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ถอดบทเรียน 
โครงการ : การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน  

ครั้งที่ 2/2563 (KM-MFU)  
เรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” 

ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–12.00 น. 
ณ ห้องค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 
 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดโครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน 

ครั้งที่ 2/2563 (KM-MFU) เรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–

12.00 น. ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ: การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ฯ จ านวน 31 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน

ประเด็นการต่อยอดเรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” และเพ่ือให้เกิดแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่สกัดจาก

ประเด็นการต่อยอดในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็น การใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) มาเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาคุณภาพการท างาน ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ 

วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา วิทยากรโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้      

เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) ซึ่งท่านให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรในการให้

ข้อเสนอแนะในระหว่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และเชิญคุณภิญโญ คงมีลาภ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเล่าสู่กันฟัง ในหัวข้อ “การลดขั้นตอนการท างาน ของศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมีรายละเอียดการน าเสนอดังนี้ 
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ส าหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โดยมีกระบวนการการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน ในประเด็นการต่อยอด ในเรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” 

โดยมีการแบ่งกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียด และบทสรุปในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 

มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 6 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1) นางสาว พรพิมล สุยะใหญ่   ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2) นาย ปฐมพงษ์ ประค าทอง   ศูนย์บริการวิชาการ 
3) นาย ปองพล สนแสวงผล   ส่วนพัสดุ 
4) นางสาว ชัญญา ตีรณวัฒนากูล  ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
5) นางสาว รัชนีวรรณ สุวรรณเรืองศรี  ส านักงานบัณฑิตศึกษา (Note taker) 
6) นางสาว ชุติกานต์ กันถะกัสสานนท์  ส านักวิชาศิลปศาสตร์ (Facilitator) 

 
แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ในประเด็นการต่อยอด ในเรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” กลุ่มที่ 1 
 

ใช้ระบบสารบรรณออนไลน์ในการรับส่งเอกสาร ออกค าสั่ง/ลงความเห็นและมอบหมายงานผ่านระบบได้เลย 
โดยต้องมีผู้ที่รับผิดชอบหลักในการกรองข้อมูลก่อนส่งต่อให้หัวหน้าหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานสามารถ
มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้โดยตรง หรือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบส่งต่องานให้กับผู้ที่ได้รับ
มอบหมายงานนั้นๆ 
ข้อดี 

- สามารถมอบหมายงานผ่านระบบสารบรรณออนไลน์ได้เลย 

- Green Office ช่วยลดการใช้กระดาษ 

- สามารถค้นหาหนังสือรับเข้าย้อนหลังได้ 
ข้อเสีย 

- ไม่มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ได้รับการมอบหมายงาน จึงต้องเข้าดูในระบบเอง 

- เป็นระบบ Intranet จึงไม่สามารถใช้งานโดยใช้การเชื่อมต่อ internet อ่ืนๆได้ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึง
ระบบจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 

- มีข้อจ ากัดในเรื่องของสิทธิการใช้งานระบบ เนื่องจากผู้ที่ไม่มีรหัสการใช้งานอาจไม่สามารถเข้าระบบ
เพ่ือใช้งานสารบรรณออนไลน์ได้ 
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กลุ่มที่ 2 

มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 7 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1) นางสาว ศิรินาฏ กันติ๊บ  ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
2) นางสาว ศุภรัตน์ ไชยลังกา  ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 
3) นางสาว รัตนา มูลตรี   ศูนย์บริการวิชาการ 
4) นาย ชิติวัฒน์ อินทรปรีชา  ส่วนพัสดุ 
5) นางสาว วรรณพร สมยอง  ส่วนการเงินและบัญชี 
6) นางสาว เฉลิมพร สมสวัสดิ์  หน่วยตรวจสอบภายใน (Note taker) 
7) นาย ฐาปกรณ์ อุ่นชัย   ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Facilitator) 

