
 
 

ถอดบทเรียน 

โครงการสมัมนาเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรูสู่้การพฒันาคุณภาพส านกัวิชา  

ส าหรบับุคลากรสายสนบัสนุนของส านกัวิชา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ระหว่างวนัเสารที์ ่25 - วนัอาทิตยที์ ่26 เมษายน 2558 

ณ โรงแรมศิลามณี รีสอรท์ แอนด ์สปา ต.ศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบและกลไก

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทุกหน่วยงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงส านักวิชาซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบผลการ

ด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่

สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตาม

มาตรฐานที่ก  าหนด มหาวิทยาลัย จึงก าหนดแผนการด าเนินงาน โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ส านักวิชา ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิชาในรูปแบบของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือก่อให้เกิด

การเช่ือมโยงการด าเนินการภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ  และได้จัดโครงการสัมมนาเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพส านักวิชา ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิชา มหาวิทยาลัย           

แม่ฟ้าหลวง ในระหว่างวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทติย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ 

สปา ต.ศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการของส านักวิชา

เข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้ น 43 คน โดยการสัมมนาแลกเพ่ือเปล่ียนเรียนรู้ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรอง

ศาสตราจารย์กลัณกา สาธติธาดา รองอธกิารบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

สมัมนาแลกเพ่ือเปล่ียนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพส านักวิชา  

 จากน้ันผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ให้ข้อมูลก่อนการสัมมนา (Before Action Review (BAR)) เพ่ือ

ส ารวจข้อมูล และทศันคติก่อนเร่ิมกจิกรรม โดยมีข้อมูลรายละเอยีด ดังน้ี 

1. การท างานภายในมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 1) ระยะเวลาที่ท  างานในมหาวิทยาลัย  

ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

1-5 26 60.47 

6-10 12 26.91 

11-15 4 9.30 

16-20 1 2.33 

รวม 43 100.00 

/ตาราง...
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 2) ภาระงานที่ทา่นได้รับมอบหมาย 

ภาระงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. งานสารบรรณ การรับส่งหนังสือ งานการจัดการทั่วไป 5 11.63 

2. การจัดการห้องเสริมศึกษา และสาธติการพยาบาล ตรวจนับ จัดท า

รายงานวัสดุ งานจัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ 5ส 

1 2.33 

3. ธุรการงานสารบรรณ ตารางงานคณบดี รองคณบดี 3 6.98 

4. โครงการภาษาองักฤษเร่งรัด 1 2.33 

5. งานการเงินและงบประมาณ การเงินเกี่ยวกบัภายในส านักวิชา และ

อาจารย์พิเศษ ค่าใช้จ่ายโครงการของส านักวิชา 

10 23.26 

6. งานนโยบายและแผน 4 9.30 

7. ฝ่ายบริการการศึกษา 1 2.33 

8. งานประสานงานหลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอน งานประกนั

คุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง 

10 23.26 

9. งานพัสดุ ประชาสัมพันธ ์วิเทศ รับรองแขก  2 4.65 

10. ประสานงานเร่ืองผลการสอบ การจัดส่งข้อสอบของอาจารย์ ใน

ส านักวิชา 

1 2.33 

11. ควบคุมดูแลห้องปฏบัิติการ ควบคุมดูแลวัสดุ และครุภัณฑด้์าน

สารเคมี และห้องปฏบัิติการ 

1 2.33 

12. สนับสนุนการเรียนการสอน กจิกรรมนักศึกษา งานทุนการศึกษา 1 2.33 

13. งานจัดการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 1 2.33 

14. งานทะเบียนการศึกษา งานจัดตารางสอน ตารางสอบ 1 2.33 

15. โครงการของส านักวิชา 1 2.33 

รวม 43 100.00 

 

2. ท่านเคยเขา้ร่วม โครงการสมัมนาเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรูสู่้การพฒันาคุณภาพการศึกษา ส าหรบั

บุคลากรสายสนบัสนุนของส านกัวิชา ในปีทีผ่่านมา (ระหว่างวนัที ่26 - 27 เมษายน 2557) 

หรือไม่ 

 

เคย (จ านวน) ไม่เคย (จ านวน) 

15 (ร้อยละ 34.88) 28 (ร้อยละ 65.12) 

 

 

/ทา่นทราบ...
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3. ท่านทราบวตัถุประสงคข์องการเขา้โครงการสมัมนาฯ หรือไม่  อย่างไร 

ทราบ ไม่ทราบ 

1. เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ในการท างานของแต่ละ

ส านักวิชาฯ (37) 

(2) 

2. การปฏบัิติงานต่าง ของหน่วยงานที่มีประสทิธภิาพ   (1)  

3. เพ่ือให้ทราบปัญหาระหว่างส านักวิชา เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์

อนัดีระหว่างส านักวิชา (1) 

 

4. ร่วมหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพ่ือน าไปประยุกต์ภายใน

ส านักวิชา (1) 

 

5. ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาส านักวิชา ตลอดจนได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ

ระบบการท างานและร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ (1) 

 

 

4. ทา่นคาดหวังอะไรบ้าง จากการได้เข้าร่วมโครงการสมัมนาฯ 

1.  ทราบความรู้ กระบวนการท างาน ที่สามารถน ามาปรับใช้กบัการท างานในส านักวิชา 

2.  สร้างสมัพันธภาพ กบับุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

3. เข้าใจ ได้รับแนวคิด แนวทางแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสามารถน ามาพัฒนางานด้านการพัฒนา

การศึกษาของส านักวิชาได้ 

4.  ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการพัฒนา

หลักสตูรมากกว่าเดิม และแนวทางการท างาน ปัญหาอุปสรรค ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเรียนรู้

แลกเปล่ียนร่วมกนั  

5.  ทราบลักษณะการท างานของแต่ละส านักวิชา และน ากลับมาประยุกต์ใช้ในส านักวิชาตัวเอง 

6.  แบ่งปันประสบการณ์กบัหน่วยงานอื่นๆ 

7.  รู้จักเพ่ือนร่วมงานมากข้ึน แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างาน 

8.  การแก้ปัญหา 

9.  ได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคคล 

10.  ได้รู้จักเพ่ือนร่วมองค์กร และได้รับแนวทางการปฏบัิติงานที่ดี จากส านักวิชาอื่นๆ 

11.  มีเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ระหว่างส านักวิชา 

12.  แก้ไขปัญหา และการบริหารของส านักวิชาอื่นๆ 

13.  ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ว่าทุกส านักวิชามีโครงสร้างการบริหารงานเป็นอย่างไร และน าสิ่งที่ดีของ

แต่ละส านักวิชามาประยุกต์ใช้กบัส านักวิชาของเรา การท างานเป็นทมีในการท างานในอนาคต 

14.  มีความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพัฒนาเกี่ยวกบัหน้าที่ในการท างาน 

/15.ได้รับรู้.. 
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15. ได้รู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ ของแต่ละส านักวิชา 

16.  มีความคุ้นเคยกันมากข้ึน ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ได้แนวคิดในการท างานที่จะน าไปใช้กับส านักวิชา

ตนเอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการท างาน 

17.  ได้มุมมองแง่คิดที่ดี เพ่ือน าไปพัฒนาการที่ก  าลังท าอยู่ในปัจจุบันให้ดีข้ึน 

18.  มีแนวทางการท างานใหม่ๆ ที่สามารถน ากลับไปใช้ในหน่วยงานได้ 

19.  มีความเข้าใจที่ดี ต่อมหาวิทยาลัย 

20.  เกดิความสามัคคี ระหว่างทมีเลขาฯ ของส านักวิชา 

 

กิจกรรมที ่1 : การน าเสนอ การบริหารจดัการภายในส านกัวิชา โดยใหแ้ต่ละส านกัวิชาน าเสนอขอ้มูล 

ส านกัวิชาละ 10-15 นาที ซ่ึงแต่ละส านกัวิชาไดน้ าเสนอซ่ึงมีรายละเอียดดงันี้  

1.  ส านกัวิชาแพทยศาสตร ์น าเสนอข้อมูลในเร่ือง "การจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบัิติการส านัก

วิชาแพทยศาสตร์ โดยมข้ีอมูลการน าเสนอ ดังน้ี  

 ขั้นตอนการด าเนินงานดงันี้  

1) เชิญบุคลากรของส านักวิชาฯ ประชุมเพ่ือร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/

กจิกรรม ก่อนที่จะมีการจัดโครงการ/กจิกรรม 1 เดือน 

2) เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อคณบดี เพ่ือพิจารณาลงนาม 

3) ด าเนินการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ไว้  

4) เชิญคณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือแบ่งหน้าที่ และช้ีแจงความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

