๘
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๐น.-๐๙.๑๐ น.
ณ หองประชุมชั่วคราวอาคารเอนกประสงควิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ผูอํานวยการวิทยาลัย : ตามที่เชิญทุกทานมารวมประชุมกันในวันนี้ก็เพื่อจะแจงใหทราบวา
ทุกวิทยาลัยไดรับมอบหมายจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดําเนินการจัดทํา KM ในสายสนับสนุนหรือใน
ฝายบริหารอีกวิทยาลัยละ ๑ เรื่อง นอกเหนือคือ KM ที่เราดําเนินการไปบางแลว เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ๑เรื่อง การวิจัย ๑เรื่อง และภูมิปญญาทองถิ่นอีก ๑เรื่อง รวมแลวในปงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้
วิทยาลัยมีการจัดเก็บองคความรู ๔ เรื่อง ซึ่งคณะทํางานหรือจะเรียกวา KM ทีม ที่เลือกมานี้จัดอยูในกลุม
ของ KM ของสายสนับสนุนเรียนการสอน และเราก็ไดคัดเลือกองคความรู ในหัวขอ เทคนิคการปฏิบัติงาน
สายสนับสนุนที่มีปร ะสิทธิภาพ กอนอื่นขอทําความเขาใจกับทุกคนในที่นี้กอนวา KM ก็คือการจัดการ
ความรูโดยการนําความรูที่มีอยูในตัวของคนเราออกมาเก็บรวมรวมไวใหเปนหลักฐาน เอกสาร ตํารา คูมือ
หรือแนวทาง หรือ CD VCD ไดทั้งนั้น เพื่อไมใหความรูนั้น สูญหายไปหรือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ เมื่อ
บุคคลเหลานั้นไมอยูในงานนั้นๆ คนอื่น ๆ ที่ทํางานแทนก็สามารถศึกษาและหยิบองคความรูนี้ไปใชได
สําหรับขั้นตอนในการทําก็จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูพูดคุยกันในเรื่องนี้ ซึ่งในที่นี้มีบางคนเคยไป
ประชุมจัดทํา KM มาแลว และมีครูสมภพ และครูดารณี ไดไปรวมประชุมกับสถาบันเพื่อคัดเลือกองค
ความรูของสายสนับสนุนมาแลว เดี๋ยวเวลาทําก็ขอใหถายทอดขั้นตอนในการทําใหทุกคนในที่นี้ทราบพรอม
กัน สําหรับการทํางานทุกครั้งถาตองการใหอํานวยความสะดวกในเรื่องใดก็ขอใหบอกยินดีจะสนับสนุน
ครูสมภพ เขียวมณี :สืบเนื่องจากการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองคความรูของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ธันวาคม๕๖ ที่ผานมาสถาบันได
มอบหมายใหวิทยาลัยแตละแหงจัดทําองคความรู (KM) ในสายสนับสนุนการสอน ๑เรื่อง ซึ่งคณะทํางานที่
ไปประชุมสัมมนาประกอบดวยผม และครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี ไดรวมกันพิจารณาจัดทํา KM ๑ ซึ่งก็คือ
การจําแนกองคความรู ที่จําเปนตอการผลักดัน ตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยพิจารณา
ตั้งแตประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายของตัวชี้วัด และจัดพิมพลงในแบบฟอรมที่
กําหนดให จากนั้นจัดทํา KM ๒ คือแผนการจัดการความรูที่มีทั้งหมด ๗ ขั้น ไดแก ๑ . การคนหาความรู
๒.การสรางและแสวงหาความรู ๓.การจัดความรูใหเปนระบบ ๔ .การประมวลและกลั่นกรองความรู ๕ .การ
เขาถึงความรู ๖.การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูและสุดทายคือ ๗. การเรียนรู ซึ่ง ณ ตอนนั้นเราไดชวยกันคิด
หัวขอองคความรูที่จะศึกษาจัดทําไดวาเปนเรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีปร ะสิทธิภาพ ซึ่ง
เมื่อนําเสนอในที่ประชุมขณะนั้นทานวิทยากรก็เห็นดวย เพราะจะทําใหงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพขึ้น เนื่องจากวิทยาลัยเรามีบุคลากรที่เปนสายสนับสนุนจํานวนนอย เราจึงใชตองใหครูที่มี
ความถนัดอยูบาง มีความสนใจ และความรับผิดชอบชวยทํางานดานนี้ หากเราไดรวบรวมองคความรูมา
เปนแนวปฏิบัติที่ดีจะทําใหงานรวดเร็ว แกปญหาทันเหตุการณ ถือวาเราผานขั้นตอนที่ ๑ มาแลว ขณะนี้
เราอยูในชวงของขั้นตอนที่ ๒ คือการสรางและแสวงหาความรู จึงเปนที่มาวาพวกเราในวันนี้ตองมานั่ง

