานด้านบริการนักศึกษาที่ดีมีจิตอาสา น า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการค้นหาข้อมูลของนักศึกษาหรือบุคลากรภายนอกที่ค้นหาข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดผลประโยชน์ 
ความรู้ที่ได้รับ ค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง  

ควรปรับปรุงด้านการท างานเป็นทีมมีความสามัคคีบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญในสายงานของตนเองเพ่ือการให้บริการที่ดีเข้าใจต่อผู้มาติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    นายวสันต์ ผิวทอง 
                             นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
        

ถอดบทเรียนความรู้ที่ได้รับจาก หัวข้อ “นวัตกรรมการบริการที่ดีในองค์กร” 
ข้าพเจ้าได้รับความรู้ด้านการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครินทร์ “โดยมุ่งเน้นด้านการให้บริการนักศึกษาด้วยรอยย้ิมพิมพ์ใจ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งด้านบุคลากรสามารถรับงานแทนกันได้ในแต่ละกลุ่มงานน้ันๆ และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
และยังมีการบริหารจัดการสถานที่อย่างเป็นระบบระเบียบ ท าให้นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามในการใช้
บริการอย่างถูกต้อง” 
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมา “ปรับใช้ในงานด้านบริการนักศึกษาที่ดีมีจิตอาสา
และกระตุ้นตัวเองในการท าอย่างอยู่เสมอเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี” 
ความรู้ที่ได้รับ ค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง  

“ควรปรับปรุงด้านการท างานเป็นทีมมีความสามัคคี บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญในสายงานของตนเองเพ่ือการให้บริการที่ดีเข้าใจต่อผู้มาติดต่อและควรมีการอบรมเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรมอย่างน้อย 2 คืน 3 วัน เพ่ือสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน” ขอบคุณครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

นางสาวพัชรินทร์  ไชยธรรม 
นักวิชาการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 
                         บุคลากรได้รับความรู้จากการเข้าศึกษาดูงานอย่างไรบ้าง..... 

                   ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานคือการบริหารงานวิชาการของส านักฯ 
ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพและความเป็นเลิศด้านส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ” โดยงานของส านักฯ จะครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการของมหาวิทยาลัยมี
การบริการด้านวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศงานด้านวิชาการ การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามความต้องการของสังคม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ซึ่งงานเหล่าน้ีเป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงที่จะช่วยขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 
เพราะการที่หน่วยงานท างานครอบคลุมและเป็นศูนย์กลางในงานด้านวิชาการน้ันแล้วก็จะเกิดความสะดวกใน
การประสานงานน าข้อมูลส่วนต่าง ๆ ไปพัฒนาต่อไปได้อย่างรวดเร็ว  
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 

ความรู้ที่จะน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองน้ัน คือ ความเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการท างาน รู้จักแลกเปล่ียนเรียนรู้ เน่ืองจากการติดต่อบริการจะต้องมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมา
คอยบริการที่หน้าเคาน์เตอร์ ดังน้ันการมีความรู้ในงานทุกด้านจึงจ าเป็นอย่างมาก ไม่ได้มีความรู้เฉพาะในงาน
ของตนเท่าน้ัน 
ความรู้ที่ได้รับ ค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง 
สิ่งที่ให้ส านักด าเนินการปรับปรุง คือ  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้งานภายในส านัก เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ครอบคลุม เกิดการบริการที่ตอบสนองผู้มาใช้บริการได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องติดต่อหลายที่ รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจกันและมีความสัมพันธ์อันดีในองค์กร เพราะการที่ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติในทุกๆงานจะช่วยให้เข้า
ใจความยากง่ายและมีทัศนคติที่ดีกับผู้รับผิดชอบในงานน้ัน  

การจัดท าพ้ืนที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส านักควรจะมีพ้ืนที่ที่รวบรวมข่าวสาร
ต่าง ๆของส านักไว้ในที่เดียวกัน เพราะจะสามารถช่วยลดเวลาในการตอบค าถามจากผู้มาใช้บริการลงได้และ
ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลจากพ้ืนที่เดียว 

 
 
นางสาวสุภัตรา  เสพสวัสดิ์ 
นักวิชาการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

นวัตกรรมการบริการที่ดีในองค์กร 

    ได้ความรู้ด้านเทคนิคและแนวทางในการให้บริการ เพ่ือสร้างความประทับใจของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่อง
ส าคัญในการท าให้ผู้ให้บริการมีมุมมองของความคิดและทักษะพื้นฐานที่ดีต่อการบริการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มารับบริการภายใต้ระบบการพัฒนาและบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว   
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 
   สามารถน าความรู้และเทคนิคแนวทางในการให้บริการ การมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการโดยมีสิ่งส าคัญ
ในการปฏิบัติงานคือ.......   