5) คณะกรรมการฯ แต่ละฝ่ายจัดการประชุม กลุ่มย่อยเพ่ือช้ีแจงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็น

รายบุคคล 

6) เชิญคณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือติดตาม ความคืบหน้าในการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 

7) ด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามที่ได้ด าเนินการไว้  

8) เชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน รวมทั้งช้ีแจงปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/

กจิกรรมในคร้ังต่อไป 

9) จัดท ารายงานสรุปปิดผลการด าเนินงาน (Final Report) ของโครงการ/กจิกรรม จ านวน 3 เล่ม            

• น าส่งแก่ส่วนนโยบายและแผน จ านวน 1 เล่ม  

• จัดเกบ็ไว้เป็นข้อมูลของส านักวิชา ฯ จ านวน  2 เล่ม  

 โดยการจัดท า (Final Report) จะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในวันสุดท้ายของเดือน

ที่มีการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน้ัน  

10) ด าเนินการคืนเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/กจิกรรมให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

 

/2. ส านักวิชา... 
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2. ส านกัวิชาอุตสาหกรรมเกษตร น าเสนอข้อมูลในเร่ือง  " การบริหารจัดการภายในส านักวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร" 

 

ต าแหน่ง กรอบอตัรา ครอง ว่าง 

1. คณบดี  1 - 1 

2. อาจารย์  22 21 1 

3. สายปฏบัิติการวิชาชีพฯ  3 3 - 

 

บุคลากรสายปฏิบติัการ ส านกัวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

/โครงสร้างการ... 

 

  

นางสาวพัชรินทร์ ค ามะวงค์ 

หัวหน้าเลขานุการส านักวิชาฯ  

 

นางสาวศิริพร ศรีกาญจนา 

เจ้าที่บริหาร 

 

นางสาวศิริพร ศรีกาญจนา 

เจ้าหน้าที่บริหาร 
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โครงสรา้งการบริหารของหน่วยงาน ส านกัวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

 

 

ตวัอย่างการบริหารจัดการภายในส านกั 

 การบริหารจัดการเกี่ยวกบังานสารบรรณทั่วไป  

 การรับหนังสอื 

 การส่งหนังสอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Flow Chart... 

 

              

                

(TMAP)
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 Flow Chart ที่ 1 การรับหนังสอื ของส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

/ Flow Chart... 
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Flow Chart  ที่ 2 การส่งหนังสอื ของส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

/ 3.ส านักวิชา... 
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3. ส านกัวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอข้อมูลในเร่ือง " การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ" 

ฝ่ายเลขานุการส านกัวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นางศุภธดิา  ธรรมสทุธวัิฒน์ (หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ)  

2. นางสาวพรทพิย์  ปัญญา (เจ้าหน้าที่บริหาร)  

3. นางสาวทตัต์ชไม  หวานชัยสีห์ (เจ้าหน้าที่บริหาร)  

4. นางสาวสยุมพร  ไชยชมภ ู(เจ้าหน้าที่บริหาร)  

5. นางสาวรัตติกาล  นางแล (พนักงานธุรการ)      

ภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

1 : นางศุภธดิา  ธรรมสทุธวัิฒน์ (หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ) 

 นโยบายและแผนพัฒนาส านักวิชา 

 งบประมาณและการรายงานผลการด าเนินการ 

 บุคลากร 

 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 การประชุมส านักวิชา และการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

 เลขานุการคณะท างานประกนัคุณภาพการศึกษา และคณะท างานพัฒนาส านักวิชา 

 บริหารจัดการฝ่ายเลขานุการส านักวิชา 

2 : นางสาวพรทพิย์  ปัญญา (เจ้าหน้าที่บริหาร) 

 หลักสตูรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา  

 งานทะเบียนและประมวลผล ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 

 การรับนักศึกษา (ระบบปกตขิองมหาวิทยาลัย) ระดับปริญญาตรี บัณฑติศึกษา และนักศึกษา

ต่างชาติ 

 สหกจิศึกษา  

 งานบัณฑติศึกษา 

 งานการเงินประชาสมัพันธก์ารรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี  

 การตรวจสอบและรายงานครุภัณฑส์ านักวิชา และครุภัณฑห้์องปฏบัิติการ ประจ าปี  

 เลขานุการคณะท างานวิชาการ 

 งานประกนัคุณภาพการศึกษาด้านหลักสตูร และการเรียนการสอน 

 งานให้ค าปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกบัการเรียนการสอน  

 

 

/3.นางสาว... 
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3 : นางสาวทตัต์ชไม  หวานชัยสีห์ (เจ้าหน้าที่บริหาร) 
 ระบบงานสารบรรณ ระบบธรุการออนไลน์ และ กจิกรรม 5 ส  

 การวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ  

 ประสานงานการประชุมต่าง ๆ และ ต้อนรับคณะดูงาน  

 การเงินประชุมคณะกรรมการส านักวิชา และการเงินรับรองแขกและกจิกรรมสาธารณะ  

 ครุภัณฑส์ านักวิชา ครุภัณฑห้์องปฏบัิติการ และงานจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ  

 ประสานงานโครงการพิเศษความร่วมมือภาคกบัภาคอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตบุคลากรพร้อม

ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

 เลขานุการคณะท างานวิจัยและนวัตกรรม 

 เลขานุการคณะท างานพัฒนาห้องปฏบัิติการและครุภัณฑ์ 

 งานประกนัคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย  

4 : นางสาวสยุมพร  ไชยชมภ ู(เจ้าหน้าที่บริหาร) 
 การบริการวิชาการ และงานการเงินโครงการบริการวิชาการ  

 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานภายนอกในประเทศ และ

ต่างประเทศ  

 การเงินค่าใช้จ่ายอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี และบัณฑติศึกษา 

 การเงินค่าใช้จ่ายวิทยากรบรรยายพิเศษ ระดับปริญญาตรี  

 การเงินค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน และค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน 

 การเงินกองทุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ และสายปฏบัิติการ 

 การเงินสวัสดิการ และค่าล่วงเวลาท าการ 

 การเงินประชุมคณบดี และค่าสมัครสมาชิกเครือข่าย IT 16 สถาบัน 

 เลขานุการคณะท างานสนับสนุนวิชาการ 

 งานประกนัคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

5 : นางสาวรัตติกาล  นางแล (พนักงานธุรการ) 
 การเงินโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมโครงการพิเศษความร่วมมือกบั

ภาคอุตสาหกรรม  

 การเงินโครงการและกจิกรรมเกี่ยวข้องกบัการพัฒนาวิจัยและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 การเงินบัณฑติศึกษา 

 การเงินปรับแปลงนวัตกรรมสู่ชุมชน 

 การเงินพัฒนานักศึกษาระดบัปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา และนักศึกษาช่วยงาน 

/โครงการ... 
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 โครงการรับนักศึกษาเชิงรุกส าหรับโครงการความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม 

 งานด้านกจิกรรมนักศึกษา 

 งานด้านโครงการความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม 

 เลขานุการคณะท างานพัฒนานักศึกษา  

 งานประกนัคุณภาพการศึกษาด้านพัฒนานักศึกษาและด้านการจัดการองค์ความรู้ 

แนวทางการสนบัสนุนงานวิชาการ 

        ฝ่ายเลขานุการทุกคนสามารถช่วยสนับสนุนงานวิชาการได้ โดยมีความ สามารถเฉพาะตัวและ

ความสามารถในการท างานที่ได้รับมอบหมายดังน้ี 

 เข้าใจและสามารถสื่อสารนโยบายและทศิทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

 เข้าใจและสามารถสื่อสารนโยบายและแนวทางการท างานของส านักวิชา 

 มีความรู้และแม่นย าในกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 มีความกระตือรือร้นในการท างานที่ท  างานใหม่ๆ เม่ือส านักวิชามีการพัฒนาในเชิงรุก 

 มีเทคนิคในการประสานงานกบับุคลากรสายวิชาการหลากหลายเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย 

 มีทกัษะในการประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

บทบาทหนา้ทีข่องฝ่ายเลขานุการกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

/4. ส านักวิชา... 