      
แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ในประเด็นการต่อยอด ในเรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” กลุ่มที่ 2 
 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบ IT เข้ามาช่วย  
1. การใช้ Google Sheet เพ่ือติดตามตรวจสอบสถานะอนุมัติเอกสาร  
2. การค้นหาระเบียบการเงินฉบับย่อ  
3. การติดตามสถานะเอกสารการด าเนินการคืนเงินทดรองจ่ายของอาจารย์ผู้สอน 

 

กลุ่มที่ 3 

มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 7 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  
1) นาง ปานวดี น้อยไพโรจน์  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
2) นางสาว อิงกมล กันทะรส  ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 
3) นางสาว ฐิติญาณี จันทร์ต๊ะ  ศูนยภ์าษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
4) นาย พงศกร ฤทธิ์เต็ม  ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
5) นางสาว จันทร์จิรา กามนต์  หน่วยตรวจสอบภายใน 
6) นางสาว สุภาพร กันธิยะ  ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ (Note taker) 
7) นาย พนมกร นันติ   ส่วนอาคารสถานที่ (Facilitator) 

 



 

5 

 

แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในประเด็นการต่อยอด ในเรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” กลุ่มที่ 3 

 
การลดขั้นตอนการท างานโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน สามารถลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้กระชับขึ้น  

1. หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการติดต่อประสานงาน มอบหมายงาน และประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ  เพื่อลดช่องว่างในการพบปะพูดคุย 

2. ใช้ Google sheet ใช้ในการสั่งการและมอบหมายงาน เกี่ยวกับงานสารบรรณออนไลน์ 
3. ใช้ Google form ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามต่างๆ 
4. ใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุมออนไลน์ของหน่วยงาน 
5. ใช้แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบออนไลน์ เพ่ือลดขั้นตอนในการอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงาน และ

สามารถน ามาสรุปรายงานประจ าเดือน เกี่ยวกับจ านวนการใช้งาน การใช้รถ รวมถึงค านวณค่าใช้จ่าย
ในการใช้งานของแต่ละเดือนได้ 

 

กลุ่มที่ 4 

มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 5 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1) นางสาว จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
2) นาย เฉลิมวุฒิ บัวบาน  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
3) นางสาว กรรณิกา มาโน  ส านักงานให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 
4) นางสาว ธัชพงษ์ รักเสมอ   ส่วนอาคารสถานที่ (Note taker) 
5) นาย พงษธร อนุฤทธิ์   ส่วนพัฒนานักศึกษา (Facilitator) 

 
แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในประเด็นการต่อยอด ในเรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” กลุ่มที่ 4 
การจัดระเบียบการยื่นเอกสาร กยศ. 
ปัญหา  
- การยื่นเอกสาร กยศ. ของนักศึกษา ที่ไม่มีระเบียบ เช่น การมายื่นเอกสารในวันสุดทายที่มหาวิทยาลัย  
- ก าหนด เอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง ท าให้การท าสัญญาและข้ันตอนต่อไปล่าช้า 
- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถก าหนดเวลาในการท างานอ่ืนๆ ได้ 
การแก้ไข 
- ก าหนดให้นักศึกษาต้องจองคิว ในระบบ เลือกวัน/เวลา ที่นักศึกษาสะดวก มายื่นเอกสาร 
- ท า check list และรายละเอียดการเอกสารที่ถูกต้อง 
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ผลส าเร็จ 
- สามารถรวบรวมเอกสารที่สมบูรณ์ของนักศึกษาที่ยื่นเอกสาร กยศ. ได้ทันตามที่ก าหนด  
- เจ้าหน้าที่สามารถแบ่งเวลาท างานอื่นๆ ได้ 
 

กลุ่มที่ 5 

มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 6 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1) นางสาว ณิชาญาดา แต้มรู้  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
2) นางสาว ภัทรวดี จิวหา  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
3) นางสาว วิภา พันธนะบูรณ์  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 
4) นาง อรกุล สุนทรเมือง  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 
5) นางสาว ทวีพร สนธิโพธิ์  นักงานบัณฑิตศึกษา (Note taker) 
6) นางสาว สุภาพร ตะติ  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Facilitator) 

