
 

ชื่อโครงการ : ศึกษาดูงานของบุคลากรและอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ส านักสง่เสรมิวิชาการและ 
                  งานทะเบียน 
ความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

 ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 พัฒนาระบบงานใหบ้รกิารวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ

วิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
 

ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

  ตัวบ่งช้ีที่  7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารฯ 
  ตัวบ่งช้ีที่  7.2  การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู ้
        องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่  9.2  อัตลักษณ์ของหน่วยงาน  (เพิ่มเตมิตามเกณฑ์ข้อที่  3  ของตัวบ่งช้ีที่  9.1) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มงานบริหารส านักงานผูอ้ านวยการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการปฏิบัตงิานในสถาบันอุดมศึกษา แต่ละสถาบันพยายามคิดพัฒนาวิธีการ วิธีบริหารจัดการให้

มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลเพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิของงานมีคุณภาพและมีความคุ้มค่าเป็นที่ยอมรบั การศึกษาดูงาน
เป็นวิธีการหนึ่งทีจ่ะท าให้ผูป้ฏิบัติงานมีโอกาสได้เรียนรูจ้ากผู้อื่น ต่อยอดการคิดพฒันางานในหน้าที่ให้ดีย่ิงข้ึน 
โดยการน าเอาประสบการณ์ การรบัรูม้าเปรียบเทียบ ประยกุต์ ปรับปรงุตลอดจนน าส่วนทีเ่หน็ว่าดีกว่าและ
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเลง็เห็นความส าคัญของการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรมโีอกาสในการเปิดโลกทัศน์ แลกเปลีย่นเรียนรู้ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบัน 
และสามารถน ามาพฒันางานใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ โดยการเรียนรู้ และบริหารจัดการงานในลักษณะเดียวกัน
จากต่างสถาบัน 
 7.2 เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัตงิานด้านการให้บริการ โดยการน ามาเปรียบเทียบและ
ประยุกต์ให้เข้ากบับริบทของหน่วยงาน 
 7.3 เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ (KM) หาแนวทางในการใหบ้ริการที่มปีระสทิธิภาพของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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เป้าหมายของโครงการ 
      8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 23 คน  
      8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณเงินรายได้   รหัส  58MR20100017 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1. หมวดค่าใช้สอย 
    - ค่าเช่าเหมารถยนตป์รับอากาศ จ านวน 3 วัน x 8,000 บาท 
    - ค่าน้ ามันเช้ือเพลงิรสบสั 
    - ค่าเข้าชมสถานที่  130 บาท X 23 คน 
    - ค่าที่พัก 
 พักคู่ จ านวน 11 ห้อง x 2 คืน x 1,500 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท 
 พักเดี่ยว จ านวน 1 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
 พักเดี่ยว (วิทยากร) จ านวน 1 ห้อง x 1 คืน x 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
    - ค่าน้ ามันรถวิทยากร (จาก ม.บรูพา ถึง จันทบรุี 163 กม.x2x4บาท) 
    - ค่าผ่านทางพิเศษ 70 บาท X 3 ด่าน X 2 เที่ยว 
    - ค่าอาหารเย็น วันที่ 27 พ.ค. 58 จ านวน 22 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
    - ค่าเช่าห้องประชุม 

 
24,000 
20,000 
2,990 
36,600 

 
 
 

1,304 
420 

2,200 
3,000 

2. หมวดวัสดุ 
    - ค่าของที่ระลกึ 
    - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม KM 

 
1,500 
5,000 

3. หมวดค่าตอบแทน 
   -- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 3 ช่ัวโมง 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 ผอ.      270 บาทx2วันx1คน เป็นเงิน 540 บาท 
       180 บาทx1วันx1คน เป็นเงิน 180 บาท 
 อาจารย์และบุคลากร    240 บาทx2วันx20คน เป็นเงิน 9,600 บาท 

   160 บาทx1วันx20คน เป็นเงิน 3,200 บาท 
 บุคลากร     240 บาทx3วันx2คน เป็นเงิน 1,440 บาท 

 
1,800 
14,960 

รวม 113,774 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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วัน/เวลาและสถานท่ีในการด าเนินการ 
วันที่ 27 – 29  พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

และอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ บ้านตุ่ม วิลเลจแอนด์รีสอร์ท 
จังหวัดจันทบรุ ี
 

ผลการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อร่วมค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 

ณ กองบรกิารการศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม  
พ.ศ 2558  โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผูบ้รหิาร/บุคลากร น าโดย รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ  
รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ  อาจารย์ ดร.นาคนิมิต  อรรคศรวีร  ผู้ช่วยอธิการบดี  และคุณสิรลิักษณ์  เจรญิสุข  
รักษาการหัวหน้ากองบริการการศึกษา  มีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ 

   1. แนวทางการจัดตารางเรียน-ตารางสอบ ของนกัศึกษาภาคปกติ 
   2. การจัดสัดส่วนวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อการพัฒนาหลกัสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
   3. แนวทางการบรหิารจัดการการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาให้ ลงทะเบียนเรียนตรงตาม

ก าหนดเวลาที่ประกาศแจง้ 
   4. ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานตามพันธกิจที่มีความคล้ายคลงึกัน เพื่อน าแนวทางที่สามารถ

ปรับปรงุใหส้อดรับกบัการปฏิบัตงิานของตนเอง 
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เป็นกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558 จัดข้ึน

เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพฒันาการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ โดยได้รับเกียรตจิาก อาจารย์แสงดี ปรีชา
ประพาฬวงศ์ วทิยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา มาร่วมใหแ้นวทางในการน าประเด็นต่าง ๆ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น ประเด็นที่น ามาร่วมแลกเปลี่ยนเพือ่พัฒนา ได้แก่ 