 



12 

4. ส านกัวิชาวิทยาศาสตร ์น าเสนอข้อมูลในเร่ือง" การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และการส่งข้อมูลในรูปแบบ Google Drive" 

โครงสรา้งการบริหารงานภายในส านกัวิชาวิทยาศาสตร ์

การมอบหมายงานของคณบดีและผูช่้วยคณบดี 

ภาระงาน คณบดี 

(ดร.รุ่งโรจน ์นิลทอง) 

ผูช่้วยคณบดี 

(ดร.อมร  โอวาทวรกิจ) 

ผูช่้วยคณบดี 

(ดร.อุไรวรรณ อินตะ๊ถา) 

1. งานหลักสตูร     

2. งานวิจัย     

3. งานบริการวิชาการ     

4. งานประกนัคุณภาพการศึกษา     

5. งานแผนและงบประมาณ     

6. งานประชาสมัพันธ ์    

7. งานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม และ 5ส     

8. งานพัฒนานักศึกษา     

9. งานพัฒนาการสอน     

10. งานด้านการจัดการข้อมูล      

11 งานอื่นๆ      

 
รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

(ดร.รุ่งโรจน์  นิลทอง) 

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

ผู้ช่วยคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

(ดร.อมร โอวาทวรกจิ และ ดร.อุไรวรรณ อนิต ะถา) 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

ฝ่ายวิชาการ 

 . กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 . กลุ่มสาขาวิชาเคมี 

 . กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

 . กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสกิส ์

และวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 

 . กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ฝ่ายบริหารจัดการ 

 . คณะท างานด้านแผนและ

งบประมาณ 

 . คณะท างานพัฒนาบุคลากรด้านการ

วิจัย 

 . คณะท างานพัฒนาบุคลากรด้านการ

เรียนการสอน 

 . คณะท างานด้านพัฒนานักศึกษา 

 . คณะท างานด้านบริการวิชาการ 

 . คณะท างานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและกาจัดการข้อมูล

ส านักวิชา 

 . คณะท างานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และ  ส 

 . คณะท างานด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 . คณะท างานด้านประชาสมัพันธ์ 

ฝ่ายสนบัสนุน 

 . ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา

และหลักสตูร 

 . ด้านบริการการศึกษา 

 . ด้านการเงินและงบประมาณ 

 . ด้านสารบรรณและพัสดุ 
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ภาระงานของสายปฏิบติัการส านกัวิชาวิทยาศาสตร ์

 ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาและหลักสตูร (น.ส.วราวรรณ  นาวา)  

1. รวบรวมข้อมูลที่จะจัดท าแผนปฏบัิติการประจ าปี 

2. งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. จัดท าและรวบรวมข้อมูลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

4. ประสานงานด้านหลักสตูร 

5. ประสานงานและรวบรวม MOU 

6. งานเลขานุการคณบดี 

7. เลขาที่ประชุมคณะท างานด้านประกนัคุณภาพภาพการศึกษา 

8. เลขานุการที่ประชุมคณะท างานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

9. เลขาที่ประชุมคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5ส 

 ฝ่ายบริการการศึกษา (น.ส.จีรัฐติกุล  ธรรมพัทธธ์รีา)  

1. ประสานงานด้านแผนปฏบัิติการประจ าปี 

2. งานบริการการศึกษา 

3. ประสานงานอาจารย์พิเศษและผู้ช่วยสอน 

4. งานกจิกรรมเสริมหลักสูตร/กจิกรรมนักศึกษา 

5. งานทุนการศึกษา 

6. Visiting Scholars 

7. งานประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

8. เลขานุการที่ประชุมคณะท างานพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน 

9. เลขานุการคณะท างานด้านพัฒนานักศึกษา  

 ฝ่ายแผนและงบประมาณ (น.ส.จารุวรรณ  ศรีวิลัย)  

1. ประสานงานด้านแผนปฏบัิติการประจ าปี 

2. รวบรวมค าขอและจัดท างบประมาณประจ าปี 

3. จัดท ารายงานผลการปฏบัิติงานรายเดือน และรายไตรมาส  

4. งานโอนงบประมาณ/กนังบประมาณ 

5. งานขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ 

6. งานจัดท าบัญชีและเบิกจ่ายเงินส านักวิชา 

7. เลขานุการที่ประชุมคณะท างานด้านบริการวิชาการ 

8. เลขานุการที่ประชุมคณะท างานด้านแผนและงบประมาณ 

9. เลขานุการที่ประชุมคณะท างานบริการวิชาการภายนอก (GLOBE)  

 

/ฝ่ายสารบรรณ... 
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 ฝ่ายสารบรรณและพัสดุ (น.ส.อญัชลี  สายวงค์เป้ีย)  

1. ประสานงานด้านแผนปฏบัิติการประจ าปี 

2. งานสารบรรณ 

3. งานธุรการทั่วไป 

4. งานพัสดุและครุภัณฑ ์

5. งานบุคลากรและประเมินพนักงาน 

6. งานประชุมส านักวิชา 

7. เลขานุการที่ประชุมคณะท างานด้านประชาสมัพันธ ์

8. เลขานุการที่ประชุมคณะท างาน IT และการจัดการข้อมูลส านักวิชา 

9. เลขานุการคณะท างานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินงานและการมอบหมายงาน 

ข้ันตอนที่ 1.  

• ฝ่ายสารบรรณรับเร่ืองเข้าทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

• ลงรับหนังสอืในระบบสารบรรณออนไลน์  

ข้ันตอนที่ 2.  

• Upload ไฟล์หนังสอืรับเข้า ไว้ใน spreadsheet  หนังสอืเข้า  

• เสนอหนังสือต่อคณบดีและผู้ช่วยคณบดี โดยผ่าน spreadsheet และแยกตามภาระหน้าที่ของ

คณบดีและผู้ช่วยคณบดี  

ข้ันตอนที่ 3.  

• คณบดีและผู้ช่วยคณบดี ด าเนินการมอบหมายงานตามภาระงานของอาจารย์ทุกท่านผ่าน 

spreadsheet  

• ผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งผลการด าเนินงานต่อคณบดีและผู้ช่วยคณบดี  

การติดตามผลการด าเนินงาน 

ล าดบั การติดตาม/

ประเมินผล 

ระยะเวลา ผูใ้หข้อ้มูล วิธีการ เสนอทีป่ระชุม 

1 ติดตามการด าเนินงาน

ตามภารกจิที่ได้รับ

มอบหมาย  

ทุกเดือน  ฝ่ายสารบรรณ  ติดตามตามการ

มอบหมายงาน

ใน  

-การประชุมทมี

บริหาร  

2 ติดตามเป้าหมายการใช้

จ่ายงบประมาณ  

ทุกเดือน  คณะท างานด้าน

แผนและ

งบประมาณ  

ติดตามการขอ

อนุมัติ

งบประมาณและ

การใช้จ่ายเงิน

ตามกจิกรรม/

-การประชุมทมี

บริหาร  
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โครงการ  

3 ติดตามแผนกจิกรรม/

โครงการ  

ทุกเดือน/

ทุกไตร

มาส  

คณะท างานทุก

ด้าน  

ติดตามการ

ด าเนินงานตาม

ปฏทินิกจิกรรม

ของส านักวิชา  

-การประชุมส านัก

วิชาวิทยาศาสตร์  

4 ประเมินผลตามตัวช้ีวัด

ผลส าเรจ็ของโครงการ  

ทุกเดือน/

ทุกไตร

มาส  

คณะท างานทุก

ด้าน  

ใช้แบบสอบถาม

เพ่ือประเมินผล

การด าเนิน

โครงการ  

-การประชุมทมี

บริหาร  

 

spreadsheet 

 

 

 

 

/ spreadsheet...
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5. ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง น าเสนอข้อมูลในเร่ือง" การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง"  

 

การบริหารงานฝ่ายเลขาส านกัวิชาวิทยาศาสตร ์

- แบ่งภาระงานใหม่ ทุกปีงบประมาณ 

- เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏบัิติงานแทนกนัได้ 

           * งานด้านงบประมาณและแผน(เสาวลักษณ์/ทวีศักด์ิ) 

 * งานด้านการประกนัคุณภาพ(ราตรี/วิไล) 

- มีการประชุมสรุปการท างานร่วมกบัทา่นคณบดีทุกภาคการศึกษา  

 * ปัญหาอุปสรรคในการท างาน  

 * แนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือ 

- การท างานแบบ One Stop Service  
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ภาระงานเลขาส านกัวิชา 

ภาระงาน เสาวลักษณ์ ราตรี ทวีศักด์ิ วิไล ประสทิธิ์ 

หลักสตูร 

(อ.พิเศษ/ 

เลขาหลักสตูร)  

ป.โท แผน ข/

เอก  

ป.ตรี CSC  ป.ตรี BTT  ป.โท แผน ก  ป.ตรี BTT (lab) 

งานวัสดุ

ครุภัณฑ/์ ดูแล

ห้องปฏบัิติการ  

โครงการตามแผน 

ปฏบัิติการ  

3 โครงการ  3 โครงการ  4 โครงการ  3 โครงการ  3 โครงการ  

งานงบประมาณและ

แผน  

(**) ค าขอตั้ง

งบ/ทบทวน

งบ/ติดตามการ

เบิกจ่าย  

รายงานผล

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย  

(*) งาน

รายงานผลการ

ด าเนินงาน/ 

ติดตามผลการ

เบิกจ่าย  

รายงานผล

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย  

รายงานผลตามที่

ได้รับมอบหมาย  

งานประกนัคุณภาพ  องค์ประกอบที่ 

1,8  

(**) SAR

องค์ประกอบที่ 

2,7,9  

องค์ประกอบที่  

4,5  

(*) 

องค์ประกอบที่ 

1,6  

องค์ประกอบที่ 

3,7.4  

งานอื่นๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย  

ผู้ช่วยเลขา

ส านักวิชาฯ/ 

เงินส ารองจ่าย 

/ ดูแลที่ปรึกษา

ส านักวิชา  

จัดซ้ือสารเคมี 

ป.โท แผน ข  

 งานทุน นศ/

กจิกรรม นศ/

งานธุรการ  

งานซ่อมบ ารุง

ครุภัณฑวิ์ทย์ ป.