๙
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องนี้ทั้งนี้จะดําเนินการโดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเดิม
ตั้งเปาหมายไว ครั้งละ ๒ รอบ แตละรอบจะพูดกันในเรื่อง
เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ มีคนจดบันทึก และคนจับเวลาในการพูด จากนั้นจึงจะนํามาสรุปวาที่พูดมาทั้งหมดไดความรู
อะไรบางและทําการบันทึกเก็บไว
ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี : ขออนุญาตชี้แจงทําความเขาใจในขอตกลงเบื้องตนกอนในฐานะที่เคยมี
ประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการความรูมาแลววา หลักการสําคัญที่จะทําใหการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแตละครั้งประสบความสําเร็จคือการสรางบรรยากาศที่ดีในการพูดคุยกัน ตองตรงตอเวลาในการนัดหมาย
เมื่อใหพูด คนละ ๓ นาที คนที่ยังไมไดพูดตองฟงอยางตั้งใจ ไมมีการพูดแทรก ไมพูดขัดคอกัน และทุกคําพูดจะ
ถูกจดไวและมารวมสรุปกันในภายหลังวาการพูดคุยของเราทําใหไดความรูในเรื่องใดบาง
ที่ประชุมรับทราบ
ครูรัชฎาภรณ จันทรทอง : ขอเสนอใหครูสมภพ เขียวมณี เปนเลขาของคณะนี้ เนื่องจากเปนผูที่มี
ความรู ความเขาใจในกระบวนการการจัดการความรู จากการประชุมกับสถาบันมากอนแลว ทั้งยังเขาใจ
ขอบขายและพรรณนางานของฝายสนับสนุนหรือฝายบริหารเปนสวนใหญ และสามารถประสานกับทุกฝาย
ไดรวดเร็ว เสนอใหนางสาวกนิษฐา บุญบาง เปนผูจับเวลาการพูดของแตละคนและขอเสนอใหนางกมล
ลักษณ มากรื่น เปนผูจดบันทึกการประชุมโดยใชคอมพิวเตอร เนื่องจากเปนผูที่สามารถพิมพไดไวจะทําให
การทํางานของเราไปไดเร็วขึ้น
ที่ประชุมเห็นดวย
ครูพินิตร กลับทวี : เสนอวาเนื่องผมรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ และวิทยาลัยกําลังจะปรับปรุง
หองสํานักงานมีผลกระทบตอการใชหองประชุมเรา จึงควรหาหองประชุมสํารองไวเลยเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย และเสนอวาเปนหองประชุมชั้นลอยอาคารเอนกประสงค หรือหองเทพบูชิต อาคาร ๒ ซึ่งจะใชเปน
หองสํานักงานชั่วคราวเพื่อความสะดวก และการนัดหมายตามระยะเวลาใน KM ๒ นั้น หากคณะทํางาน
ของเราติดภารกิจสําคัญ เรงดวนอาจปรับเปลี่ยนวันเวลาไดตามความเหมาะสม และควรแจงใหคณะทราบ
ลวงหนา
ที่ประชุมเห็นดวย
นางสาวศาณิศรา ใบโพธิ์ : เห็นควรกําหนดนัดหมายกันดีไหมวาคณะของเราจะประชุมกันในวัน
ไหนบาง เวลาอะไร เพื่อที่จะไดวางตรงกัน และมาประชุมโดยพรอมเพรียงกันได คราวนี้เราไดรูจักกันแลว
วาในคณะของเรามีใครบาง และกําหนดหนาที่กันแลววาทานผูอํานวยการเปนประธาน ครูสมภพ เขียวมณี
เปนเลขา นางสาวกนิษฐา บุญบาง ทําหนาที่จับเวลาการพูดคนละ ๓ นาที และนางกมลลักษณ มากรื่น จด
บันทึกการประชุม และครูรัชฎาภรณ จันทรทอง เปนผูดําเนินรายการ
ครูชนันท ภูศรี : ผมขอเสนอใหเปนเวลา ๐๘.๑๐-๐๙.๑๐ น. อยางวันนี้ เพราะเปนคาบประชุม
ประจําสัปดาห ซึ่งนักเรียนเรียนทุกคนรวมกิจกรรม พวกเราจะไดมีเวลาวางมาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน

๑๐
และหากวาวันพุธไหนมีราชการดวนเขามาก็ขอใหเลื่อนการประชุมออกไป โดยนัดหมายกันใหม ตามความ
เหมาะสมเหมือนความเห็นของของครูพินิตร กลับทวี
ครูสมชาย มาลัยวงษ : เพื่อใหเปนไปตามที่ KM ๒ กําหนดไว ถาทุกทานเห็นดวยจะไดไปเคลียร
ตัวเองใหวางและมาประชุมโดยพรอมเพรียงกันและขอกําหนดสถานที่ใหเปนไปตามที่ครูพินิตร กลับทวี
เสนอ จะไดสะดวกแกการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันดีไหมและในการพบกันครั้งตอไปขอใหพวกเราไป
คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูอื่นๆ เชน ตํารา งานวิจัย หรือสืบคนจากอินเตอรเน็ตเพื่อเตรียม
ขอมูลมาพูดคุยกันในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพดวย
ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์
: จากหัวขอองคความรู เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีปร ะสิทธิภาพ
คอนขางกวาง เพราะตามโครงสรางสายสนับสนุนหรือฝายบริหารของเรามีหลายงาน ทั้งงานสารบรรณ งาน
แผนงานฯ งานการเงินฯ งานพัสดุ งานบุคลากร งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ งานยานพาหนะ งาน
รักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่ แตละงานขอบขาย เทคนิค วิธีการปฏิบัติจะแตกตางกัน เพื่อ
เวลาพูดถึงคณะทํางานจะไดเขาใจตรงกัน ดังนั้น ควรนําพรรณนางานของแตละงานเขามาดวย และหาก
สามารถคนควาแนวปฏิบัติที่หนวยงานอื่นๆ ทําไวเปน best practice ดีแลวก็นาจะนํามาเสนอได
ครูณิชาภา มิตรานนท :จากขอเสนอของครูพินิตรกลับทวีกรณีติดภารกิจสําคัญ เรงดวน หรือมี
เวลานอย มีความเห็นวาควรใชการสื่อสารทางเทคโนโลยีเขาชวย เชน การจัดทํากลุม face book หรือกลุม
Line ชื่อกลุม KM เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีปร ะสิทธิภาพ หรือชื่อสั้น ๆ KM ฝายสาย
สนับสนุน เพื่อใหการประสานงานเร็วขึ้น และเราก็สามารถทํางานนอกเวลาได เพราะในเวลาราชการเรา
ตองสอนและทําหนาที่พิเศษในงานอื่น ๆ ดวย ในกรณีที่เราเห็นมีองคความรูที่เปนเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่
ตองการใหคณะทํางานเห็นหรืออานมากอนการประชุม เพื่อใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ก็นําสิ่งนั้นวางไวใน
กลุมหากเห็นดวยจะขอเปนผูดําเนินการทํากลุมใหและทุกคนควรมี face book หรือ Line แตเห็นวากลุม
face book นาจะเหมาะกวา
ที่ประชุมเห็นดวย
นางสาวกมลลักษณ มากรื่น : ตามที่คณะทํางานเห็นชอบใหทําหนาที่บันทึกขอมูล แตเนื่องจาก
เปนขาราชการใหมและตองการใหการประชุมแตละครั้งมีผลดี ไดองคความรูตามที่ตองการ จึงขอให
นางสาวกนิษฐา บุญบาง นางพรจิต แพงอุทัย และนางศาณิศรา ใบโพธิ์ รวมชวยดวย พรอมทั้งมีเครื่อง
บันทึกเสียงไวสอบทาน กรณีจดบันทึกไมทัน หรือสรุปไมตรงประเด็น
นางสาวกนิษฐา บุญบาง : เนื่องการประชุมแตละครั้งเราควรมีบรรยากาศที่เอื้ออํานวย สะดวก
เปนกันเอง จึงเห็นวาควรมีวัสดุ อุปกรณพรอมในที่ประชุม และขอเสนอใหครูกิตติพงษจันทรสมุทร ซึ่งอยู
ในงานอาคารสถานที่ประสานเตรียมงานอื่น ๆ จัดให พรอมเชน เครื่องโปรเจคเตอร พรอมจอ โนตบุค หรือ
อื่น ๆ ที่จําเปนตองใช และดิฉันจะประสานรับผิดชอบในการจัดอาหารวาง หรือเครื่องดื่ม พรอมกับพี่ ๆ
นอง ๆ ที่รวมดวยชวยกัน
ครูกิตติพงษ จันทรสมุทร
: ยินดีที่จะประสานเตรียมความพรอมให และขอชื่นชมวาเปนโอกาสอัน
ดีที่คณะทํางานฝายสนับสนุนไดมีโอกาสพบปะอยางเปนทางการมากขึ้น และไดองคความรูมาเปนแนว

