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ถอดบทเรียน 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ระหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา ครั้งที ่1/2561  

เรือ่ง “การท างานเป็นทีม และการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน” 

ในวนัพฤหสับดีที ่29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00–16.30 น. 

ณ หอ้งค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

 
 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดโครงการ: การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสาย

สนับสนุนการศึกษา คร้ังที่ 1/2561 เร่ือง “การท างานเป็นทีม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน”    

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมบุีคลากรสายสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้ น 105 คน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในประเดน็เร่ือง “การท างานเป็น

ทมี และการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน” และเพ่ือให้เกิดแนวทางหรือแนวปฏบัิติ ในเร่ือง “การท างาน

เป็นทมี และการเพ่ิมประสิทธิภาพ การท างาน” รวมทั้งเพ่ือใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) เป็น

เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการท างาน ในการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในคร้ังน้ีมีวิธีการใน

ด าเนินการ คือ แบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกที่จะมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยสามารถ

แบ่งเป็นกลุ่มจ านวน 9 กลุ่ม ซ่ึงในหัวข้อประเดน็เร่ือง “การท างานเป็นทีม” มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย

จ านวน 5 กลุ่ม และประเดน็เร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน” มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจ านวน      

4 กลุ่ม ซ่ึงมีรายละเอยีดและบทสรุปในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 

หวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่1 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 12 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว นิศารัตน์ ชุ่มมงคล  ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

2) นางสาว มณีนุช มโนหาร  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

3) นาย วีรศักด์ิ ไทยประสงค์  ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ 

4) นาย ทรงชัย คีลาวงค์  ส่วนอาคารสถานที่ 

5) นางสาว ธญัญา ธรรมใจ  ส่วนพัฒนาความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ 

6) นางสาว สริิกุล จันทรเพชร  หน่วยตรวจสอบภายใน 

7) นาย กษิภัท หลิมสกุล  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเช้ือรา 

8) นาย กติตินันท ์รุ่งเรือง  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

9) นางสาว ศุภรัตน์ ไชยลังกา  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

10) นางสาว สเุทยีน ตะ๊ต้องใจ  โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 

     มหาราชา 
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11) นางสาว รุ่งกานต์ วิชาลัย  ส่วนนโยบายและแผน (Note Taker) 

12) นาย ชัยพงศ์ แกล้วกล้า  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 

 

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ในหวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่1 

มกีารประชุมหารือ 

อย่างต่อเนื่อง 

 

- ให้ข้อมูลที่ชัดเจน/

ถูกต้อง 

การท างานเป็นทีม 

มกีารวางแผนและตดิตาม

ผลการด าเนนิงาน 

รับฟังความคดิเหน็ 

 

มจุีดมุ่งหมายเดยีวกนั 

 

มมีนุษยสมัพันธ ์

 

มอบหมายงานให้ตรง

ความสามารถ 

 

- มคีวามเตม็ใจใน

การปฏบิตัหิน้าที่

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

- ให้เกยีรตเิพ่ือนร่วมทมี 

- การเลือกใช้ค าพูดที่

เหมาะสม 

 
- สร้างความร่วมมอื 

- สร้างบรรยากาศในการท างาน 

- มคีวามจริงใจกบัเพ่ือนร่วมทมั 

 

การสื่อสารภายใน 
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หวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่2 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 8 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว ภมุริน สทิธแิก้ว  ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นางสาว นิศานาถ เตรียมทะนะ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

3) นางสาว ปิยดา กุนตัน  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) นาย สรุชัย อุตระ   ส่วนอาคารสถานที่ 

5) นาง นิสา พุทธสิกุลชัย  ส่วนทะเบียนและประมวลผล 

6) นาย กติติ สทุธจิิระพันธ์  ส านักงานจัดการทรัพย์สนิทางปัญญาและพัฒนา 

     นวัตกรรม 

7) นางสาว อรอนงค์ แก้วมณี  ส านักงานบัณฑติศึกษา (Note Taker) 