โท แผน ข  

 

 

 

 

 

 

 

 

/6. ส านักวิชา ... 
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6. ส านกัวิชาศิลปศาสตร ์น าเสนอข้อมูลในเร่ือง" การบริหารจัดการภายใน (งานประกนัคุณภาพ) 

ส านักวิชาศิลปศาสตร์" 

โครงสรา้งองคก์ร  

 

การบริหารจดัการดา้นประกนัคุณภาพ 

 

/ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนการจดัท า SAR ประจ าส านกัวิชาศิลปศาสตร ์

 คณะท างานประกนัคุณภาพ  

 นัดประชุมคณะท างานประกนัคุณภาพซ่ึงประกอบไปด้วยประธานคณะท างานหรือคณะท างานของ

แต่ละส่วนงานตามโครงสร้างของส านักวิชาเพ่ือปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมในการจัดท า 

SAR  

 แจ้งก าหนดการส่ง SAR มายังคณะท างานประกนัคุณภาพ 

 คณะท างานตามโครงสร้างส านักวิชา  

 ประธานแต่ละคณะท างานนัดประชุมเพ่ือช้ีแจงให้ทุกคนรับทราบ  

 ด าเนินการเขียน และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดท า SAR  

 จัดส่งข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบมายังคณะท างานประกนัคุณภาพ  ตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว้  

 คณะท างานประกนัคุณภาพ  

 ตรวจทานการเขียน และเอกสารประกอบการจัดท า SAR  

 เสนอข้อมูลฉบับสมบูรณ์ต่อทา่นคณบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม  
 

7 . ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ น าเสนอข้อมูลในเ ร่ือง " งานรับนักศึกษาทันตแพทย์ 

ส านักวิชาทนัตแพทยศาสตร์" 

 รับรองหลักสูตรทนัตแพทยศาสตร์ และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากทนัตแพทยสภา 

ประจ าปีการศึกษา ................................... 

 จะมีการตรวจประเมินหลักสูตรทนัตแพทยศาสตร์ทุกปีจนกว่าจะมีนักศึกษารุ่นแรกจบ  

รบันกัศึกษา จ านวน 32 คน 

- โควตา  17 จังหวัดภาคเหนือ จ านวน 17 คน 

- ทั่วประเทศ จ านวน 15 คน  

ขั้นตอน 

1) ส านักวิชาฯ ประชุมร่วมกับฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล เพ่ือก าหนด

คุณสมบัติ จ านวน  วิธกีารในการรับนักศึกษาทนัตแพทย์  

2) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ประกาศรับนักศึกษา ช่วง

เดือนธนัวาคม – มกราคม ปีถัดไป    

3) ส านักวิชาฯ ประชุมร่วมกับฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล เพ่ือคัดเลือก

นักศึกษาจากรายช่ือผู้สมัคร   

4) ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธเิข้าศึกษา โดยแบ่งเป็น  โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ,ทั่วประเทศ   

5) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส่งแบบตอบรับเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกและตรวจร่างกายตามกระบวนการ

ของมหาวิทยาลัย   

6) ตรวจร่างกายและสอบคัดเลือก 

/7) ประกาศผล... 
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7) ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา  โดยผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เพ่ือยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษา   

8) ผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษาส่งหนังสอืยินยอมเพ่ือตัดสทิธิ์ Admission กลาง   

9) มหาวิทยาลัยประกาศท าสญัญานักศึกษา 

10) ท าสญัญานักศึกษา พร้อมช้ีแจงก าหนดการมอบตัวของนักศึกษาใหม่    

การด าเนินงานของส านกัวิชาฯ 

1) การเตรียมการตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

- ประสานงานโรงพยาบาล 

2) การเตรียมการสอบสมัภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

- ประสานงานการสอบจิตวิทยา 

- ประสานงานผู้สอบสมัภาษณ์ 

- ประสานงานเร่ืองสถานที่สอบ 

3) การเตรียมการเซน็สญัญาผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา 

- เตรียมสญัญานักศึกษา 

- สถานที่ในการเซน็สญัญา 

- เตรียมเอกสารต่าง ๆ 

 

8. ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร ์ น าเสนอข้อมูลในเร่ือง " การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการบริหารภายในของ 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ " 

บุคลากรสายปฏิบติัการ ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาระงานโดยหลัก 

1) งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

2) การเงิน-งบพัฒนาบุคลากร ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

3) การจัดท ารายงานต่างๆ เช่นรายงาน

ประจ าปี รายงานข้อมูลนักศึกษา 

 

 

ภาระงานโดยหลัก 

1) งบประมาณ 

2) การเงิน-โครงการด้านการเรียนการ

สอน โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการ

สร้างเครือข่าย โครงการพัฒนาองค์กร 

3) ระบบควบการคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง 
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การแลกเปลีย่นเรียนรู ้ในการบริหารภายในหน่วยงาน 

จุดเด่นในการบริหารงานของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

1.“ระบบการจัดเกบ็เอกสาร”  

- เกบ็หนังสอืฉบับจริงที่ส่วนกลางทั้งหมด (ส าเนาให้ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย) 

- เอกสารไม่สญูหาย ค้นหาได้ง่าย สะดวกในการติดตาม 

2.“การด าเนินโครงการ/กจิกรรมของส านักวิชาฯ” 

- เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมการด าเนินงาน 

- ทุกคนรู้กระบวนการท างาน สามารถท างานได้ทุกขั้นตอน 

 

/9. ส านักวิชา... 

 

ภาระงานโดยหลัก 

1) งานสารบรรณและงานธุรการ 

2) ดูตารางนัดหมายผู้บริหาร (คณบดี

และรองคณบดี) 

3) งานบริหารทั่วไป เช่น การจองรถ จอง

โสตฯ แจ้งซ่อมระบบต่างๆ 

 

 

ภาระงานโดยหลัก 

1) จัดซ้ือ/จัดจ้างวัสดุในห้องปฏบัิติการ 

ประสานงานในการจัดซ้ือครุภัณฑใ์น

ห้องปฏบัิติการ 

2) จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียน

การสอนในห้องปฏบัิติการ 

3) ตรวจนับครุภัณฑป์ระจ าปี 

 

 

ภาระงานโดยหลัก 

1) จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียน

การสอนในห้องปฏบัิติการ 

2) ตรวจนับวัสดุและจัดท ารายงาน 

(ประจ าเดือน)  

3) ตรวจนับครุภัณฑป์ระจ าปี 
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9. ส านกัวิชาจีนวิทยา น าเสนอข้อมูลในเร่ือง " การบริหารจัดการภายในของส านักวิชาจีนวิทยา" 

 1. คณะผู้บริหารหลัก  

 2. การบริหารงาน 

 3. เจ้าหน้าที่บริหาร 

1. นายกฤษนรินทร์  จินดาหลวง 

2. นางสาววรรณพรรษา เวียงโอสถ 

3. นางสาวระวีวรรณ หัตถผะสุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ทีบ่ริหารส านกัวิชาจีนวิทยา  

1. นายกฤษนรินทร์  จินดาหลวง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) งานนโยบายและแผน 

2) การเงินและงบประมาณ 

3) งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ 

4) การเบิกจ่ายเร่ืองต่อไปนี้  

- ค่าท าการนอกเวลา  

- ค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการประจ าส านักวิชา  

- โครงการในส านักวิชา  

- ค่าใช้จ่ายในหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ     

- ค่าใช้จ่ายในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (นอกสถาน

ที่ต้ัง) 

 

 

/2.นางสาว... 