      
แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ในประเด็นการต่อยอด ในเรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” กลุ่มที่ 5 
 

 สามารถใช้ IT มาสนับสนุนได้เต็มรูปแบบ 100% 
1. การรับ ส่ง เอกสารภายในหน่วยงานและภายนอก 

1.1 จัดส่งเอกสารผ่านสารบรรณออนไลน์, Google Suit, และ Social Media และลงนามออนไลน์ 
ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางของหัวหน้าที่จะต้องเข้าออกส านักงาน หรือกรณีท่ีมีเรื่องด่วนก็สามารถ
ใช้หนังสือประสานงานได้ทันท่วงที  

1.2 การรับเอกสารจากหน่วยงานภายในและภายนอกผ่านระบบสารบรรณออนไลน์และอีเมล โดยไม่
ต้องปริ้นส์ลงกระดาษ โดยสามารถส่งไฟล์ให้หัวหน้าเกษียณ และส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งนี้จะช่วยลดการใช้กระดาษ ค่าใช้จ่ายหมึกพิมพ์ได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วย
ให้การท างานของผู้ดูแลเอกสารของหน่วยงานและหัวหน้าที่จะต้องเดินทางมาเกษียณหนังสือที่
หน่วยงานได้อีก ซึ่งจะอ านวยความสะดวกด้านเวลาส าหรับหัวหน้าอีกด้วย 

2. การประชุม 
จัดการประชุมผ่านโปรแกรม Google Meets และ Webex ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และกระดาษเพ่ือจัดท าระเบียบวาระประชุม เนื่องจากปรับเป็นไฟล์ออนไลน์ ทั้งนี้จะสามารถท าให้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับระเบียบวาระทันท่วงที และเพ่ือให้สามารถอ่านได้ก่อนเริ่มเข้าประชุมอีกด้วย 
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3. การอบรม 
เปลี่ยนรูปแบบเป็น Online จะช่วยลดจ านวนคนในการดูแลการจัดอบรม ท าให้สามารถไปปฏิบัติงาน
ด้านอื่นๆ ได้ด้วย และลดภาระค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัย เช่น ลดจ านวนการใช้กระดาษ ค่าใช้จ่ายซื้อ
ของจัดอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าไฟ  ค่าเดินทางวิทยากร ค่ารับรอง ค่าที่พัก ฯลฯ โดยจัด
อบรมผ่านระบบ webex  ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับบริการอย่างเต็ม
รูปแบบอีกด้วย 
 

 กิจกรรมที่มีข้อจ ากัดในการใช้ IT มาสนับสนุนได้อย่างเต็มรูปแบบ 

1. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายหรือเอกสารด้านการเงิน  เนื่องจากต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานส าหรับการ
ตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน  

2. การแจ้งผลการประเมินต่าง ๆ เนื่องจากมีระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานและต้องด าเนินการเป็น
ความลับ 
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ประมวลภาพ 
โครงการ : การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน  

ครั้งที่ 2/2563 (KM-MFU)  
เรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” 

ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–12.00 น. 
ณ ห้องค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน โครงการ :  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  

ครั้งที่ 2/2563 (KM-MFU) 
เรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” 

 

 

 

 

 

กิจกรรม เล่าสู่กันฟัง  
ในหัวข้อ “การลดขั้นตอนการท างาน ของ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
คุณภิญโญ คงมีลาภ  

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 
โครงการ : การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน  

ครั้งที่ 2/2563 (KM-MFU)  
เรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” 

ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–12.00 น. 
ณ ห้องค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในประเด็นการต่อยอด  

ในเรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” 
โดยมีท่านวิทยากร 

รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา   
ให้ข้อเสนอแนะในระหว่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 
โครงการ : การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน  

ครั้งที่ 2/2563 (KM-MFU)  
เรื่อง “การลดขั้นตอนการท างาน” 

ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–12.00 น. 
ณ ห้องค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยมีการ
แชร์ประสบการณ์ของหน่วยงาน  

 

 

 
 

 

 

 