8) นางสาว ลินราพร ภิระบัน  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator)  

      

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ในหวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่2 

 

5. รับฟังความคดิเหน็, แลกเปล่ียนความคดิเหน็ 

การท างานเป็นทีม 

 

1. รู้ เป้าหมายของทมี 2. มผีู้น า 

3. แบ่งภาระหน้าที่ให้ชัดเจน 4. ต้องมคีวามรับผดิชอบ, เสยีงสละ 

6. ช่วยกนัแก้ไขปัญหา 
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หวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่3 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 10 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นาง จิรภา โกดถา   ส านักวิชานิติศาสตร์ 

2) นางสาว สพิุน อ้วนยะ  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

3) นาง เจรจา ศิริสวัสด์ิ   ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4) นางสาว อรฉัตร วรรณวิจิตร  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

5) นางสาว รุ่งอรุณ เยน็ใจ  ส่วนทะเบียนและประมวลผล 

6) นางสาว เพญ็ประภา บุญตัน  ส่วนพัฒนานักศึกษา 

7) นางสาว กติติมา อ ่าส าอาง  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

8) นาง แววดาว บังเมฆ  ส านักงานให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 

9) นางสาว จีรัฐติกุล ธรรมพัทธธ์รีา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (Note Taker) 

10) นางสาว รัตติกาล ใจหม่ัน  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 

      

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ในหวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท างานเป็นทีม 

“TEAM BUILDING” 

การสร้างความเข้มแขง็ภายใน

หน่วยงาน 

“PUT THE RIGHT MAN, 

ON THE RIGHT JOB” 

การแบ่งภาระงานตามความถนัด 

“SET GOALS” 

การสร้างเป้าหมายภายในทมี 

“TRUST” 

มคีวามเชื่อใจความไว้ใจภายในทมี 

“LEARNING” 

การเรียนรู้ระบบงานภายในหน่วยงาน 
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หวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่4 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 11 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว อรพรรณ พรมขัดดุก    ส านักวิชานิติศาสตร์ 

2) นาย อาทติย์ กติิกา      ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) นางสาว เพลินพักตร์ ช่ืนใจดี     ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

4) นาย กฤษดา วีราคม      ส่วนอาคารสถานที่ 

5) นางสาว ประวีณ์นุช ปรีชาบริสทุธิ์กุล    ส่วนพัฒนานักศึกษา 

6) นางสาว มัลลิกา ใจเผือก     ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

7) นางสาว กรรณิกา มาโน     ส านักงานให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 

8) นางสาว สกุญัญา สตูรเลข     โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ  

        80 พรรษามหาราชา 

9) นางสาว จารุวรรณ ศรีวิลัย     ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

10) นางสาว สมุาลี บุรีแก้ว     ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (Note Taker) 

11) นางสาว รมินทร์ตา การต์มณีนันท ์    ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 

      

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ในหวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท างานเป็นทีม 

 การสื่อสารภายในองคก์ร 

 การใช้เทคโนโลยี/ ระบบสารสนเทศ 

 การเสริมสร้างความสมัพันธใ์นองคก์ร 

 การแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

 การตดิตามผลการท างาน และรบัฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเหน็ 

เพ่ือน าไปปรับปรงุการท างานให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
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หวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่5 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 9 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นาง อรทยั ราชอุ่น   ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

2) นางสาว สายรุ้ง สตุะวงค์  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3) นางสาว มาลีรัตน์ น่ิมนวล  ส่วนนโยบายและแผน 

4) นาย สมศักด์ิ กนัต๊ิบ   ส่วนอาคารสถานที่ 

5) นางสาว ธนัยชนก ค าสาร  ส่วนพัฒนานักศึกษา 

6) นาย ชูชาติ ใจแก้ว   โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑอ์ารยธรรมลุ่มน า้โขง 

7) นางสาว อญัชลี สายวงค์เป้ีย  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