 



25 

2. นางสาววรรณพรรษา เวียงโอสถ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) งานด้านการเรียนการสอนและกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

2) งานวิจัยและงานวิชาการ 

3) การจองรถและการขอใช้อุปกรณ์โสตและทศันูปกรณ์ 

4) การเบิกจ่ายซ่ึงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในหลักสตูรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัย           

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษา  

- ค่าตอบแทนการสอนเกนิเกณฑ ์ 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบริหารหลักสตูร     

- ค่าใช้จ่ายของกรรมการปรับปรุงหลักสตูร  

- ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน  

- ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน  

- ค่าใช้จ่ายวิทยากรพิเศษ  

 

3. นางสาวระวีวรรณ หัตถผะสุ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1) งานสารบรรณ 

 2) งานบุคคล 

 3) งานพัฒนาความสมัพันธ์กบัหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 

 4) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 5) งานงานอาคารสถานที่  

 6) งานคลังและพัสดุ 

 7) งานรับรองแขกและอาจารย์พิเศษของส านักวิชา 

 8) ตารางนัดหมายคณบดี 

 9) งานประชาสมัพันธ์ 

 10) การเบิกจ่ายเร่ืองต่อไปน้ี 

- ค่าใช้จ่ายครูอาสาสมัครชาวจีน  

- ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกของส านักวิชา  

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  

 

 

/10.ส านักวิชา... 
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10. ส านกัวิชานวตักรรมสงัคม น าเสนอข้อมูลในเร่ือง " การบริหารจัดการของส านักวิชาจีนวิทยา" 

หนา้ทีข่องเลขานุการในส านกัวิชาวตักรรมสงัคม 

• ด าเนินการจัดท าหนังสอืขออนุญาตไปอบรม จัดโครงการ และกจิกรรมภายในส านักวิชา  

• ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณในการไปอบรม จัดโครงการ และกจิกรรมภายในส านักวิชา 

• ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปอบรม จัดโครงการ และกจิกรรมภายในส านักวิชา  

• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกบัการประชุมของผู้บริหาร  

• ด าเนินการจัดการประชุมในส านักวิชาฯ บันทกึการประชุม จัดท ารายงาน และสรุปสาระส าคัญของการ

ประชุมให้คณบดีและคณาจารย์  

• ด าเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมาย

อเิลก็ทรอนิกสใ์ห้กบัหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่างๆ  

• วางแผน (Planning)  

 เลขานุการควรเตรียมความพร้อมในปฏบัิติงานส านักวิชาฯไว้ล่วงหน้า ควรที่ก  าหนดว่างานในส านักวิชา 

มีอะไรบ้าง ต้องปฏบัิติอย่างไร ซ่ึงการท างานทุกอย่างต้องมีการคิด วิเคราะห์ และวางแผน การท างาน

ให้ส าเรจ็จะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้เกดิการกระท าตามแผนที่ก  าหนดไว้  

• การจัดองค์กร (Organizing)  

 การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร การจัดหาวัสดุรวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพ่ือช่วยใน

การปฏิบัติงานในส านักงานและต้องก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างาน การแบ่งต าแหน่ง

หน้าที่เป็นสิ่งที่ส าคัญ ซ่ึงจะท าให้การท างานของส านักวิชาฯ เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพมากที่สดุ  

• การประสานงาน (Coordination)   

 เลขานุการจะต้องคอยประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเสยีงหรือลายลักษณ์อกัษร เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์

ร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน จะต้องมีการติดต่อประสานงานกันที่ดีและมีประสิทธิภาพ เลขานุการต้องท า

หน้าที่ประสานงานหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการประสบผลส าเร็จ ดังน้ันต้ังแต่

ข้ันตอนการวางแผนกจ็ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือเพ่ือช่วยกันตัดสินใจ และในส านักวิชาฯเอง ก็

ต้องมีการประสานงานกนั เพ่ือเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณบดี คณาจารย์และพนักงาน 

และต้องคอยประสานงานกจิกรรมต่างๆ ภายในส านักวิชา  

• การพัฒนาความสามารถ (Ability) 

  เลขานุการควรเข้าร่วมการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการปฏบัิติงาน และ

ใช้ในการประเมินผลการปฏบัิติงาน  

• งานด้านเอกสาร (Document management) 

 เลขานุการจะต้องปฏบัิติงานด้านเอกสาร โดยต้องเกบ็เอกสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานระดับใด เพ่ือใช้

ในการอ้างองิประกอบการตัดสนิใจหรือเพ่ือใช้ในการค้นหาหลักฐานเอกสารประกอบต่าง ๆ เลขานุการ

สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยด าเนินการได้ เช่น การเกบ็ข้อมูลลง  USB หรือ แฟลช

ไดรฟ์ เพ่ือความสะดวกรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ  

/การจัดสิ่ง...
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• การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility)  

 การจัดท าเลที่ต้ังและจัดแผนผังในส านักงาน  ระบบถ่ายเทอากาศ งานจัดซ้ือ  ควบคุมแจกจ่าย  และ

เกบ็รักษาพัสดุ  ตลอดจนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่

เสมอ เลขามีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่นโต ะท างาน อุปกรณ์เกบ็เอกสาร และอุปกรณ์อื่น 

ๆ เพ่ือให้การปฏบัิติงานในหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  

 

11. ส านกัวิชานิติศาสตร ์น าเสนอข้อมูลในเร่ือง " การบริหารจัดการของส านักวิชานิติศาสตร์" 

พนักงานสายสนับสนุน ส านักวิชานิติศาสตร์ มีทั้งหมด 4 คน 

1) คุณจิรภา  โกดถา    

2) คุณจินดา เช้ือเมืองพาน 

3) คุณชฎาพันธ ์  พรมมา 

4) คุณอรพรรณ พรมขัดดุ 

 

ส านักวิชานิติศาสตร์มีทั้งหมด 2 หลักสตูร  

หลักสตูรแรก หลักสตูรปริญญาตรี (ผู้รับผิดชอบ คุณอรพรรณ  พรมขัดดุ) 

• งานหลักสตูร ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท  

• ประสานงานอาจารย์พิเศษ  

• งานทะเบียนนักศึกษา การวัดผล  

• งานตารางสอน ตารางสอบ 

หลักสตูรที่สอง  หลักสตูรปริญญาโท (ผู้รับผิดชอบคุณจินดา  เช้ือเมืองพาน) 

• การประเมินอาจารย์ 

• ประสานงานหลักสตูรปริญญาโท 

• บุคลากร 

• งาน 5 ส 

 

งานบริหารจัดการทั่วไป (ผู้รับผิดชอบ  คุณชฎาพันธ ์ พรมมา) 

• งานประกนัคุณภาพ 

• งานการประชุม 

• กจิกรรมเสริมการศึกษา 

• งานสารบรรณ  

• งานติดตามการด าเนินโครงการของส านักวิชา 

 

/งานด้าน... 
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งานด้านงบประมาณ (ผู้รับผิดชอบ คุณจิรภา   โกดถา) 

• งานด้านงบประมาณ  

• งานด้านการเงินและบัญชี 

• งานด้านการประเมิน 

• งานด้านแผนส านักวิชา 

• งานด้านโครงการ 

 

12. ส านกัวิชาการจดัการ น าเสนอข้อมูลในเร่ือง " การบริหารจัดการส านักวิชาการจัดการ และแนวปฏบัิติ

ที่ดีในการประสานงาน" 

ขอ้มูลทัว่ไปของส านกัวิชาการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรที่เปิดสอน  ระดับปริญญาตรี 7 หลักสตูร 

บัญชี 

เศรษฐศาสตร์ 

บริหารธุรกจิ 

การจัดการการทอ่งเที่ยว 

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 

การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน  

การจัดการธุรกจิการบิน 

ระดับบัณฑติศึกษา 5 หลักสูตร 

MBA บริหารธุรกจิ 

MBA การบริหารวิสาหกจิ  

MBA การจัดการการทอ่งเที่ยว 

MBA การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

Ph. D. บริหารธุรกจิ 

   

จ านวนนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี 3,624 คน  ระดับบัณฑติศึกษา 178 คน  

 

อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสรีุยภาส 

คณบดีส านักวิชาการจัดการ 

 

 

อาจารย์ ดร.ปิยธดิา เพียรลุประสทิธิ์ 

รองคณบดีส านักวิชาการจัดการ  
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จ านวนบุคลากร  สายวิชาการ  49  อตัรา  

- ประจ า  41 อตัรา 

- อาจารย์อาวุโส  8 อตัรา  

สายสนับสนุน 9 อตัรา  

 