 รู้จักและเข้าใจผู้มารับบริการ     
 ค้นหาความต้องการของผู้มารับบริการ                   
 การให้บริการที่สร้างความประทับใจ     
 การแก้ปัญหาให้แก่ผู้มารับบริการ      
 การบริการด้วยจิตอาสาซึ่งทั้งอย่างนี้จะเป็นตัวช่วยในการให้บริการที่ดี 

ความรู้ที่ได้รับค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง 
     ควรพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานและผู้รับบริการ
อย่างรวดเร็ว ด้านสถานที่ ควรท าเป็นเคาน์เตอร์เพ่ือไม่ให้นักศึกษาเข้ามาในห้องท างาน เพ่ือจะได้พ้ืนที่ห้อง
ท างานได้กว้างขึ้นและเป็นสัดส่วนในการท างาน 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

นางสมปอง  อินปาว 
นักวิชาการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

นวัตกรรมการบริการที่ดีในองค์กร 

 ด้านงานบรกิาร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์มีระบบการ
การช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะมีการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เริ่มราย งานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ ความชัดเจนเรื่องรับนักศึกษาค่อนข้างรัดกุม การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเป็นระบบ
จัดสรรรายวิชาเรียนให้นักศึกษาโดยที่ไม่ต้องมาติดต่อลงทะเบียนเรียนเพ่ิม การโอนผลการเรียนรายวิชา   
เน้นเรื่องการโอนประสบการณ์ของกลุ่มพนักงานโรงงานเป็นส่วนใหญ่ในส่วนโอนประสบการส านักฯ สามารถ
ท าได้เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมมากจะเห็นว่าขั้นตอนการบริการมีระบบการปฏิบัติงานได้ชัดเจน ปัญหาอาจ
มีบ้างแต่อาจมีส่วนน้อยที่สุด 
 ด้านเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยมีโปรแกรมเมอร์คอยดูแลเอา
ใจใส่ แก้ไขปัญหาได้ทันที เช่น ระบบรับสมัคร ระบบการลงทะเบียนเรียนส่ิงที่อ านวยความสะดวกครบครัน  
 ด้านเอกสารค าร้อง ค าร้องต่างๆ มีข้อความที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ตู้เอกสารวางด้านนอกนักศึกษา
สามารถหยิบเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว ข้อความชี้แจงนักนักศึกษาในการใช้เอกสารค าร้องชัดเจน 
 ด้านอาคารสถานที่ สถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างแคบ แต่มีการจัดระบบห้องท างานได้อย่างมีระบบ 
เช่น มีเคาน์เตอร์บริการโดยที่ไม่ให้นักศึกษาเข้ามาในห้องท างาน สามารถบริหารจัดการได้ บุคลากรสามารถ
สลับกันท างานเพ่ือให้ได้เคลียงานประจ าอย่างอื่นได้ 
 ด้านบุคลากร บุคลากรมีความรู้ความความสามารถ ครบทุกส่วนงานและสามารถท างานแทนกันได้
โดยไม่เกิดปัญหา มีโปรแกรมเมอร์คอยดูและระบบเพ่ือตอบสนองการให้บริการแก่นักศึกษาได้   
 
 
 
 
 
 

สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 
 ด้านการบริการข้อมูล จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของนักศึกษาที่มาติดต่อ หรือใช้
จิตวิทยาในการวิเคราะห์ตัวนักศึกษาว่า ส่ิงที่นักศึกษาต้องการคืออะไร และสามารถบริการได้เลยหรือไม่ หรือ
จะต้องรอก่อน สามารถให้ข้อมูลนักศึกษาเข้าใจและพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ขั้นตอนการให้บริการ การให้ข้อมูลในแต่ละเรื่องที่นักศึกษามาติดต่อ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
และชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการให้เสร็จวันเดียว  
 ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร แจ้งรายละเอียดนักศึกษาในการเตรียมเอกสารที่จะด าเนินการใน    
แต่ละเรื่องเพ่ือความสะดวกของนักศึกษาและด าเนินการให้เรียบร้อยทันทีหรือหาทางออกให้ นักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความพอใจ 
ความรู้ที่ได้รับค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง  