๑๑
ปฏิบัติ เพื่อใหงานฝายสนับสนุนของเราดียิ่งขึ้น และเมื่อเราไมอยูตรงงานนั้นแลว คนที่ทํางานตอจากเราก็
สามารถศึกษาและตอไดจากองคความรูที่เรารวบรวม ไมตองรอถามคนกอนวางานนี้ทําอยางไร ทําเวลา
ไหน มีขั้นตอนอะไรบาง ใชแบบฟอรมไหน หรือตองสงหรือรายงานใครบาง
นางพรจิต แพงอุทัย
: เนื่องจากเปนบุคลากรใหม เชนเดียวกับนางกมลลักษณ มากรื่น ความรูความ
ชํานาญอาจมีนอย แตยินดีรวมมือ เสนอความเห็น และชวยทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ เพื่อให
ไดองคความรูตามหัวขอ เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ จนเปนรูปเลมหรือชิ้นงาน
นําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามขั้นตอนที่ ๖ และ ๗ ของ KM ๒

๑๒
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๐-๐๙.๑๐ น
ณ หองประชุมชั่วคราวอาคารเอนกประสงควิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
๑. ประธานกรรมการ (ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง) กลาวเปดการประชุม ชี้แจงถึง
วัตถุประสงคการประชุม
๒. ครูสมภพ เขียวมณี นํากิจกรรมกลุมทั้ง ๔ รอบ จากการเขารวมโครงการระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๔
ธันวาคม๒๕๕๖ มาอธิบายใหผูเขารวมโครงการฟง เพื่อใหเห็นถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่
จะตองดําเนินการตอไป
๓. คณะกรรมการไดนํา KM ๑ (การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตรของสวนราชการ) มารวมกันพิจารณาตั้งแตประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมายของตัวชี้วัด อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําความเขาใจรวมกัน
๔. พิจารณาแผนการจัดการความรู (KM ๒) โดยรวมกันพิจารณากิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ
๕. ที่ประชุมมีมติแตงตั้งใหครูสมภพ เขียวมณี เปนเลขา นางสาวกนิษฐา บุญบาง เปนผูจับเวลาการ
ประชุมและการพูดคนละ ๓ นาที นางสาวกมลลักษณ มากรื่น เปนผูจดบันทึกการพูดโดยใช
คอมพิวเตอร
๖. ที่ประชุมเสนอใหมีการจัดทํากลุมสื่อสารทางเทคโนโลยี โดยมอบหมายใหครูณิชาภา มิตรานนท
เปนผูจัดทํากลุม
๗. ที่ประชุมมีมติใหคณะกรรมการจัดประชุมอยางตอเนื่องจนกวาการจัดการความรู จะแลวเสร็จ โดย
มีการนัดหมายดังนี้
- เดือนละ ๒ ครั้งทุกวันพุธที่ ๒ และ ๔ ของเดือน
- เวลา ๐๘.๑๐ – ๐๙.๑๐ น
- สถานที่ ณ หองประชุมเล็ก หรือหองประชุมชั้นลอย หรือหองเรียนวิชาทฤษฎี อาคาร
เอนกประสงค
- หากวันพุธไหนติดภารกิจมีงานดวนเขามา สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

๑๓
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองประชุมชั่วคราวอาคารเอนกประสงควิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
สาระสําคัญจากการประชุม มีดังนี้
ครู รัชฎาภรณ จันทรทอง :งาน KM สายสนับสนุนในหัวขอเรื่อง “เทคนิคการปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน ที่มีประสิทธิภาพ”ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๕ ทาน การเสนอ KMในครั้งนี้
กําหนดไวตามKM๒ จํานวน ๗ ขั้นตอนคือ
๑. การคนหาความรู
๒. การสรางและแสวงหาความรู
๓. การจัดความรูใหเปนระบบ
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู
๕. การเขาถึงความรู
๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
๗. การเรียนรู
แตเนื่องจากเวลาจํากัดจึงขอเสนอปรับเปนคนละ ๑ รอบๆ ละ ๓ นาทีโดยนัดหมายใหสมาชิกได
เตรียมประเด็นสําหรับการประชุมในทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๑๐น. – ๐๙.๑๐ น.
เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวของกับโครงสรางสายสนับสนุน ดังนั้นผูที่ปฏิบัติงานควรรูขอบขายของงานที่
รับผิดชอบ จึงขอใหคณะกรรมการกลาวถึงขอบขายงานของแตละทาน เริ่มตน ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ โดยจะ
เรียงลําดับอยางนี้ทุกครั้ง เพื่องายการบันทึกและการจัดทํา เชิญครูนุกิจ ไดเลยคะ
ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ :งานบุคลากร ทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร
ของวิทยาลัย ใหคําแนะนําอํานวยความสะดวกในการขอชวยราชการ ทําบัตร ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การลา
ศึกษาตอ ลาออก ขอเปลี่ยนชื่อสกุล ประสานงานกับ กจ.ของสถาบัน รวบรวมระเบียบราชการที่เกี่ยวของ
กับงานบุคลากรทั้งหมดเพื่อศึกษาและชี้แจงใหกับบุคลากรไดรับทราบถึงสิทธิประโยชนของตน เปน
เลขานุการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ขึ้นคาจาง ของบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัย ดูแลสวัสดิการของบุคลากรของ
วิทยาลัย เชน เรื่องบานพัก ประสานกับคุรุสภาจังหวัด สหกรณออมทรัพยครู ประกันชีวิต สวัสดิการ ช.
พ.ค. ช.พ.ส. กบข . กสจ. สรุปปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อรักษาสิทธิประโยชนบุคคลทุก
คนในวิทยาลัย
ครู
ดารณี เตชะศักดิ์ศรี :งานการเงินและบัญชี ดูแลงานการเงินทั้งหมดใหเปนระเบียบการเงินการ
คลังและตามกฎหมาย ควบคุมการเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบ จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจาย
งบประมาณของวิทยาลัยใหเปนไปตามแผนงานโครงการลงบัญชีเมื่อมีการรับ-จายทุกครั้ง รายงานยอดเงิน
คงเหลือในแตละวัน หากเกินอํานาจในการเก็บเงินของวิทยาลัยจะนําไปฝากธนาคาร ประสานงานในการ
หักเงินเดือนในระบบของ ช.พ.ค. ช.พ.ส.กบข. กสจ. สหกรณออมทรัพยครูสําหรับงานบัญชี จัดทําบัญชีการ