บุคลากรสายสนบัสนุนประจ าส านกัวิชาการจดัการ 

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานธุรการ 

1 7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภุัค ทองดี  

(อมั) 

 

 

วรนุช วงศ์คม  

(ไก่)  

 

 

จีราพันธ ์แสงดาว  

(จุ๋ม)  

 

 

สทุนิ ทนัใจ  

(กอ็ต)  

 

 

จิราภา  กติติเดชะนันทน์ 

(แจน)  

 

 

ศิริมาสต์ ไชยวุฒิ  

(แอม)  

 

 

จิราภา  กติติเดชะนันทน์ 

(แจน)  

 

 

ประภาพร แก้วมุกดา

(แนน)  
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โครงสรา้งการบริหารงาน 

 

การจดัแบ่งภาระงาน 

 

 

 

ธญันันท ์บ้ังเงิน  

(เก)๋  
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การสนบัสนุนงานวิชา/กิจกรรมของส านกัวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แนวทางการ...
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แนวทางการบริหารจัดการ 

• การจัดภาระงานตามฟังกช่ั์น/ ประสานส่งต่องานตามแต่ละฟังกช่ั์น  

• ไม่ลงรายละเอียดในการเป็นเลขาประจ าหลักสตูร 

• สนับสนุนงานด้านวิชาการ/งานบริหารกลาง 

 

แนวปฏิบติัที่ดีดา้นการบริหารจดัการอาจารยพ์เิศษ 

 

 

การเพิม่ประสิทธิภาพของงาน ดว้ยการจดัท า Check list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ตัวอย่าง... 
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ตวัอย่างการ Check list ส านกัวิชาการจดัการ 

 

โครงการ……………………………………………………………………………………………..……… 

การจดัท า 

  จองรถ.................................................... ชื่อ.................................เบอร์โทร.............................. 

  จองบ้านพัก /โรงแรม...............................ชื่อ................................เบอร์โทร................................ 

  จองตัว๋เคร่ืองบนิ 

  รายงานการเดนิทางอาจารย์ 

  รายงานการเดนิทางนักศึกษา 

  ใบส าคญัรับเงนิ (วิทยากร) 

  ใบรับรองแทนใบเสรจ็  

  เอกสารการเงนิส่งการเงนิส านักฯ 

 เอกสารแจ้งอาจารย์ผู้ยืมเงนิทดรอง 

  ขอจัดสถานที่   

  เชิญวิทยากร 

  ขอขนย้าย   

  ขอตดิป้ายปชส. 

 ขอใช้สถานที่/ไฟฟ้า   

 ขอจัดอาหาร     

 จม. เชิญเปิด     

 ขอประชาสมัพันธ ์

 จม. เชิญร่วมงาน 

 จม. ขอเข้าดูงาน 

 ขอใช้อปุกรณโ์สตฯ 

 ส่งข้อมูลเข้า web site   

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

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

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

เอกสาร 

  โครงการ 

 สรปุโครงการ (ต้องม ีบนัทกึอนุมตัิ/เอกสารคนืเงิน) 

  รปูภาพประกอบ 

 

 

/13. ส านักวิชา... 
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13. ส านกัวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ น าเสนอข้อมูลในเร่ือง " กระบวนการยืมเงินส ารองจ่าย และ

กระบวนการคืนเงินส ารองจ่ายของส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

 

กระบวนการยืมเงินส ารองจ่ายของส านกัวิชา 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ  
1. ถูกต้องตามขั้นตอนการด าเนินงาน 

2. ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3. ช้ินงานเสรจ็ทนัเวลาตามที่ก  าหนดในข้ันตอนการท างาน 

 

ล าดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน เวลา ผู้รับผดิชอบ/

ผู้สอบทาน 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

1 

 -บุคลากรส านักวิชาฯมี

ความประสงคข์อยืม

เงนิส ารองจ่ายส านักวิชา 

โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 7 

วัน 

-กรอกข้อมูลในใบ

บนัทกึข้อความขอ

อนุมตัเิบกิเงนิส ารอง

จ่ายและใบยืมเงิน

ส ารองจ่ายเพ่ือน าเสนอ

ขออนุมตัโิดยคณบดฯี 

1 วัน บุคลากร

ส านักวิชาฯ  

ที่มคีวาม

ประสงคข์อ

ยืมเงิน/

เจ้าหน้าที่

บริหารฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ 

1.บนัทกึข้อความ

ขออนุมตัเิบกิเงิน

ส ารองจ่าย 

2.ใบยืมเงนิ

ส ารองจ่าย 

3.ระเบยีบในการ

ยืมเงินส ารองจ่าย 

 

 

 

 

2 

 -เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย

การเงนิและงบประมาณ 

เตรียมเอกสารที่ใช้ใน

การถอนเงนิ และ

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสาร 

 

 

1 วัน เจ้าหน้าที่

บริหารฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ/

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบด ี

1.บนัทกึข้อความ

ขออนุมตัเิบกิเงิน

ส ารองจ่าย 

2.ใบยืมเงนิ

ส ารองจ่าย 

3.ใบถอนเงิน 

4.ส าเนาบตัร

ประชาชนคณบดี

ฯ 

5.ส าเนาบตัร

ประชาชนผู้ช่วย

คณบดฯี 

6.ส าเนาบตัร

เจ้าหน้าที่บริหาร

ส านักวิชาฯ 

บนัทกึข้อความขออนุมตัเิบกิเงิน

ส ารองจ่าย และใบยืมเงินส ารองจ่าย 

ตรวจสอบเอกสารการขออนุมตัเิบกิ

เงนิส า3รองจ่าย และเอกสารการ

ถอนเงนิ 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง

ถกูต้อง 

ไม่อนุมตั ิอนุมตั ิ

A 
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ล าดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน เวลา ผู้รับผดิชอบ/

ผู้สอบทาน 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

3 

 -เสนอคณบดพิีจารณา

อนุมตัเิบกิเงนิส ารอง

จ่าย  

จากบญัชีเงนิส ารองจ่าย

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สขุภาพ  

 

1 วัน เจ้าหน้าที่

บริหารฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ/

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ส านักวิชา

วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

1.บนัทกึข้อความ

ขออนุมตัเิบกิเงิน

ส ารองจ่าย 

2.ใบยืมเงนิ

ส ารองจ่าย 

3.ใบถอนเงิน 

4.ส าเนาบตัร

ประชาชนคณบด ี

5.ส าเนาบตัร

ประชาชนผู้ช่วย

คณบด ี

6.ส าเนาบตัร

เจ้าหน้าที่บริหาร

ส านักวิชาฯ 

 

 

 

 

4 

 หลังจากคณบดฯีลง

นามอนุมตัแิล้ว ให้

ผู้ ช่วยคณบดฯีลงนาม

ใบถอนเงนิต่อจาก

คณบดฯี และลงนามใน

ส าเนาบตัรประชาชน

ผู้ช่วยคณบดฯี 

ผู้มอี  านาจในการ

เบกิจ่าย จ านวน 2 ใน 

3 จ านวน3 คน ดงันี้ 

1.คณบดสี านักวิชา

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2.ผู้ ช่วยคณบดฝ่ีาย

บริหารส านักวิชา

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

3.ผู้ ช่วยคณบดฝ่ีาย

วิชาการส านักวิชา

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

1 วัน เจ้าหน้าที่

บริหารฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ/

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบด ี

1.ใบถอนเงิน 

2.ส าเนาบตัร

ประชาชนผู้ช่วย

คณบด ี

 

 

 

5 

 - เจ้าหน้าที่บริหาร 

ส านักวิชาฯ น าเอกสาร

ที่คณบดแีละผู้ช่วย

คณบดลีงนามแล้ว ไป

ท าการถอนเงนิที่

ธนาคารกรงุเทพ สาขา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

1 วัน เจ้าหน้าที่

บริหารฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ/

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบด ี

1.ใบถอนเงิน ที่

คณบดแีละผู้ช่วย

คณบดลีงนาม

เรียบร้อยแล้ว 

2.ส าเนาบตัร

ประชาชนคณบด ี

3.ส าเนาบตัร

พิจารณาอนุมตั ิ

การถอนเงนิจากธนาคาร 

น าเสนอผู้มอี  านาจลงนามถอนเงนิ 

5..

. 