ด้านสถานที่ สถานที่ควรท าเป็นเคาน์เตอร์ ไม่ให้นักศึกษาเข้ามาในห้องได้ พ้ืนที่ห้องท างานจะได้
กว้างขึ้นและเป็นสัดส่วน  

ด้านบุคลากร บุคลากรที่มีปัญหากับนักศึกษาควรหลีกเล่ียงให้เจอนักศึกษาน้อยที่สุดรับงานให้ท า
ด้านหลังเพ่ือ   ลดปัญหาในการให้บริการ และควรมีโปรแกรมเมอร์ประจ าส านักงานเพ่ือดูแลระบบ 

ด้านเอกสารค าร้อง ควรลดกระบวนการเสนออนุมัติให้น้อยลง เรียงล าดับความส าคัญตามเอกสารที่
จ าเป็นแต่จะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยเพ่ือไม่ให้ขัดต่อระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
นายศิริรักษ์  รัตนศรี 
นักวิชาการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 
“นวัตกรรมการบริการที่ดีในองค์กร”  

ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาการค้นหาข้อมูลผ่านแอปพิลเคชั่น (ไลน์) มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโปรแกรม
ดูแลระบบการใช้งานของส านักฯ ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างทันทวงที และส านักฯ ยังดูแลงานที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยการพัฒนางานหลักสูตรให้น่าสนใจแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิ ปวส. เพ่ือให้มีตลาดแรงงานรองรับมากย่ิงขึ้นการพัฒนาศักยภาพคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 

ความรู้ที่น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง เช่น การปฏิบัติงานแทนส่วนงานอ่ืนต้อง     
มีข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถให้ค าตอบแก่ผู้มาติดต่อได้ เพราะการท างานน้ันอาจมีการสลับสับเปล่ียนหมุนเวียน
เรียนรู้เรื่องงานอ่ืนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและช านาญการในการท างาน 
ความรู้ที่ได้รับ ค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง 
สิ่งที่ให้ส านักด าเนินการปรับปรุง คือ  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้งานภายในส านัก เ พ่ือให้บุคลากรมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ครอบคลุมเกิดการบริการที่ตอบสนองผู้มาใช้บริการได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องติดต่อหลายที่รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจกันและมีความสัมพันธ์อันดีในองค์กรเพราะการที่ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติในทุกๆงานจะช่วยให้เข้าใจความ
ยากง่ายและมทีัศนคติที่ดีกับผู้รับผิดชอบในงานน้ัน  

การจัดท าพ้ืนที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส านัก  ควรจะมีพ้ืนที่ที่รวบรวมข่าวสารต่าง 
ๆของส านักไว้ในที่เดียวกันเพราะจะสามารถช่วยลดเวลาในการตอบค าถามจากผู้มาใช้บริการลงได้ และ
ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลจากพ้ืนที่เดียว 

การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  
การมีผู้ดูแลระบบการท างาน (โปรแกรมเมอร์) ของส านักส่งเสริมฯ 
การน าเร่ืองงานภายในหน่วยงานไปพูดข้างนอกในทางที่เสียหายและมีผลต่อเพ่ือนร่วมงานมาก 

 
 

 
นายสุริยา  แก้วใส 
ผู้ปฏิบัติงาน งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 
      
จากสภาพปัญหาปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจึงได้ให้ความส าคัญใน
ด้านการให้บริการและพัฒนาองค์กรให้มีความเข็มแข็งและท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ก าหนด
หัวข้อในการศึกษาดูงานในครั้งน้ีว่า “นวัตกรรมการบริการที่ดีในองค์กร” เน่ืองจากส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนให้ความส าคัญในด้านการบริการที่ดีและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อผู้มาใช้บริการ และได้เข้าศึกษาดู
งานที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรีน้ัน 