๑๔
เบิกจาย บัญชีงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวบรวมหลักฐานทางบัญชี เตรียมพรอมสําหรับการ
ตรวจสอบ จัดทํางบเดือนและรายงานการเงินประจําเดือน สงให สตง.และหนวยงานที่เกี่ยวของและตาม
เงื่อนไขเวลาที่กําหนด
ครู สมภพ เขียวมณี :งานแผนงานงบประมาณ มีขอบขายในการจัดทําแผนงานงบประมาณ
ประจําป โดยรวบรวมขอมูลความตองการของหนวยงานภายในวิทยาลัย เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการของวิทยาลัย จัดทําคําขอ คําชี้แจง เพื่อของบประมาณประจําป เตรียมพรอมใน
การชี้แจงขอมูลกับสถาบัน การทําแผนงาน/โครงการทั้งงบประมาณและนอกงบประมาณ แตละครั้งตอง
ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยในการจัดสรรเงินงบประมาณ ใหหนวยงานภายในวิทยาลัย
ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในเปนไปตามแผน รายงานการใชงบประมาณ
ในการประชุมประจําเดือน ประสานงานการเงิน งานพัสดุ ในการควบคุมการเบิกจาย จากประสบการณใน
การปฏิบัติงานแผนงานฯ ขอบขายงานหลักๆ จะมีอยู ๓ ประการ คือ ๑. การวางแผนเกี่ยวกับแผน
งบประมาณประจําปในแตละป ๒. การวางแผนปฏิบัติการประจําป และ ๓. การวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซึ่งในการดําเนินงานนั้นจะผานตามขั้นตอนกระบวนการจากผูปฏิบัติขึ้นมาโดยใหหัวหนางา นและ
หัวหนากลุมสาระวิชา ประชุมผูรวมงานเพื่อรวมกันวางแผนงาน โครงการที่จะปฏิบัติในแตละป แลว
นําเสนอภาควิชาและฝายตามลําดับขั้น มีการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
และนักเรียน นักศึกษาอยางแทจริง สวนในดานแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยนั้นก็จะเปนการวางแผนรวมกันกับ
คณะผูบริหารของวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อดําเนินการใหไปถึงวิสัยทัศนที่ไดตั้งไว แตก็สามารถปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณตางๆ ได เพื่อใหทันสมัยและเขากับแผนกลยุทธของสถาบัน ในสวนโครงการตางๆ ของ
วิทยาลัยก็จะแจงเตือนเมื่อถึงกําหนดการดําเนินงานและติดตามใหสงผลการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการ
รายงานตามแบบฟอรมตางๆ ทั้งของสถาบัน รายงานของกระทรวง และรายงานของจังหวัดตามภารกิจเปน
ครั้งคราว
ครูมนตรี สุขกลัด :งานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของวิทยาลัย จัดกิจกรรม
ยกยอง เชิดชูกิจกรรมผลงานของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย สรางสัมพันธระหวางวิทยาลัย
กับชุมชน ทําปายนิเทศและปายประกาศ กระจายเสียงประชาสัมพันธภายในวิทยาลัย ดูแลเว็ บไซตสง
หนังสือแจงผูปกครอง ประสานกับสื่อเพื่อประชาสัมพันธวิทยาลัย
นางศาณิศรา ใบโพธิ์ : งานธุรการเปนงานเอกสาร สวนใหญจะเปนงานรับ-สงเอกสารหนังสือ
ราชการ ซึ่งจะตองทําตามระเบียบของานสารบรรณ เมื่อรับหนังสือตองนํามาแยกประเภท เพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หลังจากนั้นก็จะแยกหนังสือใหกับผูปฏิบัติตามงานที่ผูอํานวยการสั่งการ หาก
เปนการตอบโตก็จะติดตามผูปฏิบัติถวงถามเมื่อถึงกําหนดเวลาสง รางโตตอบหนังสือหากผูปฏิบัติงานราง
หนังสือมาเองก็จะตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ พิสูจนอักษร จัดเก็บหนังสือใหเปนหมวดหมูเพื่อ
สะดวกและงายตอการคนหา ติดตอประสานงานกับหนวยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอก จัดเตรียม
วาระการประชุมบุคลากรของวิทยาลัย ควบคุมการถายเอกสาร การใชโทรศัพท การสงแฟกซ เพื่อไมใหเกิด
ความสิ้นเปลืองงบประมาณของวิทยาลัย ควบคุมบัญชีลงเวลา ดูแลอุปกรณสํานักงาน