A 
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ล าดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน เวลา ผู้รับผดิชอบ/

ผู้สอบทาน 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

หลวง โดยมเีอกสารที่

ใช้ถอนเงิน ดงันี้  

1.ใบถอนเงิน ที่คณบดี

และผู้ช่วยคณบดลีง

นามเรียบร้อยแล้ว 

2.ส าเนาบตัรประชาชน

คณบด ี

3.ส าเนาบตัรประชาชน

ผู้ช่วยคณบด ี

4.ส าเนาบตัรเจ้าหน้าที่

บริหารส านักวิชาฯ 

ประชาชนผู้ช่วย

คณบด ี

4.ส าเนาบตัร

เจ้าหน้าที่บริหาร

ส านักวิชาฯ 

 

6 

 -แจ้งอาจารย์ผู้ยืมเงิน

ส ารองจ่ายให้มารับเงนิ 

และลงลายมอืชื่อรับเงนิ

ในใบยืมเงนิส ารองจ่าย

และสมุดคุมเงนิส ารอง

จ่าย 

1 วัน เจ้าหน้าที่

บริหาร ฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ/

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบด ี

 

1.ใบยืมเงนิ

ส ารองจ่าย 

2.สมุดคุมเงนิ

ส ารองจ่าย 

 

 

7 

 

 

 

-พิมพ์บนัทกึยืมเงนิ

ส ารองจ่ายในโปรแกรม

บญัชีส าเรจ็รปู Express 

-พิมพ์รายงานใน

โปรแกรมบญัชี

ส าเรจ็รปู Express และ

น าเข้าแฟ้มเงินส ารอง

จ่ายส านักวชิา เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการ

ต่อไป 

1 วัน เจ้าหน้าที่

บริหารฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ/

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบด ี

 

1.ใบยืมเงนิ

ส ารองจ่าย 

2.สมุดคุมเงนิ

ส ารองจ่าย 

 

 

 

 

 

/กระบวนการ... 

แจ้งอาจารย์ผู้ยืมเงนิส ารองจ่ายให้มารับเงิน

ส ารองจ่ายเงิน 

พิมพ์บนัทกึยืมเงินส ารองจ่ายใน

โปรแกรมบญัชีส าเรจ็รปู Express 

 

5..

. 
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กระบวนการคืนเงินส ารองจ่ายของส านกัวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

ตวัช้ีวดัทีส่ าคญัของกระบวนการ 
1. ถูกต้องตามขั้นตอนการด าเนินงาน 

2. ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3. ช้ินงานเสรจ็ทนัเวลาตามที่ก  าหนดในข้ันตอนการท างาน 

 

ล าดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน เวลา ผู้รับผดิชอบ/

ผู้สอบทาน 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

1 

 

 

-ผู้ยืมเงินส ารองจ่าย มี

ความประสงคจ์ะคนืเงนิ

ส ารองจ่าย ต้องแจ้ง

ล่วงหน้า 1 วัน 

(การคนืเงินส ารองจ่าย 

ภายใน 7 วนั หลงัจาก

วันยืมเงินส ารองจ่าย) 

-กรอกข้อมูลการคนื

เงนิในใบคนืเงินส ารอง

จ่าย 

1 วัน เจ้าหน้าที่

บริหารฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ/

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบด ี

1.เงินสด 

2.ใบคนืเงนิ

ส ารองจ่าย 

 

 

2 

 -ตรวจสอบความถูก

ต้องในใบคนืเงนิส ารอง

จ่าย 

-เจ้าหน้าที่บริหาร

ส านักวิชาฯลงนามรับ

เงนิคนืในช่องผู้รับเงนิ 

-เจ้าหน้าที่บริหาร

ส านักวิชาฯตรวจนับเงนิ

สด เพ่ือเตรียมน าฝาก

ธนาคาร 

-เจ้าหน้าที่บริหาร

ส านักวิชาฯกรอกข้อมูล

ในใบน าฝากเงินสด 

1 วัน เจ้าหน้าที่

บริหารฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ/

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบด ี

1.เงินสด 

2.ใบคนืเงนิ

ส ารองจ่าย 

3.ใบน าฝากเงนิ

สด 

 

3 

 

 

-น าเงนิส ารองจ่ายที่ได้

คนื น าฝากเข้าบญัชีเงิน

ส ารองจ่ายส านักวิชา

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

โดยใช้ใบน าฝากเงนิสด 

 

 

1 วัน เจ้าหน้าที่

บริหารฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ/

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบด ี

1.ใบน าฝากเงนิ

สด 

2.เงินสด 

การคนืเงนิส ารองจ่าย 

 

น าเงินสดจ่ายฝากธนาคาร 

 

ตรวจสอบใบคนืเงินส ารองจ่าย 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

A 
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ล าดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน เวลา ผู้รับผดิชอบ/

ผู้สอบทาน 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

4 

 

 

 

 

-พิมพ์บนัทกึยืมเงนิ

ส ารองจ่ายในโปรแกรม

บญัชีส าเรจ็รปู Express 

-พิมพ์รายงานใน

โปรแกรมบญัชี

ส าเรจ็รปู Express และ

น าเข้าแฟ้มเงินส ารอง

จ่ายส านักวชิา เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการ

ต่อไป 

 

1 วัน 

 

เจ้าหน้าที่

บริหารฝ่าย

การเงนิและ

งบประมาณ/

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบด ี

 

 

 

 

1.ใบคนืเงนิ

ส ารองจ่าย 

2.สมุดคุมเงนิ

ส ารองจ่าย 

 

พิมพ์บนัทกึคนืเงินส ารองจ่ายใน

โปรแกรมบญัชีส าเรจ็รปู Express 

 

A 
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กิจกรรมที่ 2 :  แลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง "แนวทางการสนับสนุนงานวิชาการ" โดยเลือกแนวปฏบัิติที่ดีมา

น าเสนอ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ดังรายละเอยีดดังต่อน้ี 

กลุ่มที่ 1. กลุ่มส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสมาชิกในกลุ่มดังน้ี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร 

กลุ่มที่ 2. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีสมาชิกในกลุ่มดังน้ี ส านักวิชาการจัดการ 

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์ ส านักวิชาจีนวิทยา และส านักวิชานวัตกรรมสงัคม 

กลุ่มที่ 3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีสมาชิกในกลุ่มดังน้ี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาทนัตแพทยศาสตร์ และส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

กลุ่มที ่1. กลุ่มส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอแนวปฏบัิติที่ดี 2 เร่ือง ดังน้ี 

เรือ่งที ่1 เรือ่ง"ความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการผลิตบัณฑติของส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ" 

  

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

เรือ่งที ่2 เรือ่ง"การประสานงานภายในส านักวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่กรุงเทพมหานครในระดับ

ปริญญาโทของส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/กลุ่มที่ 2... 

โครงงาน

นักศึกษา 

ภาครัฐวิสาหกจิ พัฒนาระบบ 

งานองค์กร 

การแข่งขันทาง

วิชาการ 

การเรียน 

การสอน 

ภาคอุตสาหกรรม 
งานท า 

ระหว่างเรียน 
งานวิจยั 

การบริการวิชาการ 
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กลุ่มที ่2. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ น าเสนอแนวปฏบัิติที่ดี เร่ือง "กจิกรรมเสริม

หลักสตูร"(วิทยากร/การฝึกปฏบัิติ/ดูงาน) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/กลุ่มที่ 3... 

 

การประสานงาน/Check List) 

การเบิกจ่าย 

ติดตามสรุปผล

โครงการ/กจิกรรม 
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กลุ่มที ่3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ น าเสนอแนวปฏบัิติที่ดี เร่ือง "แนวปฏบัิติเพ่ือให้เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/หลังจากเสรจ็... 

5. น าข้อมูลที่ผ่านมาวิเคราะห์แล้ว มาเรียบเรียง 

เพ่ือเตรียมความพร้อม ในการสนับสนุนการ

ตรวจประเมินรับรองสภาวิชาชีพ 

1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน ของสภาวิชาชีพให้แม่นย า 

2. ประสานระหว่างหน่วยงานกบัสภาวิชาชีพ  

3. จัดหา จัดเตรียม รวบรวมข้อมูล และจัดเกบ็

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกบัเกณฑข้์อก าหนด 

4. น าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือความ

ถูกต้อง แม่นย าของข้อมูล 

How to 
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กิจกรรมที ่3 :  กิจกรรม "เล่าสู่กนัฟัง จากใจถึงใจ เพือ่พฒันามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง" ผู้เข้าร่วมการ

สมัมนาฯทุกทา่น ได้กล่าวเปิดใจถึงการเข้าร่วมสมัมนาในคร้ังน้ี  

 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการสัมมนา ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ให้ข้อมูลหลังเข้าร่วมกิจกรรม (After 

Action Review (AAR)) โดยสรุปได้ดังน้ี 

1. สิ่งที่ท่านไดร้บัจากการเขา้ร่วมโครงการสมัมนาเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรูสู่้การพฒันาคุณภาพส านกั