8) นางสาว พัชรินทร์ ค ามะวงค์  ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (Note Taker) 

9) นาง ศิริขวัญ ปัญสมคิด  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 

      

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ในหวัขอ้ : การท างานเป็นทีม กลุ่มที ่5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท างานเป็นทีม 

1. การสื่อสาร 

   (สองทาง,บ่อยๆ) 

 

 

 
2. ชัดเจนในตวัเอง 

   (รู้หน้าที่ด)ี 

 

 

 3. การบริหารจัดการความขดัแย้ง 

   (อ่อนไหนแตง แขง็ไหนเว้น) 
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สรุป: จากการแลกเปลีย่นเรียนรูสู่้แนวปฏิบติัทีด่ี สามารถสกดัประเด็นร่วมทีเ่ป็นปัจจยัในการท างาน

เป็นทีมใหบ้รรลุผลส าเร็จได ้ดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท างานเป็นทีม 

แก้ไขปัญหาร่วมกนั 

การสื่อสารภายในองคก์ร 

 

มจุีดมุ่งหมาย/เป้าหมาย

เดยีวกนั 

 

รับฟังความคดิเหน็และ

ข้อเสนอแนะ 

 

มกีารตดิตามผลการ

ด าเนนิงาน 

 
มมีนุษยสมัพันธ ์ 

ในองคก์ร 

 

แบ่งภาระหน้าที่ให้ชัดเจนและ

ตรงความสามารถ 
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หวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่1 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 14 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว ธญัญารัตน์ เชียงกนัทะ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

2) นางสาว ศิริพร ศรีกาญจนา  ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

3) นางสาว พิมพ์รัก พีรพิชญา  ส านักวิชาจีนวิทยา 

4) นางสาว ปภัชญา สายแปง  ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5) นาย วีรยุทธ วงค์สภุา  ศูนย์บริการวิชาการ 

6) นางสาว อจัฉรา ทรงวิรัตน์  ส่วนประชาสมัพันธ์ 

7) นาย หฤษฏ ์ตติยตระกูล  ส่วนอาคารสถานที่ 

8) นางสาว อุทยัวรรณ จูศิริ  ส่วนพัฒนานักศึกษา 

9) นางสาว เฉลิมพร สมสวัสด์ิ  หน่วยตรวจสอบภายใน 

10) นางสาว ศุภิสรา พิมพะยอม  ศูนย์บริการสขุภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและ 

     อนุภาคลุ่มแม่น า้โขง 

11) นางสาว วิไล ดวงใจ   ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

12) นางสาว เบญญาภา ชุ่มมงคล ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

13) นางสาว รัตติกาล เจริญทอง  ส่วนการเจ้าหน้าที่ (Note Taker) 

14) นาง เกษมศรี คงมีลาภ  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 
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แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ในหวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่1

การเพิม่ประสิทธิภาพ

การท างาน 

งานระบบ Digital 

Google Drive 

- Google sheet 

- Google calendar 

- Google Doc 

Social Network 

Website 

MIS 

พัฒนาทกัษะคนในหน่วยงาน 

โครงการเทคนิคการใช้

โปรแกรม Microsoft office 

ทศันะคตใินการท างาน 

มองโลกในแง่ด ี

มนุษยสมัพันธด์ ี

การตดัสนิใจของ

ผู้บงัคบับญัชา 

การจัดเกบ็เอกสารตามหมวดงาน 

เพ่ือสะดวกต่อการสบืค้น 

การจัดล าดบัความส าคญัของงาน 

ตดิตามงานว่าแล้ว

เสรจ็หรือยัง 

การ Recruit คนท างานให้

เหมาะสมกบัภาระงาน 

แบ่งงานกนัอย่างชัดเจน 

การท างานเป็นทมี 

แผนการท างาน 

Flow chart 

คู่มอื 

การประชุมสว่น  

ทุกอาทติย์/ทุกเดอืน 

SWOT Analysis 
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หวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่2 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 13 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว พรทพิย์ ปัญญา  ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นางสาว ดวงจิตร์ ทองนาคะ  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

