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ถอดบทเรียน 
โครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเลขานุการส านักวิชา  

เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการท างานของเลขานุการส านักวิชา และเลขานุการผู้บริหาร” 
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 
 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดโครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเลขานุการ    

ส านักวิชา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการท างานของเลขานุการส านักวิชา และเลขานุการผู้บริหาร” วันเสาร์ที่ 

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 91 คน โดยมีวัตถุประสงค์   

เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาคุณภาพระบบการท างานของส านักวิชากับ

เลขานุการผู้บริหาร และเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิชาได้สะท้อนประเด็นปัญหา อุปสรรคในการ

ท างาน ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี

ระหว่างบุคลากรของส านักวิชา และเลขานุการผู้บริหาร อันจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศในการติดต่อ

ประสานงานที่ดี ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย )         

ให้เกียรติมาเปิดโครงการ  : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเลขานุการดังกล่าว กิจกรรมในช่วงเช้า ในการนี้

มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ (คุณสุชาติ รัตนโรม) และ

ทีมงาน มาเป็นวิทยากรกิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเลขานุการส านักวิชา และเลขานุการผู้บริหาร”  

กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการแก้ไข ปัญหา/อุปสรรค ในการ

ท างาน” ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเลขานุการ โดยมีกระบวนการการ

แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน และยมีรายละเอียดบทสรุปในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ : “งานการเงินและบัญชี” 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. การประสานงานจากผู้ประสานงานท าให้เริ่มด าเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 

2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษที่โอนมีเดียล่าช้า 

3. การเปลี่ยนแปลงการเดินทางบ่อยครั้ง 

4. การตรวจเอกสารการเบิกจ่ายจากส่วนการเงินและบัญชีไม่มีมาตรฐานเดียวกัน 
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5. ภาระงานมีมากกว่าจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ท าให้งานเบิกจ่ายล่าช้า ส่งผลกระทบให้ อาจารย์พิเศษ 

วิทยากรพิเศษ ฯลฯ ได้รับเงินล่าช้า และไม่ทันตามก าหนดระยะเวลา 

6. การแจ้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้จัดกิจกรรม เช่น ประชุม อบรม นักศึกษาแข่งขันที่กระทันหัน   

ท าให้การเบิกจ่ายไม่ทัน 

7. การแจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เขาบัญชี อาจารย์ อาจารย์พิเศษ ผู้ประสานงาน (ท าเช็คยืมเงิน 

โอนเข้าบัญชีเงินเดือน-การเงินแจ้งอาจารย์ แต่ไม่แจ้งเลขาฯ ท าให้ไม่รู้ว่าเงินเข้าบัญชีอาจารย์แล้ว) 

8. การแจ้งโอนเงินค่าตอบแทนการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ (ปกติ อาจารย์ไม่ทราบว่าเงินเข้า

ยอดเท่าไหร่ วันที่เท่าไหร่ แต่ไม่ทราบว่าประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้าง) 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ก าหนดระยะเวลาให้ส่งเอกสารก่อนล่วงหน้าก่อนกิจกรรมจะเริ่ม หากมีความจ าเป็นให้พิจารณาเป็น

กรณ ี

2. ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของส่วนการเงินและบัญชีที่จะร่วมแก้ไขปัญหาไปกับส านักวิชาได้ 

3. แจ้งผู้ประสานงาน ประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกฏ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึง

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หากเกินวงเงินผู้เดินทางต้องรับผิดชอบเอง และหากเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆ 

ให้พิจารณาแล้วแต่กรณี 

4. ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของส่วนการเงินและบัญชีที่จะร่วมแก้ไขปัญหาไปกับส านักวิชาได้ 

5. ปรับเปลี่ยนภาระงานให้มีความเหมาะสมต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 

6. ด าเนินการจัดท าขออนุมัติในหลักการในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ก่อนการเดินทาง และเบิกส ารอง

จ่ายภายหลัง 

7. ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของส่วนการเงินและบัญชีที่จะร่วมแก้ไขปัญหาไปกับส านักวิชาได้ 

8. แก้ไขปัญหาโดยสรุปรายการค่าตอบแทนต่างๆ และแจ้งอาจารย์พิ เศษ ผ่านทางอีเมล์และผ่านไลน์ 

จัดท าคู่มือ/Check list/Flow Chart เอกสารและขั้นตอนการเบิกจ่ายเพื่อให้ผู้ประสานงานด าเนินงาน

ตามข้ันตอนและส าเร็จตามระยะเวลา 
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กลุ่มที่ 2 
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ : “งานนโยบาย แผน และงบประมาณ” 

แนวทางการท างาน 
1. ส านักวิชาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชา ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

และมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์อย่างสม ่าเสมอ 
2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดตัวชี้วัดของแผนด้วย 
3. การก าหนดงบประมาณรายวิชาควรให้อาจารย์ผู้ประสานงานมีส่วนร่วมในการจัดท าค าขอ และร่วม

วางแผนตารางการเดินทางของอาจารย์พิเศษด้วย 
4. โครงสร้างการท างาน แบ่งฝ่ายงานและก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
5. การจัดท าค าของบประมาณในแต่ละปี ให้เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาส านักวิชา และแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย โครงการตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิชา งานตามภารกิจ
ของส านักวิชาให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวิชาชีพ หรือหลักสูตร (เช่น งานวันระพี งานไหว้ครูแพทย์
แผนไทย งานแปลภาษาจีน เป็นต้น) 

6. การติดตามและการประเมินผล การด าเนินงานทุกๆ ไตรมาส  
 
 

กลุ่มที่ 3 
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ : “การขอต าแหน่งทางวิชาการ”  

แนวปฏิบัติที่ดีในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
1. มีการติดตามอาจารย์ที่มคุณสมบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. เตรียมข้อมูลการพิจารณาการขอต าแหน่งให้ครบถ้วน เพ่ือง่ายต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ   

อนุคณะกรรมการประเมินการสอน 
 
ส านักแพทย์ : มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
สน.วิทย์ : เริ่มจากติดตามการขอต าแหน่งทางวิชาการ  เนื่องจาก 

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
2.  มีการก าหนดการให้คะแนนในการประเมินการสอน 
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กลุ่มที่ 4 
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ : “ระบบงานคุณภาพ” 

1. ท าความเข้าใจในงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างท่องแท้ 
2. ศึกษาหาข้อมูลเรื่อง EdPEx เพ่ือช่วยเหลือของอาจารย์ในการเขียนรายงาน เช่น การอ่านคู่มือ และ

ตัวอย่างข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมิน 
3. การท าแผนและโครงการ การด าเนินงานประจ าปีร่วมกับอาจารย์ และมีการแต่งตั้งคณะท างาน   
4. ติดตามการงานอย่างสม ่าเสมอร่วมกับอาจารย์ ให้เป็นไปตามแผน 
5. กระตุ้นการท างานร่วมกับอาจารย์แต่ละท่านที่รับผิดชอบในแต่ละงาน 
6. สนับสนุนเรื่องข้อมูลในการประกอบรายงานให้กับอาจารย์ 
7. การสร้างระบบเพ่ือจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Google App) เพ่ือช่วยในการด าเนินงาน 
8. ทบทวนการท างานร่วมกับอาจารย์ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้น 

 

กลุ่มที่ 5 
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ : “ระบบงานสารบรรณ” 

1. รับหนังสือสารบรรณแบบอิเล็กทรอนิกส์ google sheet 
บางส านักวิชา ได้เริ่มมีการใช้ระบบรับหนังสือสารบรรณแบบอิเล็กทรอนิกส์ google sheet ซึ่งมี

ต้นแบบมาจากทางส านักวิชาวิทยาศาสตร์ คือ 
1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

ข้อดี 
1. มีความสะดวก รวดเร็วในการรับหนังสือ คือบันทึกผ่านระบบ โดยไม่ต้องปริ้นท์เอกสาร และปั๊มตรารับ

หนังสือ 
2. ประหยัดทรัพยากร ไม่ต้องปริ้นกระดาษจ านวนมาก 
3. ผู้บริหารส านักวิชาสามารถมอบหมายงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที  และสามารถติดตามงานได้

อย่างรวดเร็ว 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ในการมอบหมายงานให้บุคคลเดิมหลายๆเรื่อง เช่น มอบหมายให้เลขานุการประสานงานกับอาจารย์
เรื่องท่ีส่ง จะมีหลายเรื่องที่ซ้อนอยู่ในอีเมล์เดิม ซึ่งอาจจะท าให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดใน
บางเรื่อง 

2. อาจารย์บางท่านที่ได้รับมอบหมายงานไปแล้ว ไม่อ่านอีเมล์ หรืออ่านแล้ว ไม่มีการตอบกลับรับทราบ
แล้ว และจะด าเนินการอย่างไร 
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3. หากมีบุคคลที่สามารถเข้าถึงระบบไปท าการลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่นอกเหนือจากการที่ตนเอง
ได้รับสิทธิ์ จะท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเพ่ือท าการแก้ไขปัญหา 
 

2. รับหนังสือเป็นกระดาษ และปริ้นน าเสนอผู้บริหาร 
ข้อดี 

1. มีหลักฐานการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
2. สามารถค้นหาเอกสารต้นเรื่องเดิมได้ ในกรณีที่มีการด าเนินการต่อเนื่อง หากมีการจัดเก็บในแฟ้ม

