ถอดบทเรียน
โครงการ : การแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (KM-MFU)
เรือ่ ง “แนวปฏิบตั ิที่ดีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30–16.30 น.
ณ ห้องคามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวงได้ จั ด โครงการ : การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า งบุ ค ลากร
สายสนับสนุ นการศึกษา ครั้ งที่ 1/2562 (KM-MFU) เรื่ อง “แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้ จากการทางานภายใน
หน่ วยงาน” ในวันพฤหั สบดีท่ี 28 มีนาคม 2562 โดยมีบุคลากรสายสนับ สนุ นการศึกษาจากหน่ วยงาน
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ วมจ านวนทั้งสิ้น 71 คน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
การศึ ก ษามี ก ารแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และเพื่ อ ให้ เกิด แนวทางหรื อ แนวปฏิบั ติ ในประเด็น เรื่ อ ง
“แนวปฏิบัติท่ดี ีท่ไี ด้ จากการทางานภายในหน่ วยงาน” รวมทั้งเป็ นการใช้ กระบวนการการจัดการความรู้
(KM) มาเป็ นเครื่องมือในการพั ฒนาคุณภาพการทางาน ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในครั้งนี้
มีวิธีการในดาเนินการ คือ แบ่งเป็ นกลุ่มจานวน 7 กลุ่ม และให้ หน่วยงานได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี
การแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน ในประเด็นหัวข้ อเรื่อง “แนวปฏิบัติท่ดี ีท่ไี ด้ จากการทางานภายในหน่วยงาน”
ซึ่งมีรายละเอียด และบทสรุปในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 11 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1) นางสาว สยุมพร ไชยชมภู
สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นางสาว จินตนา ธราพร
สานักวิชาการจัดการ
3) นางสาว ศศิธร ทองวิเศษ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) นาง ขวัญสุดา ว่องเล่ศ์สกุล
ศูนย์บริการวิชาการ
5) นางสาว อภิญญา โพธิคา
ส่วนการเงินและบัญชี
6) นางสาว รภัสสา สมุดความ
ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา
7) นางสาว นาถธิดา จันทร์คา
โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส
– อนุภาคลุ่มแม่นา้ โขง
8) นางสาว เกสรา วงค์สารภี
หน่วยจัดการสารสนเทศ
9) นางสาว ดรุณี ปิ นคา
ส่วนพัสดุ
10) นางสาว ณริศรา กุนนากุล
สานักงานจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
11) นาย ชัยพงศ์ แกล้ วกล้ า
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator)
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แนวปฏิบตั ิทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ในหัวข้อ : “แนวปฏิบตั ิทีด่ ีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน” กลุ่มที่ 1

1. ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
2. การชี้แจงกฎระเบียบให้ บุคลากรในหน่วยงาน
3. มีระเบียบที่ชัดเจน

1. การประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
2. นาเทคโนโลยีเข้ ามาช่ วยเพื่อให้ การดาเนินงาน
สะดวกยิ่งขึ้น เช่น line facebook email

งานด้านการ
ติดต่อสื่อสาร

งานการเงิน

แนวปฏิบตั ิที่ดีที่ได้จากการทางาน
ภายในหน่วยงาน

ด้านบริการ

มีระบบ call center คัดกรอง
ปัญหาเบื้องต้ นเพื่อส่งต่อให้ เจ้ า
ที่หน้ าที่ดูแลหลัก

การใช้งาน

มีการจัดทาแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี
ในหน่วยงาน
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กลุ่มที่ 2
มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 12 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1) นาย ปิ ยวัฒน์ ปาระมี
สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นาง สุภัค ทองดี
สานักวิชาการจัดการ
3) นางสาว พธูธร ต๊ะอิน
สานักวิชานวัตกรรมสังคม
4) นาง สุรีย์ จันทร์ปัน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) นาง นิตยา งามเหมาะ
ศูนย์บริการวิชาการ
6) นางสาว สรารัตน์ บุญวงค์
ส่วนการเงินและบัญชี
7) นางสาว สุธากร กมลหาญ
ส่วนบริการงานวิจัย
8) นางสาว ศรัญญา ปานปวันรัตน์
ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา
9) นางสาว จันทร์จิรา ณ พิกุล
สานักงานให้ คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
10) นางสาว นฤนาถ ดวงเกิด
โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส
– อนุภาคลุ่มแม่นา้ โขง
11) นางสาว จิราพรรณ ตันลือ
หน่วยจัดการสารสนเทศ
12) นาง เกษมศรี คงมีลาภ
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator)

แนวปฏิบตั ิทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ในหัวข้อ : “แนวปฏิบตั ิทีด่ ีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน” กลุ่มที่ 2