บุคลากรได้รับความรู้จากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้  และได้รับการตอนรับจากอธิการบดี 
ผู้อ านวยการและบุคลากร ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น
อย่างดีและได้รับทราบการท างานและการปฏิบัติหน้าที่ของส านักมีบทบาทหน้าที่อย่างไร รวมไปถึงการ
แลกเปล่ียนแนวคิดในการท างานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอนผลการเรียน การช าระเงินค่าเทอม การแลกเปล่ียน
กระบวนการแนะแนวการศึกษาต่อ การรับนักศึกษาเข้ามาใหม่ การส่งผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย การเข้าดูสถานที่ท างานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ มีจุดเด่นอย่างแรกคือมีป้ายไฟขนาดใหญ่ที่สามารรถมองเห็นได้ด้วยระยะไกลๆมีตู้ เอกสาร
ค าร้องต่างๆ อยู่ด้านนอกแต่ค าร้องส่วนใหญ่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์      ให้นักศึกษาดาวน์
โหลดได้ที่เว็บไซต์ ซึ่งจะท าให้ประหยัดกระดาษและลดปริมาณการพิมพ์เอกสาร การบริการเป็นการบริการด้าน
นอกไม่ให้นักศึกษาเข้าไปในห้องท างาน ช่วงระหว่างเดินทางเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้บริการต่างๆของแต่ละสถานที่การให้บริการของปั้มน้ ามัน การให้บริการของร้านสะดวกซื้อ การให้บริการของ
ร้านอาหาร รวมไปถึงท่ีพัก 

ความรู้ที่สามารถน ามาปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติงาน คือ การบริการที่ดีจากที่ได้ไปพบไปเจอส่ิงใหม่ๆ 
เช่นการบริการของร้านสะดวกซื้อในเวลาที่มีคนเข้ามาเยอะๆ ได้เห็นทักษะการพูดกับลูกค้าเวลาลูกค้ามาซื้อของ
ควรที่จะน ามาปรับใช้อย่างย่ิงคือการควบคุมอารมณ์ให้มีสติอยู่เสมอในการติต่อของนักศึกษาที่มาติดต่อ การ
บริการของร้านอาหาร หรือที่พัก คือต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาเช่น โทรทัศน์ไม่ติดหรืออะไรต่าง ๆ ที่เกิดปัญหา 

  



พนักงานก็จะรีบมาแก้ปัญหาโดยทันที ต่อมาคือในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ต้องน ามาใช้
ปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงาน คือ การพัฒนาตนเองและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ       
จัดเอกสารเก็บที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยงานต่อการค้นหาเอกสาร โดยเฉพาะค าร้องเร่ืองโอนผลการเรียน  

ความรู้ที่ไดร้ับเพื่อน ามาปรับใช้ในส านักงาน การปรับปรุงสถานที่ท างานให้เกิดความคล้องตัวในการ
ท างาน การจัดรูปแบบห้องท างานให้เข้ากับลักษณะของห้องการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้มากขึ้น การ
มีแอพพลิเคชั่นของมาการวิทยาลัย นอกจากการดูเกรดสารมารถให้นักศึกษาติดตามข่าวสารหรือประกาศต่างๆ 
ผ่านแอพพลิเคชั่น ควรที่จะมีป้ายของส านักท่ีสามารถมองเห็นได้ง่ายหรือสามารถเป็นจุดถ่ายรูปได้หากมาติดต่อ
ที่ส านักส่งเสริมแล้ว ด้านบุคคลากรต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่ควรน าอารมณ์มาเป็นที่ตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                               นายณรงค์ชัย  อุณาวงค์ 
                               นักวิชาการศึกษา งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา 
 
 
 
บุคลากรได้รับความรู้จากการเข้าศึกษาดูงานอย่างไร 
จากที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งมี
ระบบการแบ่งหน้าที่การท างานได้อย่างเหมาะสม ร่วมทั้งมีการจัดการเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบ 

ค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง  
ด้านสถานที่ ควรมีมีแบ่งสรรพ้ืนที่อย่างชัดเจน เพ่ือให้แต่ละงานบริหารจัดการตัวเองได้และลดการ 

รบกวนการท างานส่วนงานอ่ืน 
ด้านบุคลากร ควรมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  
ด้านเอกสาร ควรน าระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดการเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
นางสาวสดใส  ไพฑูรย์  
นักวิชาการศึกษา งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา 
 
ถอดบทเรียนความรูท้ีไ่ด้รบัจาก หวัข้อ นวตักรรมการบริการทีด่ใีนองคก์ร  
บุคลากรได้รับความรู้จากการเข้าศึกษาดูงานอย่างไร 

