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ถอดบทเรียน 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ระหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา ครั้งที ่2/2561  

เรือ่ง “การท างานเป็นทีม และการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน” 

ในวนัพุธที ่27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00–16.30 น. 

ณ หอ้งค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

 
 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดโครงการ: การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสาย

สนับสนุนการศึกษา คร้ังที่ 2/2561 เร่ือง “การท างานเป็นทีม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน”    

ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้ น 54 คน วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในประเดน็การต่อยอดเร่ือง “การท างานเป็นทมี และการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างาน” และเพ่ือให้เกิดแนวทางหรือแนวปฏบัิติที่สกัดจากประเดน็การต่อยอดในเร่ืองดังกล่าว รวมทั้งเป็น

การใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการท างาน ในการจัด

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในคร้ังน้ีมีวิธีการในด าเนินการ คือ แบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการ

เลือกที่จะมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มจ านวน 5 กลุ่ม ซ่ึงในหัวข้อประเดน็เร่ือง 

“การท างานเป็นทมี” มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจ านวน 2 กลุ่ม และประเดน็เร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างาน” มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจ านวน 3 กลุ่ม ซ่ึงมีรายละเอียดและบทสรุปในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ

แต่ละกลุ่ม ดังน้ี 

หวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่1 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 11 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว สพิุน อ้วนยะ  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

2) นาง เจรจา ศิริสวัสด์ิ   ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) นาย วีรศักด์ิ ไทยประสงค ์  ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ 

4) นางสาว ธญัญา ธรรมใจ  ส่วนพัฒนาความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ 

5) นางสาว กติติมา อ ่าส าอางค์  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

6) นาง แววดาว บังเมฆ  ส านักงานให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 

7) นาย ชูชาติ ใจแก้ว   โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑอ์ารยธรรมลุ่มน า้โขง 

8) นาย สรุชัย อุตระ   ส่วนอาคารสถานที่ 

9) นางสาว ปิยดา กุนตัน  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) นาง นิสา พุทธสิกุลชัย  ส่วนทะเบียนและประมวลผล (Note Taker) 

11) นางสาว ลินราพร ภิระบัน  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 
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แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นประเดน็การต่อยอด  

ในหวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่1 

- แบบทางการ 

- แบบไม่ทางการ (เปิดใจ) 

-  

สร้างบรรยากาศใน

การท างาน 

การท างานเป็นทีม 

การสื่อสารในองคก์ร มมีนุษย์สมัพันธใ์น

องคก์ร 

 คนเก่งทมีแกร่ง แบ่งกนัท าตามความสามารถ 

 อย่าท าคนเดยีว = เหนื่อย 

 การแชร์และแบ่งปัน 
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หวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่2 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 10 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว มณีนุช มโนหาร  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

2) นาง อรทยั ราชอุ่น   ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

3) นางสาว มาลีรัตน์ น่ิมนวล  ส่วนนโยบายและแผน 

4) นางสาว อรอนงค์ แก้วมณี  ส านักงานบัณฑติศึกษา 

5) นางสาว มัลลิกา ใจเผือก  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

6) นางสาว สริิกุล จันทรเพชร  หน่วยตรวจสอบภายใน 

7) นาย กติตินันท ์รุ่งเรือง  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

8) นางสาว สเุทยีน ตะ๊ต้องใจ  โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ 

9) นางสาว รุ่งกานต์ วิชาลัย  ส่วนนโยบายและแผน (Note Taker) 

10) นาง ศิริขวัญ ปัญสมคิด  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator)  

      

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นประเดน็การต่อยอด 

ในหวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่2 

 

การสื่อสาร 

การท างานเป็นทมี 

การปรับตวั การวางแผน 

- ทศันคตเิชงิบวก 

- เปิดใจและยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง 

- ยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 

 

- ประชุมเพ่ือวางแผนการท างาน 

- เป้าหมายร่วมกนั 

- การวางคนให้เหมาะกบังาน 

 

- การใช้ค าพูดและท่าทาง 

- การสื่อสารสองทาง 

- ความชัดเจนในการสื่อสาร 

 

การตดิตาม 

- ตดิตามผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ 

- เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัเวลา 

- เพ่ือสามารถปรับแผนได้ทนัเวลาและ

ทนัต่อเหตกุารณ ์
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หวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่1 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 11 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาวรุ่งนภา สมกา๋วิ  ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2) นาง สกุญัญา แก้วอนิตา  ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) นาง กมลชนก ค าแก้ว  ศูนย์บริการวิชาการ 

4) นาย วีรวุฒิ บุญศรี   ส่วนนโยบายและแผน 

5) นางสาว อจัฉรา ทรงวิรัตน์  ส่วนประชาสมัพันธ์ 

6) นาง พรรณิภา มณีจันสขุ  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

7) นางสาว สกุญัญา สตูรเลข  โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 80  

     พรรษามหาราชา 

8) นาย วรวิทย์ ค าวัง   ส่วนอาคารสถานที่ 

9) นางสาว ศุภรัตน์ ไชยลังกา  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