แนวปฏิบตั ิที่ดีที่ได้จากการ
ทางานภายในหน่วยงาน

ระบบติดตามงาน

Google sheet
ติดตามเอกสารการเงิน

ระบบ checklist เอกสาร

Job order

ติดตามงาน Asana
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ระบบติดตามสถานะเอกสารส่วนการเงินและบัญชี

ASANA WEBSITE & App

JOB

4

ORDER & LINE CONTACT
- Job order : ประเภทของงาน วัน ที่ส งั ่ งาน วัน ที่ส่ งงาน รายละเอี ยดของงาน การประเมิ น
คุณภาพของงาน ข้อเสนอแนะ
- Line contact : ไลน์กลุ่มผูย้ ืม/คืนเงินทดรองติดตามและแจ้งผลการดาเนินงานเอกสาร

กลุ่มที่ 3
มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 12 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1) นางสาว ปรายฝน นพวงศ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
2) นางสาว นิศานาถ เตรียมทะนะ
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
3) นางสาว ณัฐธิดา เสนากูล
สานักวิชานวัตกรรมสังคม
4) นางสาว มนฑิรา เรือนคา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) นางสาว ดารณี ยาสมุทร
ศูนย์บริการวิชาการ
6) นาง อัจฉรา ชุณห์ช่วงโชติ
ส่วนประชาสัมพันธ์
7) นาย พีระพงษ์ ฉิมวิลัยทรัพย์
ส่วนพัฒนานักศึกษา
8) นาง พรรณิภา มณีจันสุข
ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา
9) นางสาว สยุมพร ไชยวงค์
สานักงานให้ คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
10) นาย ชูชาติ ใจแก้ ว
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มนา้ โขง
11) นางสาว ศิริกานต์ ภักดี
สถาบันชา
12) นางสาว วรรณภา เนตรสุวรรณ
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator)
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แนวปฏิบตั ิทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ในหัวข้อ : “แนวปฏิบตั ิทีด่ ีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน” กลุ่มที่ 3
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กลุ่มที่ 4
มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 12 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1) นางสาว อัญชลี สายวงค์เปี้ ย
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
2) นางสาว มณีนุช มโนหาร
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
3) นางสาว วรรณพรรษา เวียงโอสถ สานักวิชาจีนวิทยา
4) นางสาว วิภาวรรณ เป็ กธนู
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) นางสาว นฤมล จันทองอนันต์
ศูนย์บริการวิชาการ
6) นาย วัชรายุธ์ ปั่นจา
ส่วนอาคารสถานที่
7) นาย ธีรชาติ ปัทมาลัย
ส่วนพัฒนานักศึกษา
8) นาง อรกุล สุนทรเมือง
ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา
9) นางสาว ศุภิสรา พิมพะยอม
ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและ
อนุภาคลุ่มแม่นา้ โขง
10) นางสาว ภัทรนันท์ สอนแก้ ว
ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้ านการวิจัยเชื้อรา
11) นางสาว ปวริศา มะโนคา
สานักวิชาศิลปศาสตร์
12) นางสาว ลินราพร ภิระบัน
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator)
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แนวปฏิบตั ิทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ในหัวข้อ : “แนวปฏิบตั ิทีด่ ีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน” กลุ่มที่ 4
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กลุ่มที่ 5
มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 11 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1) นางสาว รุ่งนภา สมก๋าวิ
สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2) นางสาว ปรางทิพย์ ตันศิริ
สานักวิชาแพทยศาสตร์
3) นางสาว สุดสวาท เกียรติปรีชา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) นาย วีรวุฒิ บุญศรี
ส่วนนโยบายและแผน
5) นางสาว อัมพร กันธิยะ
ส่วนอาคารสถานที่
6) นาย ศิโรตม์ พรหมวิหาร
ส่วนพัฒนานักศึกษา
7) นางสาว นภารัตน์ ก้ อนสิน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
8) นาย กษิภัท หลิมสกุล
ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้ านการวิจัยเชื้อรา
9) นางสาว ปาริฉัตร วงค์คม
สานักวิชานิติศาสตร์
10) นางสาว สุภาภรณ์ สุภารัตน์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
11) นาง ศิริขวัญ ปัญสมคิด
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator)
แนวปฏิบตั ิทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ในหัวข้อ : “แนวปฏิบตั ิทีด่ ีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน” กลุ่มที่ 5
 ระบบการจัดการฐานข้ อมูลนักศึกษาของศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้ านกรวิจัยเชื้อรา
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กลุ่มที่ 6
มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 11 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1) นางสาว อิงกมล กันทะรส
สานักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2) นาย ภาณุพันธ์ พรหมใจษา
สานักวิชาแพทยศาสตร์
3) นาง ณชญาดา ภิราษร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4) นาง ปัทมา คาอ้ อย
ส่วนนโยบายและแผน
5) นางสาว ธัญญภัสร์ พิทกั ษ์ศิริกูล สานักงานบัณฑิตศึกษา
6) นาง ฐิ ตากานต์ วงศ์สวัสดิ์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
7) นาย จิระพงศ์ ปราณี
หน่วยตรวจสอบภายใน
8) นาง สริญญา ศุภเวช
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
9) นางสาว ชฎาพันธ์ พรมมา
สานักวิชานิติศาสตร์
10) นาง เสาวลักษณ์ ชัยสุข
สานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
11) นางสาว มาลินี ริยะเทน
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator)