3) นาง จันทร์จิรา ไชยศักด์ิ  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

4) นางสาว กนกวรรณ ไชยรัง  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสริินธร 

5) นาย วีรวุฒิ บุญศรี   ส่วนนโยบายและแผน 

6) นาย วรวิทย์ ค าวัง   ส่วนอาคารสถานที่ 

7) นางสาวศิรินทร์ทพิย์ อรินตะ๊ทราย ส่วนบริการงานวิจัย 

8) นางสาว อุลัยกรณ์ สงิห์สขุ  ส่วนพัฒนานักศึกษา 

9) นาง อรกุล สนุทรเมือง  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

10) นางสาว สริิวรรณ กติติร่มโพธิ์งาม โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑอ์ารยธรรมลุ่มน า้โขง 

11) นางสาว ราตรี นามเมือง  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

12) นางสาว ระวีวรรณ หัตถผะสุ  ส านักวิชาจีนวิทยา (Note Taker) 

13) นางสาว มาลินี ริยะเทน  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 

 

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ในหวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่2 

 

ปัญหาที่พบ แนวทางการเพ่ิมประสทิธภิาพ ผลลัพธ ์

1. ระยะเวลาในการด าเนนิงานต่างๆที่

ท าให้เกดิความล่าช้า 

1. ใช้ G-Suit ในการลดระยะเวลาใน

การด าเนนิงาน เช่น Google Sheet, 

Google drive, Google calendar, 

Google form, Facebook และ Line 

ในการตดิต่อประสานงาน 

1. 1 ลดระยะเวลา และขั้นตอนในการ

ท างาน ประหยัดทรัพยากร 

1.2 ลดความผดิพลาดในการสื่อสาร 

และการน าข้อมูลไปใช้งาน 

2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่

ให้บริการไม่เชี่ยวชาญพอ 

2. ท าคู่มอืการใช้งานแบบออนไลน์ 2. แก้ปัญหาให้ตรงจุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

หวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่3 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 13 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว ชฎาพันธ ์พรมมา  ส านักวิชานิติศาสตร์ 

2) นางสาว ศศิธร ทองวิเศษ  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) นางสาว พิชญา สาจันทร์  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

4) นางสาว สริิมนต์ ถาแก้ว  ส่วนพัสดุ 

5) นาย นิคม บัวอนิทร์   ส่วนอาคารสถานที่ 

6) นางรัตน์ติการณ์ หลวงใจ  ส่วนบริการงานวิจัย 

7) นางสาว จินดาพร ธรรมรส  ส่วนพัฒนาความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ 

8) นางสาว วราลักษณ์ ฟักแก้ว  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

9) นาย ทวิศรากร ตันติสทิธชัิย  ส านักงานจัดการทรัพย์สนิทางปัญญาและ 

     พัฒนานวัตกรรม 

10) นางสาว สภุาพร ตะติ  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

11) นางสาว มิ่งขวัญ ค าแสง  ส่วนอาคารสถานที่ 

12) นางสาว ภัทรนันท ์สอนแก้ว  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเช้ือรา (Note Taker) 

13) นางสาว วรรณภา เนตรสวุรรณ ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 

 

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ในหวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่3

การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน 

การสื่อสาร ระบบ IT คน 

พ่ีสอนน้อง 

การประชุม 

Social Media 

Call Center 

Google Team 

สารบรรณออนไลน ์

Google Drive 

Asana 

เรียนรู้จากปัญหา 

จัดล าดบัความส าคญั 

EQ 

พัฒนาทกัษะ 
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หวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่4 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 14 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว พูนทรัพย์ มาฤทธิ์  ส านักวิชานิติศาสตร์ 

2) นาง สกุญัญา แก้วอนิตา  ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) นาง กมลชนก ค าแก้ว  ศูนย์บริการวิชาการ 

4) นางสาว พัชรินทร์ เรือนค า  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