10) นาง คชาภรณ์ จันทาพูน  ส านักงานบัณฑติศึกษา (Note Taker) 

11) นาง เกษมศรี คงมีลาภ  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 

      

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นประเดน็การต่อยอด 

ในหวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่1

ประโยชน ์

- มขีองทางการตดิต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเรว็ และลด

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

- มกีารเรียนรู้ ร่วมกนัเพ่ือให้เกดิการพัฒนาทางด้าน

ทกัษะ แปละความเชี่ยวชาญ แม่นย า เพ่ิมมากขึ้น 

- ช่วยลดปัญหาการท างาน เรียนรู้งานได้อย่างรวดเรว็ 

- สามารถศึกษา ภาระงาน หรือ ขั้นตอนการท างาน

ของเพ่ือนร่วมงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั 

- มกีารสื่อสารกนัภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือ

รับทราบปัญหาข้อเสนอแนะ รวมทั้งตดิตาม และ

รายงานผลการด าเนนิงาน เพ่ือให้การด าเนนิงานมี

ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

 

การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

- เข้าพบหน่วยงานที่รับบริการ เพ่ือ

เป็นช่องทางในการชี้แจงข้อมูล และ

รับทราบถงึปัญหา ข้อเสนอแนะ และ

ความต้องการของผู้รับบริการ 

- มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

ด าเนนิงานภายในฝ่ายงานเดยีวกนั 

ร่วมกนั 

- มกีารหมุนเวียนภาระงานภายในฝ่าย

งานเดยีวกนั 
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หวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่2 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 9 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว ชฎาพันธ ์พรมมา  ส านักวิชานิติศาสตร์ 

2) นางสาว สภุาภรณ์ สภุารัตน์  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

3) นางสาว ปภัชญา สายแปง  ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4) นาง อรกุล สนุทรเมือง  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

5) นางสาว กรรณิกา มาโน  ส านักงานให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 

6) นางสาว สภุาพร ตะติ  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

7) นาย หฤษฏ ์ตติยตระกูล  ส่วนอาคารสถานที่ 

8) นางสาว ระวีวรรณ หัตถผะสุ  ส านักวิชาจีนวิทยา (Note Taker) 

9) นางสาว มาลินี ริยะเทน  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 

 

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นประเดน็การต่อยอด 

 ในหวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่2 

 

เลือกตั้งคณะกรรมการ 

Download คู่มอื การประเมนิฯ 

แบบตอบรับ 

การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน 

QR Code 

QR Code 

One Stop 

Service 
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หวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่3 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 10 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว พูนทรัพย์ มาฤทธิ์  ส านักวิชานิติศาสตร์ 

2) นางสาว ศศิธร ทองวิเศษ  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) นาง จันทร์จิรา ไชยศักด์ิ  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

4) นาง อญัชลี เผื่อนา   ส่วนพัสดุ 

5) นาย นิคม บัวอนิทร์   ส่วนอาคารสถานที่ 

6) นางสาว วราลักษณ์ ฟักแก้ว  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

7) นางสาว เฉลิมพร สมสวัสด์ิ  หน่วยตรวจสอบภายใน 

8) นาย วีรยุทธ วงค์สภุา  ศูนย์บริการวิชาการ 

9) นางสาว ดวงจิตร์ ทองนาคะ  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ (Note Taker) 

10) นางสาว วรรณภา เนตรสวุรรณ ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 

 

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นประเดน็การต่อยอด 

 ในหวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT 

G-drive 

- Team drive 

- ระเบยีบ ประกาศ G-sheet 

G-Calendar 

- นัดประชุมผู้บริหาร 

G-Classroom 

- มอบหมายงานส าหรับนักศึกษา 

Program 

- Pre Internship Online 

QR Code 

- ท าแบบประเมนิ 

- แจ้งซ่อม 

Line 

- Meeting 

Facebook 

SOP Online Paper 
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ประมวลภาพ 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ระหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา ครั้งที ่2/2561  

เรือ่ง “การท างานเป็นทีม และการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน” 

ในวนัพุธที ่27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00–16.30 น. 

ณ หอ้งค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน โครงการ :  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน

การศึกษา คร้ังที่ 2/2561  

เร่ือง “การท างานเป็นทมี และการ

เพ่ิมประสทิธิภาพการท างาน” 

อธบิายวิธกีาร: ประเดน็การต่อยอด 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เพ่ือค้นหาแนวปฏบัิติที่ดี ให้แก่ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ 

โดย นายชัยพงศ์ แกล้วกล้า 

หัวหน้าส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาและ 

พัฒนาหลักสูตร 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ระหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา ครั้งที ่2/2561  

เรือ่ง “การท างานเป็นทีม และการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน” 

ในวนัพุธที ่27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00–16.30 น. 

ณ หอ้งค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้  

เร่ือง “การท างานเป็นทมี และการเพ่ิม

ประสทิธภิาพการท างาน” 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ระหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา ครั้งที ่2/2561  

เรือ่ง “การท างานเป็นทีม และการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน” 

ในวนัพุธที ่27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00–16.30 น. 

ณ หอ้งค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

  

 

  