จากที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ซึ่งมีระบบการท างานที่เน้นให้นักศึกษามีความสะดวกรวดเร็ว มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาครบครัน นักศึกษาเองก็สามารถสืบค้น
หรือดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆได้เอง และบุคลากรมีความรู้สามารถท างานแทนกันได้ในทุกส่วนงานที่ส าคัญ     
มีโปรแกรมเมอร์ประจ าส านักสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการท างานได้ทันที 
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 
   ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานสามารถน ามาปรับใช้ในการบริการนักศึกษาผู้มาขอใช้บริการไม่ว่าจะเป็น
บุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าใจผู้มาขอใช้บริการต้องมีจิตอาสาและท าหน้าที่ที่ของผู้ให้บริการให้
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ความรู้ที่ได้รับค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง  

ด้านบุคลากร ควรปรับปรุงระบบการท างานของบุคลากรเพ่ือลดการปัญหาในการให้บริการลดการ
ปะทะนักศึกษาให้มากที่สุดและศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
นางสาวเกษจิดาภา  สินศิริ 
ผู้ปฏิบัติงาน งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา 
 
ความรูท้ีไ่ดร้บัจาก หัวขอ้ นวตักรรมการบริการทีด่ใีนองคก์ร  
บุคลากรได้รับความรู้จากการเข้าศึกษาดูงานอย่างไร 

ระบบการท างานที่เน้นให้นักศึกษามีความสะดวกรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
รวมถึงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง ท าให้นกัศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ค าร้อง และเอกสารต่าง ๆ ได้
เอง ลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรของส านักฯ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้สามารถในการปฏิบัติหรือ
รับงานแทนกันได้เป็นการบริการต่อเน่ือง และท าด้วยจิตอาสา 
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 
    การบริการที่มีประสิทธิภาพ    

การรับงานหรือเอกสารของเจ้าหน้าที่ที่เป็นระบบ มีตู้เอกสาร และโต๊ะส าหรับผู้มารับบริการ 
ความรู้ที่ได้รับค าชี้แนะเพื่อให้ส านักด าเนินการปรับปรุง 
 ด้านสถานที่  หน่วยงานมีเน้ือที่ในการจัดสถานที่ส าหรับบุคคลที่เข้ามารับบริการ มีตู้วารสาร
ส าหรับให้บริการมีนิทรรศการประวัติของมหาวิทยาลัยและส านักในการเข้าเย่ียมชม 
 ด้านบุคลากร มีความเป็นกันเอง แบ่งหน้าที่งานอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
 ด้านเอกสาร  มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ ทั้งค าร้องที่นักศึกษามาย่ืนหรือมาติดต่อรับ 
 
 
                       
                       
 
 
 

  



 
 
 
 

นายภาณุวัฒน์  สมภาวะ 
                         ผู้ปฏิบัติงาน งานเลขานุการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                         

                          ถอดบทเรยีนความรู้ทีไ่ด้.... “นวตักรรมการบรกิารทีด่ใีนองค์กร” 

บคุลากรได้รบัความรูจ้ากการเขา้ศกึษาดงูานอยา่งไร 
ข้าพเจ้าได้รับความรู้ด้านการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครินทร์  
“โดยมุ่งเน้นด้านการให้บริการนักศึกษาด้วยรอยย้ิมพิมพ์ใจ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งด้าน

บุคลากรสามารถรับงานแทนกันได้ในแต่ละกลุ่มงานน้ันๆ และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และยังมี
การบริหารจัดการสถานที่อย่างเป็นระบบระเบียบ ท าให้นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามในการใช้บริการอย่าง
ถูกต้อง” 
สามารถน าความรู้มาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานของตนเองเพือ่ให้มปีระสทิธภิาพอยา่งไร 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมา “ปรับใช้ในงานด้านบริการนักศึกษาท่ีดีมีจิตอาสา
และกระตุ้นตัวเองในการท าอย่างอยู่เสมอเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี” 
ความรูท้ีไ่ดร้บั ค าชีแ้นะเพือ่ใหส้ านกัด าเนินการปรบัปรงุ  

“ควรปรับปรุงด้านการท างานเป็นทีมมีความสามัคคี บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญในสายงานของตนเองเพ่ือการให้บริการที่ดีเข้าใจต่อผู้มาติดต่อและควรมีการอบรมเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรมอย่างน้อย 2 คืน 3 วัน เพ่ือสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน” ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 



    
                                                  

ค ำสั่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ท่ี  ๐๑๒ / ๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรจัดกำรองค์ควำมรู้                                                                                          
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