๑๕
นาง พรจิต แพงอุทัย :ขอบขายหนาที่/ ภารกิจของงานธุรการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ประกอบดวย การรับ-สง เอกสาร หนังสือราชการประเภทตางๆ โดยผานระบบโปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งจัดทํารูปเลมรายงานทะเบียนรับ-สงหนังสือดวย และนําหนังสือที่ลงทะเบียนรับ
โดยโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลวนํามาคัดแยกหนังสือเพื่อเสนอรองผูอํานวยการ
แตละฝาย และนําเสนอผูอํานวยการ แลวจัดทําสําเนาเอกสารมอบใหผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูที่เกี่ยวของ
ในแตละฝายงานและในแตละวันตองปฏิบัติรับผิดชอบราง-พิมพ โตตอบหนังสือราชการ รับผิดชอบรวบรวม
คัดแยก จัดเก็บเอกสาร หนังสือ โดยจัดเก็บผานโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและแฟมเอกสาร
ตองจัดทําวาร ะการประชุม การจดบันทึกการประชุม จัดทํารายงานการประชุม สรุปและรับรองรายงาน
การประชุมบุคลากรในแตละเดือน จัดทําปฏิทินภารกิจของผูอํานวยการในการไปราชการตางๆตรวจสอบ
กลั่นกรอง การเสนอหนังสือราชการตอผูอํานวยการ จัดทํารายงานประจําเดือน จัดทํารายงานโทรศัพท จัด
กลุมการรวมพิธีในวันสําคัญตางๆ และประสัมพันธหนังสือราชการเฉพาะเรื่องที่ไดรับมอบหมายผาน
เว็บไซตวิทยาลัยหรือการปดประกาศ และรับโทรศัพท/แฟกซ ของวิทยาลัยตรวจเช็คอีเมลจังหวัด และทํา
การปรับปรุงขอมูลเว็บไซ ต วิทยาลัย ทําหนาที่ติดตอประสานงานและใหบริการแกผูมาติดตอ และ
รับผิดชอบตรวจสอบ สรุปการลาของขาราชการและเจาหนาที่ และเช็คการสแกนนิ้วการปฏิบัติงานในแต
ละวันของขาราชการและลูกจางและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
นางสาว กนิษฐา บุญบาง :งานพัสดุ รับชอบในการจัดซื้อ/จัดจาง จัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ ใหกับ
วิทยาลัย ควบคุมทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ ตีราคาทรัพยสิน ดูแลการเบิกจายพัสดุใหเปนไปตามระเบียบดูแล
บํารุงรักษาใหพรอมใชงาน และไมสูญหาย สํารวจความตองการใชพัสดุ ครุภัณฑ ทั้งหมดของวิทยาลัยเพื่อ
ของบประมาณ รายงานการชํารุด การสูญหายของพัสดุ เสื่อมสภาพ เพื่อซอมแซมหรือจําหนายตรวจ
รายงาน พัสดุ/ครุภัณฑประจําป วางนโยบายการประหยัดพลังงาน และรายงานทุกเดือน ตรวจสอบ
ความถูกตองในการเบิกจายพัสดุทุกครั้ง การจัดซื้อจัดจางทุกคนตองคํานึงถึงประโยชนของวิทยาลัย
ครูชนันท ภูศรี :งานยานพาหนะ ดูแล บํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยทั้งหมด วางแผนการ
ใชงานยานพาหนะของวิทยาลัย กําหนดแนวทางในการใหบริการยานพาหนะ ใหเปนไปตามระเบียบและ
นโยบายของวิทยาลัย ตรวจสภาพรถ ตอทะเบียน ทําประวัติการซอมแซม ควบคุมการใชน้ํามันเพื่อ
ประหยัดพลังงาน กวดขันการใชรถใหมีการลงทะเบียนทุกครั้งในการเดินทาง
ครูพินิตร กลับทวี:งานอาคารสถานที่ ประสานงานและวางแผนการใชอาคารสถานที่ ดูแลตกแตง
อาคารสถานที่ ใหสะอาดเรียบรอย สวยงาม และพรอมใชงานทุกเมื่อ ควบคุมการทํางานของคนงานให
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ควบคุมวัสดุ-ครุภัณฑที่อยูในความดูแลของงานอาคารสถานที่ใหพรอมในการ
ใชงาน ดูแลระบบประปา ไฟฟาใหพรอมใชงาน และปลอดภัย จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของงาน
อาคารสถานที่ ใหบริการอาคารสถานที่แกบุคลากรของวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
ครูกิตติพงษ จันทรสมุทร : ขอบขายงานที่ ครูพินิตร กลับทวี กลาวนั้นครบถวนแลว
ครู สมชาย มาลัยวงษ :งานรักษาความปลอดภัย จัดทําแผนปองกัน รักษาความปลอดภัยขอ ง
วิทยาลัย จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย กวดขันการปฏิบัติงานของยาม จัดกิจกรรมสงเสริมความ

๑๖
ปลอดภัยภายในวิทยาลัย ติดตอประสานงานกับตํารวจจราจรในการดูและนักเรียน นักศึกษาไปและกลับ
จากวิทยาลัย เตรียมอุปกรณสําหรับปองกันและรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ เชน ถังดับเพลิง ให
พรอมใชงาน
ครูณิชาภา มิตรานนท :งานสารสนเทศ รวบรวมขอมูลของวิทยาลัยในทุกดาน เพื่อจัดทําระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัย ใหบริการขอมูลของวิทยาลัย จัดทําสรุปขอมูลสถิติสารสนเทศประจําปทุกป และ
เผยแพรใหรับทราบผลการดําเนินการทั้งบุคคลภายในและภายนอก
นางกมลลักษณ มากรื่น :ขอบขายงานที่ ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี กลาวนั้นครบถวนแลว
ครูรัชฎาภรณ จันทรทอง ไดขออนุญาตใหบุคลากร ๓ ทาน คือ ครูพินิตร กลับทวีนางศาณิศราใบโพธิ์
และนางกมลลักษณ มากรื่น มาเปนผูสนับสนุนในการทํารูปเลมจัด พิมพ ประสานงาน รวบรวมขอมูล

