
สรุปองค์ความรู้ 
CoP ที่ 5 ด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖0 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

**************************************** 
ประเด็นการแลกเปลี่ยน : การพัฒนางานเพ่ือพัฒนาองค์กร 

คุณเอ้ือ (ประธาน) รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง 
คุณอ านวย (จุดประกายความคิด) ผศ.สุพดี ธรรมเพชร, นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร 
คุณกิจ (สมาชิกในกลุ่ม) ผศ.สุพดี ธรรมเพชร, นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี, นางสาวเสาวรัตน์ แสงมณี, 
นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร, นางมธุรส ไชยศร, นางระวีวรรณ อินทร์ช่วย, นางสาวสุขใจ พรหมมาศ, 
นางนงค์ฤดี รัตนบุรี, นางพรประภา ปานสีนุ่น, นางพัชรินทร์ เต็งมีศรี, นางสาวศิริวรรณ ปานเมือง, 
นางกุนวดี สุขเกษม, นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง, นางจุฑามาศ สุดใจ, นางชมพูนุท คงรอด, นางสาว
ธนิดา ยิ่งค านึง, นางสาวฝนทิพย์ ไกรนรา, นางกัญญาภัทร แก้วประภาค, นายสุรศักดิ์ รักษ์ศรีทอง, 
นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่, นายเชาวลิต เศรษฐสุข, นางสาวปัทมาพร ค าแหง, นางสาวจุติมา จามิตร 
คุณวิศาสตร์ นางพรประภา ปานสีนุ่น 
คุณลิขิต (ผู้บันทึก) นางกุนวดี สุขเกษม 
  

บันทึกการแลกเปลี่ยน  
 นางพรประภา ปานสีนุ่น: ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับรางวัล เมื่อได้รับ
หนังสือ จะด าเนินการประสานงานกับนักศึกษาให้รวบรวมผลงาน และดูรูปแบบเล่ม มีความอดทนในการ
ท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้ทันเวลา มีความเสียสละเพ่ือให้งานส าเร็จ  
 นายสุรศักดิ์ รักษ์ศรีทอง: มีความเสียสละ ความจริงใจในการให้ค าปรึกษา ให้ความรู้กับชุมชนในการ
เพ่ิมผลผลิต การแก้ปัญหาต่างๆของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนประสบความส าเร็จ 
 นางสาวสุขใจ พรหมมาศ : ให้บริการนักศึกษาในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริการเบิก
สารเคมีในการท าโครงงานของนักศึกษา และการท าวิจัยของอาจารย์  
 นางสาวเสาวรัตน์ แสงมณี : ให้ค าปรึกษา แนะน าต่างๆกับอาจารย์ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ มีน  าใจ
ช่วยเหลืองานให้กับบุคลากร 
 นางระวีวรรณ อินทร์ช่วย : ท าหน้าที่งานพัสดุ พยายามเรียนรู้และบริหารงานพัสดุให้เป็นปัจจุบัน      
ดูรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื อจัดจ้าง ว่าอยู่ในประเภทไหนและเลือกหมายเลขที่กรมบัญชีกลางก าหนดและ
ด าเนินการตามระบบ 
  นางมธุรส ไชยศรี : ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ติดตามงานให้ทันเวลา บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล
ในการด าเนินงาน 



 นางกัญญาภัทร แก้วประภาค : การเขียนบทความเพ่ือส่งเข้าประกวด โดยการจับงานประจ าที่ท ามา
เขียนบทความ และในปีถัดไปได้มีการวางแผนการเขียนบทความ เพ่ือพัฒนางานโดยการลดขั นตอนการท างาน
โดยการท างานผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรขององค์กรและได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบตัวชี วัดได้ 
 นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร : มีการน า Google forms มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ น เพ่ือ
ประสิทธิภาพของงาน การน าความรู้จากการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก น ามาพัฒนาปรับปรุงงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาองค์กร 
 นางสาวฝนทิพย์ ไกรนรา : ประสานงานและขอข้อมูลจากฝ่ายและสาขา และติดตามข้อมูลต่างๆเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งไปยังมหาวิทยาลัย 
 นางนงค์ฤดี รัตนบุรี : ท าหน้าที่งานการเงิน ต้องใช้ความอดทนเนื่องจากมีปัญหาทางการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้รับแจ้งจากวิทยาเขตล่วงหน้า 
 นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี : ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานคือ ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบระเบียบ
ต่างๆ แก้ไขโดยการแจ้งที่ประชุมทราบเพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการประชุมสายสนับสนุน 
สัปดาห์ละ 1 ครั ง หรือเดือนละ 1 ครั ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 
 นางสาวจุติมา จามิตร : ต้องรู้จักสังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากรคนอ่ืนๆ เพ่ือการเรียนรู้งานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ น และหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย จะต้องรีบปรึกษาหัวหน้างาน 
 นางสาวปัทมาพร ค าแหง : รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ซึ่งจะต้องมีการตรวจเช็คโครงการต่างๆ
ของคณะที่จะด าเนินการในแต่ละไตรมาส เพ่ือแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการได้ทันเวลา และแจ้งให้
ด าเนินการ (เคลียร์โครงการ) ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 
 นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง : การท างาน ไม่ว่าจะรับผิดด้านใด จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในด้าน
นั นๆ เป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการได้ มีการติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ เน้นความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆเป็นหลัก  
 
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

1.เรียนรู้งานตนเองให้มีความเชี่ยวชาญที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
2.จัดล าดับความส าคัญของงาน 
3.พัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ด้านทักษะ การปฏิบัติงาน  ทักษะวิชาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
4.มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีแรงจูงใจ และขยันศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
5.พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาในการสื่อสาร 
6.มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
7.ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
8.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการท างานเป็นทีม 

 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.มีผู้บริหารและอาจารย์ ที่มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้นั นสู่บุคลากรได้ 
2.บุคลากรมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการท างาน 
3.มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน รู้จักการให้ ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
4.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
1. การสื่อความหมายเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  ผู้รับบริการ 
2. ปริมาณงานที่รับผิดชอบ และเวลา ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง 
3. ระบบ เครือข่าย เกิดความขัดข้อง ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
4. การใช้เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการของนักศึกษาไม่ถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งานและค าแนะน า

ของเจ้าหน้าที่ ท าให้เครื่องมือเกิดการเสียหายได้ เช่น การใช้เครื่องชั่ง นศ. มักยกหรือเคลื่อนย้าย
เครื่องชั่งอยู่บ่อยครั ง ท าให้เกิดผลการชั่งที่คลาดเคลื่อน 