วิชาส าหรบับุคลากรสายสนบัสนุนของส านกัวิชา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

- ได้รับความรู้เกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพส านักวิชา จากส านักวิชาอื่นๆ ได้รับรู้จุดเด่น จุดด้อยที่

สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนางานต่อไป 

- เพ่ือได้รับทราบขั้นตอนการท างานของแต่ละส านักวิชา 

- มีความรัก ความสามัคคีต่อกนั มีความคุ้นเคยกนั 

- มีความเป็นกนัเอง 

- ได้รับความรู้ ประสบการณ์ เพ่ิมความรู้ในการท างาน 

- ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัส านักวิชาอื่นๆ เกี่ยวกบัโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร 

- ได้แนวปฏบัิติที่ดีในแต่ละหน่วยงาน 

- ได้รู้จักผู้ปฏบัิติงานลักษณะเดียวกนั และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

- ได้รับทราบเกี่ยวกบัการแลกเปล่ียนแนวคิดการท างานที่เป็นจุดเด่นของแต่ละส านักวิชา 

- ลักษณะการท างาน การแบ่งหน้าที่ของแต่ละส านักวิชา ในการับผิดชอบงานให้เหมาะสมกับ

ลักษณะงาน เช่น ส านักวิชาการจัดการที่มี Check List ท าให้ทราบขั้นตอนการท างานว่าอยู่ใน

ข้ันตอนไหน และลดปัญหาการท างานที่ผิดพลาดได้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน

ของส านักวิชาและงานอื่นๆได้  

- ได้รับความรู้ และ Process การท างานใหม่ๆ 

- ได้เครือข่ายการท างานในลักษณะเดียวกนั 

- ระบบการท างานที่ดีจากส านักวิชาอื่นๆที่สามารถน ากลับมาปรับใช้กบัส านักวิชาตนเอง 

- ข้อมูลการด าเนินงานของเลขานุการแต่ละส านักวิชา 

- ได้ทราบกระบวนการท างานของแต่ละส านักวิชา ซ่ึงมีความแตกต่างกัน สามารถที่จะน ามาปรับ

ใช้ในการท างานได้ (2) 

- ได้ทราบแนวทางในการบริหารจัดการส านักวิชาที่แตกต่างกัน สามารถน าไปปรับใช้ให้

สอดคล้องกบับริบทของส านักวิชาเราได้ (2) 

- ได้ทราบรูปแบบการบริหารของแต่ละส านักวิชา (3) 

- แนวคิด แนวปฏบัิติของแต่ละส านักวิชาที่ช่วยให้การท างานมีประสทิธภิาพย่ิงข้ึน (5) 

- ได้รู้จักเพ่ือนร่วมงานใหม่ๆ ท าให้เพ่ิมเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ได้รับแนวทางการ

ปฏบัิติงานของส านักวิชาอื่น ที่สามารถน าไปปรับใช้ในส านักวิชาได้ (9) 

- ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกบัแนวทางการท างานในด้านต่างๆ (12) 
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2. สิง่ทีท่่านไดร้บันั้น มากกว่า หรือนอ้ยกว่า สิง่ทีค่าดหวงั 

- ได้เท่ากับสิ่งที่คาดหวัง เพราะพอจะทราบแนวทางในการอบรมบ้างเน่ืองจากเคยเข้าร่วม

กจิกรรมแบบน้ีมาก่อน (3) 

- มากกว่า สิ่งที่คาดหวัง เพราะนอกจากได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้แล้วยัง

รู้จักพ่ีๆ เพ่ือนๆ ต่างหน่วยงานมากข้ึน  

- มากกว่า สิ่งที่คาดหวัง เน่ืองจากรูปแบบเปล่ียนจากปีที่ผ่านมา และมีผู้เข้าร่วมโครงการ

มากกว่าปีก่อน 

- เหมือนที่คาดหวังไว้ คือ ได้แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้กัน แต่ที่ขาดไปคิดว่าน่าจะเป็นในด้าน

ปัญหา เพราะไม่มีการพูดถึง เช่น การบริหารแบบน้ีมีปัญหาอะไรบ้าง เป็นต้น 

- มากกว่า สิ่งที่คาดหวัง เพราะได้เครือข่ายในการท างาน ได้เพ่ือน ได้รับฟังประสบการณ์การ

ท างานของแต่ละหน่วยงาน และวิธกีารแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงาน 

- มากกว่า สิ่งที่คาดหวัง เพราะได้มาแลกเปล่ียนแนวคิด และวิธีการท างาน ท าให้เกิดมุมมอง

ต่างๆ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานต่อไป (3) 

- มากกว่า สิ่งที่คาดหวัง (25) 

3. ประเด็นทีท่่านคิดว่าสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานได ้

- การประชุมสรุปงานของฝ่ายเลขานุการทุกสิ้นปี โดยเชิญคณบดีเข้าร่วมรับฟัง 

- การวางแผนในการท างานงาน 

- ด้านการติดตามโครงการ 

- กระบวนการท างาน 

- ได้รู้การท างานอย่างเป็นระบบ ของส านักวิชาอื่นๆ 

- ได้รู้วิธกีารแก้ไขปัญหา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

- แบบฟอร์มติดตามงาน 

- การแบ่งภาระงาน 

- ลักษณะของการท างานเป็นทมี 

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอก 

- การบริหารจัดการ /การดูแล เร่ืองอาจารย์พิเศษ (2) 

- การจัดการงานทางด้านสารบรรณ และการติดตามการท าโครงการต่างๆ (2) 

- การแบ่งงานและติดตามงาน (2) 

- การติดต่อสื่อสารในหน่วยงาน (2) 

- จุดเด่นของแต่ละหน่วยงานที่น ามาเสนอ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ (2) 

- การจัดเกบ็เอกสาร ที่ท  าให้ค้นหาเอกสารได้ง่าย (2) 

- แนวปฏบัิติที่ดีของแต่ละส านักวิชา (2) 

- การบริหารจัดการภายในส านักวิชา (3) 

- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ช่วยในการท างานงานให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น (5) 
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- การเวียนเอกสารแบบ Google Drive (10) 

- มีการ Check List ของส านักวิชาการจัดการ น ามาปรับใช้ในการท างาน เพ่ือจะได้ทราบขั้นตอน 

กระบวนการในแต่ละข้ัน เพ่ือไม่ให้งานที่ด าเนินการผิดพลาด (10) 

4. ท่านคิดว่าโครงการสมัมนาฯรูปแบบนี้  ควรจดัต่อไป หรือไม่ 

- ควรจัดโครงการสัมมนารูปแบบน้ีอย่างต่อเน่ือง และเปล่ียนรูปแบบการจัด หรือหารูปแบบใน

การจัดใหม่ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเหน็ เช่น ในการแก้ปัญหาเร่ืองต่างๆ 

ในการท างาน 

- ควรจัดทุกปี เพ่ือแชร์ประสบการณ์การท างาน รู้จัดคนในองค์กรมากขึ้น ท าให้การท างานเกดิ

เป็นทมี Work ที่ดี 

- ควรจัดต่อไป ควรเพ่ิมกจิกรรมสนัทนาการ ด้านกฬีา กจิกรรมกลุ่มภาคสนาม เพ่ือให้รู้จักกนั

มากขึ้น ท าให้เกดิความสามัคคีเป็นหน่ึงเดียวกนัในส านักวิชา 

- ควรจัดต่อไป ควรเพ่ิมประเดน็เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาและหลักสตูร หรือความรู้

ที่จ าเป็นต่อหน่วยงานหรือบุคลากรใหม่ด้วย 

- ควรจัดต่อไป เพ่ือรองรับบุคลากรที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ทศันคติที่ดีต่อการท างานภายในองค์กรเดียวกนั เพ่ือให้ได้มาซ่ึงงานที่มีคุณภาพต่อ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

- ควรจัดต่อไป เพราะช่วยเสริมศักยภาพ และได้ความรู้น ามาปรับใช้ในส านักวิชา และท าให้ทุก

ส านักวิชาได้รู้จักกนั ช่วยในการประสานงานต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น 

- ควรจัดต่อไป เพราะเป็นการสมัมนาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 

- ควรจัดต่อไป และควรเพ่ิมระยะเวลามากขึ้น 

- ควรจัดต่อไป เน่ืองจากโครงการน้ี สามารถสร้างแนวปฏบัิติที่ดีในการท างานได้ (3) 

- ควรจัดต่อไป อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (3) 

- ควรจัดต่อไป เพราะได้ความรู้ แนวทางการท างาน และมีปฏสิัมพันธร์ะหว่างหน่วยงาน (4) 

- ควรจัดต่อไป (19) 

 

 

 

 