๑๗
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองประชุมชั่วคราว อาคารเอนกประสงค วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
งานตามโครงสรางของสายสนับสนุน มีงานทั้งหมด ๑๐ งาน โดยมีขอบขายงานโดยสรุป ดังนี้
๑. งานบุคลากรและสวัสดิการครู
: จัดทําแผนการสรรหาบุคลากร แผนการใชบุคลากร แผนการ
พัฒนาบุคลากร ประสานและดําเนินจัดทําทุกอยางที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนบุคลากรทั้งวิทยาลัย ให
เปนไปตามวิธีปฏิบัติราชการตามกฎหมาย และระเบียบราชการ รวบรวมหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานบุคลากรอยางเปนระเบียบ ประชาสัมพันธใหรับทราบ และดูแลสวัสดิการของบุคลากรวิทยาลัย
๒. งานการเงินและบัญชี
: แบงงานออกเปน ๒ สวน คือ งานการเงินดูแลการรับ-จาย ใหเปนไป
ตามระเบียนของทางราชการ ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามแผนงาน/
โครงการ ประสานงานหักเงินสวัสดิการ งานบัญชีรับผิดชอบงานบัญชีใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
การคลัง ระบบบัญชีตองไปอยางถูกตองชัดเจนและตรวจสอบได
๓. งานแผนงานและงบประมาณ : จัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
กระทรวง กรมเจาสังกัด และจังหวัด ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติ ควบคุมการ
ใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยรายงานการใช ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ผูบังคับบัญชา
๔. งานประชาสัมพันธ :เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของวิทยาลัย สรางสัมพันธระหวางวิทยาลัย
กับชุมชน
๕.งานธุรการและสารบรรณ :งานรับ-สงเอกสารและหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ
แยกประเภททําบัญชี เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ นําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น มอบหนังสือตาม
คําสั่ง ติดตาม รางหนังสือโตตอบ ตรวจสอบหนังสือกอนสงออกประสานงานกับหนวยงานอื่น ดูแลเครื่องใช
สํานักงานใหพรอมกับการใชงานและปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
๖. งานพัสดุ
:ดําเนินงานการจัดซื้อ/จัดจาง จัดหาพัสดุตามนโยบายของวิทยาลัยและตามระเบียบ
ของทางราชการ จัดทําบัญชีรับ-จายพัสดุ ทะเบียนพัสดุ และตีราคาทรัพยสิน ควบคุม ดูแล บํารุง รักษา
พัสดุของวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบพัสดุ-รายงานพัสดุคงเหลือประจําปตามระเบียบของทางราชการ
๗. งานยานพาหนะ
: รับผิดชอบดูแล บํารุง รักษา ยานพาหนะของวิทยาลัยทั้งหมด โดยจัดการให
เปนไปตามระเบียบราชการ
๘.งานอาคารสถานที่
:รับผิดชอบ ดูแล บํารุง รักษา วางแผนการการใชอาคาร สถานที่ และควบคุม
การปฏิบัติงานของคนงาน เพื่อใหอาคารสถานที่พรอมในการใชงานเสมอ
๙. งานรักษาความปลอดภัย
: จัดทําแผนปองกัน รักษาความปลอดภัย สําหรับนักเรียน นักศึกษา
บุคลากรและทรัพยสินของวิทยาลัย

๑๘
๑๐. งานสารสนเทศ : รวบรวมขอมูลของวิทยาลัยในทุกดาน เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัย สรุปขอมูลสถิติสารสนเทศประจําปทุกปและเผยแพร
สรุป
:งานในฝายสนับสนุนมีขอบขายและภาระงานแตกตางกัน แตมีลักษณะเปนงานบริการ
เหมือนกันซึ่งจะบริการใหกับครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การที่จะทําใหงาน
เกิดประสิทธิภาพ คือการเขาใจในขอบขายของงานซึ่งในขณะนี้ผูปฏิบัติงานเขาใจขอบขายของงานดีแต
เพื่อใหงานดียิ่งขึ้นทุกงานควรมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน

๑๙
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
สาระสําคัญจากการประชุม มีดังนี้
ครูสมภพ เขียวมณี
: จากคราวที่แลวทําใหรับทราบขอบขายในการทํางานของแตละงานในสาย
สนับสนุน สําหรับวันนี้ เราไดกําหนดหัวขอ เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใหแตละงาน
พูดถึงเทคนิคการทํางานของตนเอง ผมขอเริ่มตนที่ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ กอนเลยครับ
ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ : งานบุคลากรเปนงานที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของบุคลากรทั้งวิทยาลัย
เพราะฉะนั้นจะพลาดไมได เพราะพลาดหมายถึงผูปฏิบัติอาจมีความผิดหรือการเสียผลประโยชนของ
บุคลากรหรือผลประโยชนของวิทยาลัย ผูปฏิบัติงานตองมีความเขาใจในขอบขายของงานที่ปฏิบัติ ศึกษา
กฎ ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนดําเนินการใหชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนํากับบุคลากรทุกทานหาก
จะทํางานใหมีประสิทธิภาพตองศึกษางานใหแมนยํา เปนกัลยาณมิตรกับทุกคนคํานึงถึงสิทธิประโยชนที่ทุก
คนจะไดรับตองไมขี้เกียจและขี้ลืม จัดลําดับการทํางานวางานใดกอนงานใดหลัง หากดําเนินการไมได
หรือไมเขาใจตองปรึกษาผูรู ที่สําคัญตองมีปฏิทินงานที่ชัดเจน มีคูมือในการทํางานเพื่อทุกคนในงาน
สามารถปฏิบัติงานไดหากมีขาวใหมเขามาประสานธุรการติดประชาสัมพันธและประชาสัมพันธเสียงตาม
สายของวิทยาลัย
ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี : ตามที่ไปคนความาประสิทธิภาพ หมายถึง วิธีการทํางานโดยสิ้นเปลือง
เวลา และสูญเสียพลังงานในการทํางานนอยที่สุด แตเกิดประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด จะตองรูวา
ทําอยางไรจึงจะบรรลุผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็วและมีความผิดพลาดนอย ซึ่งปจจัยตัวหนึ่งคือ คนหรือ
ผูปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานควรมีลักษณะดังนี้
๑.ความฉับไว หมายถึงการใชเวลาในการทํางานรวดเร็ว ไมทํางานลาชา ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
๒. ความถูกตองแมนยํา หมายถึง งานที่ทําจะตองถูกตอง ผูปฏิบัติงานมีการศึกษาระเบียบตาง ๆ
อยางตอเนื่อง
๓.ประสบการณ หมายถึง การรอบรูจากการไดเห็น ไดสัมผัส ไดลงมือปฏิบัติบอยๆ จนเกิดความ
ชํานาญ
๔. ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานรวดเร็ว และเกิดขอผิดพลาดนอย
จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงคิดวาเพื่อใหการทํางานของงานการเงินลดขอผิดพลาดลงจึงคิดจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชบริการและผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน จากนั้นการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพควรเปนดังนี้