---------------------- 
 ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  
ของบุคลากรภายในส านัก โดยก าหนดบุคลากรเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้อย่างชัดเจน มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเผยแพร่ 
การจัดการองค์ความรู้ของส านักให้บุคลคลภายนอกได้ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการองค์ความรู้ส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไปน้ี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรษชน สีหบุตร ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์สมพร แซ่จ้อง รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์ปกรณ ์ กัลปดี รองประธานกรรมการ 
๔. นายเบญจะ ศิริแก้ว กรรมการ 
๕. นายวสันต์ ผิวทอง กรรมการ 
๖. นายภาณุวัฒน์ สมภาวะ กรรมการ 
๗. นายสุริยา แก้วใส กรรมการ 
๘. นางสมปอง อินปาว กรรมการ 
๙. นางสาวสดใส ไพฑูรย์ กรรมการ 

๑๐. นางสาวเกษจิดาภา สินศิริ กรรมการ 
๑๑. นางสาวปัญชลี จันทร์แรม กรรมการและเลขานุการ 

   ๑๒. นายณรงค์ชัย  อุณาวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

           หน้ำที่รับผดิชอบ 
           ๑. จัดท าแผนองค์ความรู้ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
           ๒. จัดหาข้อมูล/สารสนเทศ / พัฒนาเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ของส านัก 
           ๓. ประเมินผลการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้ของส านัก 
 

       สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๓   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

                                                              
 
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษชน   สีหบุตร) 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

 



 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำน ี
ที่  0293 /๒๕๖1 

เรื่อง  ให้ข้ำรำชและพนกังำนมหำวิทยำลัยไปรำชกำร 
-------------------------------------------- 

 
 ตามท่ี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีโครงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ 

        ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ 
        ในการปฏิบัติราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์รวมถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  
        ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดสัมมนาให้กับบุคลากรส านักในการสร้างมาตรฐานและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเช่ือมโยง 
        ตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมภายใต้ช่ือโครงการ    “นวัตกรรมท่ีดีขององค์กร  ”ระหว่างวันท่ี 15–18  
        กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี  ส านักฯ จึงขอให้บุคลากรท่ีมี 
        รายช่ือแนบท้ายค าสั่งเดินทางไปราชการตามวัน และสถานท่ีดังกล่าว  

  ท้ังน้ี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ใช้รถบัสหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๔๐ อุบลราชธานี และมีสิทธิ์เบิกค่าท่ีพัก,  
        ค่าเบ้ียเลี้ยง,ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง,ค่าเอกสารและค่าอื่นๆได้ตามระเบียบของทางราชการจากงบโครงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้  
        ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  
               สั่ง  ณ  วันท่ี   29   เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖1 
 
                                                                

                                                                                                        
 
                      
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 



รำยช่ือข้ำรำชกำร และพนักงำนมหำวิทยำลัย 
สังกดั ส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษชน สีหบุตร ผู้อ านวยการ 
๒. อาจารย์สมพร แซ่จ้อง รองผู้อ านวยการ 
๓. อาจารย์ปกรณ ์ กัลปดี รองผู้อ านวยการ 
๔. นางสาวดวงจันทร์ อุตมังค์ รักษาการหัวหน้าส านักงาน 
๕. นางสาวประภัทร พยุงวงษ์ นักวิชาการศึกษา 
๖. นางสาวรยาพร สู่สุข นักวิชาการศึกษา 
๗. นายวสันต์ ผิวทอง นักวิชาการศึกษา 
๘. นายยุรนันท์ บุญมาวัด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๙. นางสาวปัญชลี จันทร์แรม นักวิชาการศึกษา 

๑๐. นายณรงค์ชัย อุณาวงค์ นักวิชาการศึกษา 
๑๑. นางสาวสดใส ไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นายเบญจะ ศิริแก้ว นักวิชาการศึกษา 
๑๓. นางสาวพัชรินทร์ ไชยธรรม นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นางสาวสุภัตรา เสพสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นางสมปอง อินปาว นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นายศิริรักษ์ รัตนศรี นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นางสาวเกษจิดาภา สินศิริ ผู้ปฏิบัติงาน 
๑๘. นายภาณุวัฒน์ สมภาวะ ผู้ปฏิบัติงาน 
๑๙. นายสุริยา แก้วใส ผู้ปฏิบัติงาน 
๒๐. นางค าม่อน นุ่มนวล งานอาคารสถานท่ี 
๒๑. นายเอกลักษณ์ จันทพรม พนักงานขับรถ 
๒๒. นายสมยศ โคตะรักษ์ พนักงานขับรถ 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