เดียวกัน 
ปัญหาและอุปสรรค  

1. การปริ้นเอกสารเสนอผู้บริหาร บางส านักวิชาต้องผ่านความคิดเห็นตามล าดับสายการบังคับบัญชา 
(ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี คณบดี) ซึ่งบางเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลาทันที 

2. การจัดเก็บเอกสารที่ด าเนินการเสร็จสิ้น ยังไม่สามารถแยกประเภทของหนังสือได้ชัดเจน ว่าหนังสือ
เรื่องใดควรจัดเก็บเข้าแฟ้มใด 

3. หนังสือที่ได้มอบหมายงานจากคณบดีหรือผู้บริหารแล้ว เลขานุการต้องถ่ายเอกสารวางไว้ที่โต๊ะท างาน 
สแกนเอกสารส่งผ่านอีเมล์ ไลน์ calendar และการโทรศัพท์ 

 

กลุ่มที่ 6 
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ : “งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
1. ภาระงานด้านประสานงานต่างประเทศ มีดังนี้ 

- Visiting Scholar 
- Student Exchange 
- MoU/MoA 
- International Accreditation 

2. ปัญหาที่เจอส่วนมาก คือ กระบวนการท างานของแต่ละภาระงานไม่ชัดเจน ไม่สามารถระบุ
ผู้รับผิดชอบได้ จึงไม่สามารถก าหนดการท างานให้ส าเร็จได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. แต่ละส านักวิชาจึงได้สรุปขั้นตอนการท างานออมาเป็นเป็น Flow Chart ของแต่ละกิจกรรม 
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กลุ่มที่ 7 
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ : “งานหลักสูตรและการเรียนการสอน” 

 

ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไขปัญหา/แนวทางปฏิบัติที่ด ี ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ความล่าช้าในการ
จัดส่งมคอ. 

2. การติดตามผล
การศึกษาจาก
คณาจารย์ 

 
 
 

มีการออกประกาศจากส านักวิชาเพ่ือแจ้ง
ก าหนดการส่ง มคอ.3 และ 4 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 30 อย่างน้อย และก าหนดส่ง 
มคอ. 5 และ 6 หลังสิ้นภาคการศึกษา 30 
วัน ให้อาจารย์ในส านักวิชาฯทราบ รวมทั้ง
การส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อนก าหนดการส่ง 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีผลต่อการประเมินรอบปี 

1. นโยบายการจัดการส านักของ
ผู้บริหาร 

2. มีระบบการติดตามที่ชัดเจน 
3. ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจใน

หลักการปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน 

จ านวนนศ.ที่เพ่ิมมากข้ึน 
จึงท าให้มีอาจารย์พิเศษ
และกิจกรรมต่างๆเพ่ิม
มากขึ้น 
 

จัดท า Google sheet เพ่ือให้อาจารย์พิเศษ
กรอกข้อมูล 

 

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า 
ครบถ้วน 

ผลิตข้อสอบกันเอง
เนื่องจากมีการจัดการ
เรียนการสอนที่ไม่ตรง
ตามภาคการศึกษาปกติ 
 

มีการแบ่งหน้าที่ ภาระงานที่ชัดเจน 
ก าหนดเวลาการส่งข้อสอบที่ชัดเจน 

การบริหารจัดการที่ดี 
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ประมวลภาพ 
ก าหนดการโครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มเลขานุการส านักวิชา  

เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการท างานของเลขานุการส านักวชิา และเลขานุการผู้บริหาร” 
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน โครงการ :  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ระหว่างกลุ่มเลขานุการส านักวิชา 
เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการท างาน

ของเลขานุการส านักวิชา และ
เลขานุการผูบ้ริหาร” 

 

 

 

 

 

เปิดโครงการ  : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
เลขานุการส านักวิชา 

เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการท างานของเลขานุการ
ส านักวชิา และเลขานุการผู้บริหาร” 

โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

 



 

8 
 

 
ประมวลภาพ (ต่อ) 

ก าหนดการโครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มเลขานุการส านักวิชา  
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการท างานของเลขานุการส านักวชิา และเลขานุการผู้บริหาร” 

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเลขานุการส านักวิชา 
โดย คุณสุชาติ รัตนโรม ผูช้่วยผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการวิชาการ 
และทีมงาน 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 
ก าหนดการโครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มเลขานุการส านักวิชา  

เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการท างานของเลขานุการส านักวชิา และเลขานุการผู้บริหาร” 
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเลขานุการ
ส านักวชิา โดย คุณสุชาติ รัตนโรม ผูช้่วย

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวชิาการ 
และทีมงาน  
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ประมวลภาพ (ต่อ) 
ก าหนดการโครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มเลขานุการส านักวิชา  

เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการท างานของเลขานุการส านักวชิา และเลขานุการผู้บริหาร” 
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องค ามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการแก้ไข 
ปัญหา/อุปสรรค ในการท างาน”  

 

 

  

 

 