๒๐
๑. ตั้งเปาหมายในการทํางาน กอนเริ่มตนในการทํางานจะตั้งเปาหมายในการทํางานไวลวงหนา
เชน กําหนดวางานชิ้นนี้จะตองทําใหแลวเสร็จในเวลาใด
๒. รูจักบริหารเวลา มีการวางแผนวาจะทําอะไรเมื่อใด โดยจะปฏิบัติตามปฏิทินที่กําหนดไว มี
การจัดลําดับของงานที่จะทํา โดยวิเคราะหวางานใดเรงดวนจะตองดําเนินการกอน งานใดไมเรงดวน
หรือไมสําคัญจะดําเนินการในลําดับหลังจากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงกําหนดการปฏิบัติงานใหเปน ระบบ
PDCA
ครู สมภพ เขียวมณี :ตัวผมก็ไมสามารถตัดสินไดวาการทํางานของตัวผมเองนั้นมีประสิทธิภาพ
เพียงใด เพราะงานแผนงานฯ เปนงานในหนาที่พิเศษเทานั้นแตจากการที่ผมทํางานแผนงานฯ มานาน
พอสมควรจะขอบอกเลาถึงการทํางานแผนงานฯ ตามแบบของผม เพื่อแชรประสบการณกันนะครับ
ประการแรกเลย คือ การศึกษาหนาที่ของงานใหเขาใจกอน เมื่อไมเขาใจก็จะสอบถามผูรู ซึ่งถือวาโชคดี
เพราะผอ.กัญญา เคยทํางานแผนงานมากอน อีกอยางหนึ่งในการทํางาน คือ ตองมีความตั้งใจ มุงมั่นกับ
งานและอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ การเสียสละเวลาในการทํางาน เพราะงานแผนงานนั้นบางครั้งไดรับ
งานเรงดวนและบางครั้งตองขอขอมูลจากฝายตางๆ เชน การเงิน งานเผยแพร ฯ งานทะเบียนและฝาย
วิชาการ เปนตนในการปฏิบัติงานแผนงานฯ ของผมนั้น ผมใชหลักการตามวงจรคุณภาพ
PDCAเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่ง วงจร PDCA นั้น ไดจัดทําปฏิทินงานและมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน
ตอมาเปนการดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว ตอมาเปนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและขอ
สุดทาย คือ การนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบงานใหดียิ่งขึ้น ซึ่งรอยละในการประเมินผลก็ดีขึ้น
ตามลําดับแตก็ยังไมได ๑๐๐ เปอรเซ็นต ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาระงานที่มีอยูมากของครูผูทําโครงการและ
ยังมีผูขาดความรับผิดชอบอยูบาง ซึ่งเปนธรรมดาในสังคมที่มีคนอยู ยอมมีทั้งดีและไมดี แตทีมงานแผนงาน
ก็ตองใชความพยายามในการทวงถามขอมูลเพื่อจัดเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําเสนอตามลําดับขั้นตอไป
ครู มนตรี สุขกลัด :การทําใหงานประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพนั้น ตองมีการประสานงานกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ตองมีศึกษาการใชอุปกรณ ใชสื่อเทคโนโลยี มีความคิด
สรางสรรค ติดตามขอมูลขาวสาร ทันสมัยทันเหตุการณ สิ่งสําคัญประชาสัมพันธตองเสียงดังฟงชัดใชภาษา
ถูกตอง ขอมูลถูกตอง ไพเราะ ชัดเจน เที่ยงธรรม หรือ มีคําขวัญ วา ประชาสัมพันธรู โลก รูดี จัดตารางการ
ทํางานของแตละเดือนอยางชัดเจน
นางพรจิต แพงอุทัย :งานธุรการ จะมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน ขึ้นอยูหัวใจในการทํางาน ๒
ประการดวยกัน คือ
๑. ผูปฏิบัติที่มีหัวใจในงานดานบริการ จะเห็นไดวาผูปฏิบัติงานนี้ตองมีคุณสมบัติ คือ มีความ
คลองแคลว วองไว มีปฏิภาณไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม และรวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธที่ดีเปน
มิตรกับทุกคน เนื่องจากการทํางานในจุดนี้เปนหนาตาของวิทยาลัย เปนผูมารยาทวางตัวเหมาะสม รูจัก
กาลเทศะรูวาสิ่งใดควรทําไมควรทํา ตองรูจักการประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก
๒. งานดานเอกสาร งานธุรการเกี่ยวของกับเอกสาร หนังสือราชการที่เขา-ออก ตอบ-โต ในแตละ
วันมีหนังสือเขาออกเปนจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหเกิดความสับสน ยากแกการคนหา จะเห็นไดวาบาง

๒๑
องคกรหรือองคกรสวนใหญ มีปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร เอกสารหาย เอกสารหายาก หรือใช
เวลานานเกินไปในการการคนหาเอกสาร ฉะนั้นเพื่อใหการทํางานดานเอกสารเกิดประสิทธิภาพจึงนําหลัก
กิจกรรม ๕ ส มาประยุกตดําเนินการใชในการจัดเก็บเอกสาร ประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ สรางนิสัย
หัวใจของงานธุรการ ๒ ประการ สามารถดําเนินการโดยอาศัยหลักการทํางานตามหลักการ
PDCA คือ แผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง
ครู รัชฎาภรณ จันทรทอง : เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัสดุของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองการบริหารงานพัสดุ เราใชระบบ PDCAโดยมีการวางแผน
การปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุงในการปฏิบัติงานอยูแลว ซึ่งการปฏิบัติงานดานพัสดุมีงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบหลายงานไดแก การจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง ตามระเบียบ
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม การบริหารสัญญา การจัดทําบัญชีวัสดุ
บัญชีรับจายวัสดุ – ครุภัณฑการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน การตรวจสอบพัสดุประจําป การจําหนายวัสดุ–
ครุภัณฑ การซอมบํารุง การจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP จะเชื่อมโยงกับระบบ GFMISซึ่งสิ่งที่กลาวมา
ทั้งหมดเปนการดําเนินการจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของวิทยาลัย โดยใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการพัสดุและระบบการบริหารจัดการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) มา
ใชในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน
นางสาวกนิษฐา บุญบาง :เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพงานพัสดุของ
วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองในการปฏิบัติงานดานพัสดุมีผูรับผิดชอบ ๓ คน การบริหารทรัพยสินนั้นการ
ลงทะเบียนประวัติและการซอมครุภัณฑเปนสวนหนึ่งที่จําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลในเรื่องการ
ลงทะเบียน คาใชจายในการซอมแซมครุภัณฑในแตละเครื่องซึ่งมีรายการที่อยูในความดูแลของเจาหนาที่
เปนจํานวนมากโดยมีครุภัณฑเหลานี้ไดรับเขามาตั้งแตที่มีการเริ่มตั้งวิทยาลัยเรื่อยมาจนถึงปจจุบันมีทั้ง
ครุภัณฑที่มีการจัดซื้อดวยเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดซึ่งมีครุภัณฑบางรายการที่เปน
ครุภัณฑที่มีราคาคอนขางแพงหรือครุภัณฑที่มีมูลคาสูงเชนราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ .-บาทขึ้นไปครุภัณฑ
เหลานี้ลวนมีคาซอมแซมและคาดูแลรักษาเครื่องคอนขางสูงซึ่งในการซอมครุภัณฑในแตละครั้งลวนแลวแต
ใชจายเงินจากเงินงบประมาณแผนดินทั้งสิ้นดังนั้นจึงตองมีการลงทะเบียนประวัติและจัดทําประวัติการซอม
ครุภัณฑเจาหนาที่ไดลงทะเบียนบันทึกประวัติและการการซอมดวยระบบการบันทึกดวยมือซึ่งทําใหเกิด
ปญหาความผิดพลาดซ้ําซอนและเสียเวลาในการคนหาชื่อรายการและหมายเลขครุภัณฑเปนอยางมาก
เนื่องจากในเวลาแจงซอมชื่อครุภัณฑที่แตละภาควิชาแจงเรื่องซอมครุภัณฑมาจะเรียกชื่อของครุภัณฑไม
เหมือนกันเจาหนาที่ตองเสียเวลาในการคนหาหมายเลขครุภัณฑเพื่อเปนการยืนยันวาเปนรายการครุภัณฑ
และหมายเลขครุภัณฑเดียวกันหรือไมเมื่อตรวจสอบถูกตองตรงกันแลวจึงจะนําไปลงทะเบียนประวัติการ
ซอมไดงานพัสดุไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดทําระบบทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑมี
วัตถุประสงคเพื่อการดําเนินกิจกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดนั่นคือการมีประวัติการซอมครุภัณฑที่ถูกตอง
และสืบคนทะเบียนประวัติไดอยางรวดเร็วนั้นยอมถือไดวามีการนําระบบการบริหารจัดการ PDCA ซึ่งถือได
1