แนวปฏิบตั ิทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ในหัวข้อ : “แนวปฏิบตั ิทีด่ ีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน” กลุ่มที่ 6
 การนา Google sheets มาใช้ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ มีความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงเอกสาร
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กลุ่มที่ 7
มีสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 11 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1) นางสาว สุภาพร ตะติ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2) นางสาว จันจิรา รู้น้อม
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) นาง จิณณ์ณณัช ใจหลัก
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4) นางสาว ลภัสรดา วงค์จันตา
ส่วนนโยบายและแผน
5) นาง คชาภรณ์ จันทาพูน
สานักงานบัณฑิตศึกษา
6) นางสาวการะเกด นันทศรีนนท์
สานักงานจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
7) นางสาว พัชรี ผ่องใส
หน่วยตรวจสอบภายใน
8) นางสาว ปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
9) นางสาว อัญชลี ชุ่มอินจักร
สานักวิชาศิลปศาสตร์
10) นางสาว ศรีทอง คาเงิน
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาฯ (Facilitator)

แนวปฏิบตั ิทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ในหัวข้อ : “แนวปฏิบตั ิทีด่ ีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน” กลุ่มที่ 7

 เรื่อง การคืนเงินทดรองจ่ายภายในหน่วยงาน
จัดทา QR Code คู่มือการคืนเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้ วย ขั้นตอน และ
วิธีการคืน เงิน รวมถึ งตัวอย่ างใบเสร็จ สาหรั บ บุ คลากรภายในหน่ วยงานทุ กคน เพื่ อใช้ เป็ นแนว
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อดี – ลดการใช้ เอกสาร
- สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทุกที่ ทุกเวลา
คู่มือ - การคืนเงินทดรองจ่าย ของสานักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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สรุป: จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ู่แนวปฏิบตั ิทีด่ ี สามารถสกัดประเด็นร่วมทีเ่ ป็ นปัจจัย
ในหัวข้อ : “แนวปฏิบตั ิทีด่ ีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน” ดังนี้

แนวปฏิบตั ิที่ดีที่ได้จากการ
ทางานภายในหน่วยงาน
หน่วยงาน
การนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วย
ในการปฏิบตั งิ าน

Google Suite:
Drive/Form/Calendar/Google Sheets

Social Network:
Line,
Facebook
QR Code
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ประมวลภาพ
โครงการ : การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรสายสนับสนุ นการศึกษา
ครั้งที่ 1/2562 (KM-MFU)
เรือ่ ง “แนวปฏิบตั ิที่ดีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30–16.30 น.
ณ ห้องคามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
******************************
ลงทะเบียน โครงการ :
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
ครั้งที่ 1 (KM-MFU)
เรื่อง “แนวปฏิบัติท่ดี ีท่ไี ด้ จากการ
ทางานภายในหน่วยงาน”

อธิบายวิธกี าร: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อค้ นหาแนวปฏิบัติท่ดี ี ให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วม
โครงการฯ
โดย นายชัยพงศ์ แกล้ วกล้ า
หัวหน้ าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร
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ประมวลภาพ (ต่อ)
โครงการ : การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรสายสนับสนุ นการศึกษา
ครั้งที่ 1/2562 (KM-MFU)
เรือ่ ง “แนวปฏิบตั ิที่ดีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30–16.30 น.
ณ ห้องคามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
******************************
ผู้เข้ าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “แนวปฏิบัติท่ดี ีท่ไี ด้ จากการทางาน
ภายในหน่วยงาน”
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ประมวลภาพ (ต่อ)
โครงการ : การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรสายสนับสนุ นการศึกษา
ครั้งที่ 1/2562 (KM-MFU)
เรือ่ ง “แนวปฏิบตั ิที่ดีทีไ่ ด้จากการทางานภายในหน่วยงาน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30–16.30 น.
ณ ห้องคามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
******************************
นาเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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