5) นางสาวสธุากร กมลหาญ  ส่วนบริการงานวิจัย 

6) นาง คชาภรณ์ จันทาพูน  ส านักงานบัณฑติศึกษา 

7) นาง พรรณิภา มณีจันสขุ  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

8) นางสาว อมัรินทร์ อรินตะ๊ทราย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

9) นางสาว พิมพ์ศิริ พรหมใจษา ศูนย์บริการสขุภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและ 

     อนุภาคลุ่มแม่น า้โขง 

10) นางสาว สภุาภรณ์ สภุารัตน์  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

11) นาย ชนากานต์ จัดพล  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย) 

12) นางสาว กาญจนา สนชาวไพร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย) 

13) นาง อญัชลี เผื่อนา   ส่วนพัสดุ (Note Taker) 

14) นางสาว ศรีทอง ค าเงิน  ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator) 

 

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ในหวัขอ้ : การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน กลุ่มที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน 

บุคคล ด้านระบบ 

1. การสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

2. มบีดัดี้  ช่วยเหลือในการท างาน 

3. มกีารจัดการควบคุมอารมณต์นเอง (ผ่อนคลาย) 

4. มกีารประชุมประจ าเดอืนเพ่ือตดิตามงาน 

5. มรีะบบพ่ีเล้ียงที่ด ี

6. มกีจิกรรมสร้างความสมัพันธภ์ายในหน่วยงาน 

7. เข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาตนเองทั้งภายในและ

ภายนอก 

1. ระบบ Google Drive เพ่ือใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

และตดิตามงาน 

2. มรีะบบสารสนเทศในการบรหิารจัดการงานของ

ส านักงาน 

3. ใช้ระบบ Social Network เช่น QR CODE, 

LINE ในการท างาน 
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สรุป: จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูสู่้แนวปฏิบติัที่ดี สามารถสกดัประเด็นร่วมที่เป็นปัจจัยในการเพิม่ 

ประสิทธิภาพการท างาน ใหบ้รรลุผลส าเร็จได ้ดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิม่ประสิทธิภาพ

การท างาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 

Google Drive 

- Google sheet 

- Google calendar 

- Google form 

Social network 

- Facebook 

- LINE  

การพัฒนาทกัษะ 

บุคลากรในหน่วยงาน 

ระบบพ่ีเล้ียง/พ่ีสอนน้อง คู่มอืการท างาน 

การประชุมหน่วยงาน 

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ

บริหารจัดการของหน่วยงาน 

- ระบบ MIS 

- ระบบ สารบรรณออนไลน ์
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ประมวลภาพ 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ระหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา ครั้งที ่1/2561  

เรือ่ง “การท างานเป็นทีม และการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน” 

ในวนัพฤหสับดีที ่29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00–16.30 น. 

ณ หอ้งค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน โครงการ :  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน

การศึกษา คร้ังที่ 1/2561  

เร่ือง “การท างานเป็นทมี และการ

เพ่ิมประสทิธิภาพการท างาน” 

อธบิายวิธกีาร: การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เพ่ือค้นหาแนวปฏบัิติที่ดี ให้แก่ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ 

โดย นายชัยพงศ์ แกล้วกล้า 

หัวหน้าส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาและ 

พัฒนาหลักสูตร 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ระหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา ครั้งที ่1/2561  

เรือ่ง “การท างานเป็นทีม และการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน” 

ในวนัพฤหสับดีที ่29 มีนาคม 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 ่1/2561  

เรือ่ง “การท างานเป็นทีม และการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน” 

ในวนัพฤหสับดีที ่29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00–16.30 น. 

ณ หอ้งค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าเสนอผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ระหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา ครั้งที ่1/2561  

เรือ่ง “การท างานเป็นทีม และการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน” 

ในวนัพฤหสับดีที ่29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00–16.30 น. 

ณ หอ้งค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

น าเสนอผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้(ต่อ) 

 

 

 

 
 

  