   1. การปรบัปรุงระบบการรบัสมัครนักศึกษา  
   2. การปรบัลดข้ันตอนการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การปฏิบัตงิานต่าง 

ๆ รวดเร็ว ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะการติดต่อของผูร้ับบริการ โดยมีผูบ้รหิารและบุคลากร
เข้าร่วมแยกเป็นกลุ่มงาน ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  จ านวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน จ านวน (คน) 

1.ผู้บริหารส านักเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 4 
2. กลุ่มงานทะเบียน 10 
3.กลุ่มงานสง่เสริมวิชาการ 6 
4. กลุ่มงานบริหารส านักงาน 5 

รวม 24 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการประชุมฯ ในภาพรวมปรากฏผลดังนี้  
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ที่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

ด้านวิทยากร     
 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.23 0.42 มาก 
 การถ่ายทอดของวิทยากร 4.23 0.42 มาก 
 สามารถอธิบายเน้ือหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.4 0.5 มาก 
 ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.38 0.49 มาก 



 

ที่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

ด้านสถานที่    
 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.11 0.32 มาก 
 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.76 6.51 มาก 
 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม 3.65 0.68 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ     
 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ีก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 3.88 0.58 มาก 
 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ีหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 4.15 0.61 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มี
ระดับความพงึพอใจในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี่ ด้านวิทยากร การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร ( x  
=4.23) การถ่ายทอดของวิทยากร ( x =4.23) สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ( x =4.4)  ใช้
ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย ( x =4.38) ด้านสถานท่ี สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ( x =4.11)  ความ
พร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ( x =3.76)  ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความเหมาะสม ( x =3.65)    
ด้านความรู้ความเข้าใจ  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ( x =3.88) ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ( x =4.15)  โดยผู้เข้าร่วมการอบรมมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการจัดการอบรม
เพื่อใหบุ้คลากรของหน่วยงานได้รบัความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใหบ้ริการจ าเป็นต้องมีการจัดการอบรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนัก เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการใหบ้ริการและ
หาแนวทางในการให้บริการที่มปีระสิทธิภาพของส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

การปรับปรุงแก้ไข  
 ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียนจะได้มีการจัดอบรมโครงการเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานไดร้ับ
ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการจ าเป็นต้องมีการจดัการอบรมอย่างต่อเนือ่ง เพื่อสร้างความตระหนัก 
เพื่อใหบุ้คลากรมีแนวปฏิบัตทิี่ดีในการปฏิบัติงานด้านการใหบ้ริการและหาแนวทางในการใหบ้ริการทีม่ี
ประสิทธิภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และท าการปรบัปรุง พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
 

 
 

              ลงช่ือ……………………….………..ผู้รายงานโครงการ 

(นางสาวณฤนรรณ   เอี่ยมมี) 

 

              ลงช่ือ……………………….………..ผู้รายงานโครงการ 

(นางสาวสทุธิลักษณ์   ศรีสวัสดิ์) 



ก าหนดการเดินทาง 

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ.จันทบุรี 

และอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ณ บ้านตุ่ม วิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

ระหว่างวันท่ี  27 - 29  พฤษภาคม  2558 

 
วันท่ี  27  พฤษภาคม   2558 
03.00 น.  ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
08.00 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. – 12.00 น. ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุร ี
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. – 15.00 น. ชมความน่ารักของโลมาแสนรู้ กับการชมโชว์โลมาซึง่เปน็ความสามารถของ 
   โลมาพันธ์ุไทย 2 สายพันธ์ุ คือ โลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพู และ 
   โลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวด ี
16.00 น. – 16.30 น. เข้าพัก บ้านตุ่ม วิลเลจแอนด์รสีอรท์ 
16.30 น. – 16.50 น. ลงทะเบียน 
16.50 น. – 17.00 น. พิธีเปิด โดย อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล ผูอ้ านวยการส านักฯ 
17.00 น. – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 น. – 21.00  น. อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย 
   อาจารย์แสงดี ปรีชาประพาฬวงศ์ วทิยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
วันท่ี  28  พฤษภาคม   2558 
07.00 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น. – 10.00 น. เดนิทางสู่ศูนย์การพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เดินศึกษา 
   ธรรมชาติป่าชายเลน  สัมผสักบัระบบนิเวศน์ป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด 
10.00 น. – 12.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  
   (วัดโรมันคาทอลิก) ชมโบสถ์คาทอลิก ทีส่วยทีสุ่ดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
   อายุร้อยกว่าปี และชมวิถีชีวิต ชาวชุมชนริมน้ าจันทบรูชุมชนเก่าแก่ของจันทบุร ี
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. – 15.30 น. เดินทางสู่ สวนเคพี การเ์ด้นท์ จันทบรุี สวนผลไม้เมืองจันท์ ให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้สดๆ 
   จากต้น สนุกสนานกับการข่ีจักรยานชมสวน 
15.30 น.  เดินทางกลับที่พัก 
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 



 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 
07.00 น.– 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น.  เช็คเอ้าท์  เดินทางสู่เนินนางพญา หาดคุ้งวิมาน บนถนนสายโรแมนติก  
   เฉลิมบูรพาชลทิต ชมวิวและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิวเนินนางพญา 
10.30 น.  แวะซื้อของฝากเมอืงจันท ์
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.  เดินทางจากจงัหวัดจันทบรุีกลับจังหวัดนครสวรรค์ 
22.00 น.  ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหต ุ ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกจิกรรม 



 









 
 
 