๒๒
วาเปนพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงานซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้ลดความ
ความผิดพลาดของขอมูลลดงานที่ไมจําเปนตองทําเพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการ
ครู ชนันท ภูศรี :งานยานพาหนะจะมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความพรอมของยานพาหนะและ
พนักงานขับรถ พูดงายๆ “รถพรอม คนพรอม ” ในการขับแตละครั้ง ตองการบันทึกเลขไมลทุกครั้งในการ
เดินทางทั้งไปและกลับ มีการวางแผนการใชงาน การบํารุงรักษายานพาหนะ วางแผนเสนทางการใชรถทุก
ครั้งเพื่อ ประหยัดน้ํามัน และที่สําคัญก็ พนักงาน ขับรถตองปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ กฎหมายจราจรอยาง
เครงครัด เพราะวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองมีงานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยูเปนประจําตองนําครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษาไปแสดงหากพนักงานขับรถประมาทผลเสียรายแรงจะเกิดขึ้น ฉะนั้นตองมีการมาตรการ
การใชรถที่เขมงวดและเครงครัดเพื่อความปลอดภัย
ครูกิตติพงษ จันทรสมุทร :งานอาคารสถานที่ใหมีประสิทธิภาพตองมีการวางแผนการใชอาคาร
สถานที่ ใหพรอมในการใชงานทุกเมื่อ ความพรอมของอุปกรณและคนงาน การควบคุมติดตามการทํางาน
ตองมีการแจกแจงงานของคนงานใหชัดเจนตรงตามเวลา มีขอบขายงานที่ชัดเจน คือ ตอง ๓ พรอม อาคาร
สถานที่พรอม อุปกรณพรอมและคนงานพรอม
ครู สมชาย มาลัยวงษ :งานรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพ ตองมีจัดทําแผนปองกัน
มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจน กวดขันการปฏิบัติหนาที่ของยามอยาง
เครงครัดมีการซักซอมปองกันอุบัติภัยทุกชนิดและควรมีการตรวจสอบระบบ
CCTV ใหใชงานไดอยู
ตลอดเวลา
ครู ณิชาภา มิตรานนท :การทํางานสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพนั้นตองมีการนําโปรแกรมดาน
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช มีฐานขอมูลที่ครบทุกดานและเปนปจจุบัน บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศได

๒๓
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
งานสายสนับสนุน มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ พอสรุปในแตละงานไดดังนี้
๑. งานบุคลากรและสวัสดิการครู
:ผูปฏิบัติงานตองมีความเขาใจในขอบขายของงานปฏิบัติ ศึกษากฎ
ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนดําเนินการใหชัดเจนแมนยํา เปนกัลยาณมิตร คํานึงสิทธิประโยชนของทุกคน มีปฏิทิน
ปฏิบัติงานมีคูมือปฏิบัติงาน ประสานงาน และประชาสัมพันธ
๒. งานการเงินและบัญชี
: งานจะมีประสิทธิภาพหัวใจสําคัญ คือ ผูปฏิบัติงาน ลักษณะผูปฏิบัติงานที่ดี
ตองฉับไว แมนยํา มีประสบการณ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชบริการและ
ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน งานจะมีประสิทธิภาพที่ดีตองตั้งเปาหมายในการทํางาน และรูจัก
บริหารเวลา และการนําระบบPDCA มาใชในการปฏิบัติงาน
๓. งานแผนงานและงบประมาณ : ศึกษาขอบขายของงานที่ชัดเจน มีความตั้งใจและมุงมั่น
ในการปฏิบัติงานเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานและใชหลักการตามวงจรคุณภาพPDCA เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และการทํางานเปนทีม
๔. งานประชาสัมพันธ:ศึกษาการใชอุปกรณสื่อเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค ติดตามขอมูลขาวสาร
ทันสมัยทันเหตุการณ สิ่งสําคัญประชาสัมพันธตองเสียงดังฟงชัดใชภาษาถูกตอง ขอมูลถูกตองชัดเจน และ
ประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก
๕. งานธุรการและสารบรรณ: ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมี ๒ ประการ คือ ผูปฏิบัติที่มีหัวใจบริการ
งานเอกสารที่เปนระบบ ตามหลักกิจกรรม ๕ ส โดยอาศัยหลักการปฏิบัติงาน ระบบ
PDCA
๖. งานพัสดุ
: ใชระบบ PDCA มาปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุง
๗. งานยานพาหนะ
: ความพรอมของยานพาหนะประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ และการบริหารจัดการ
งานยานพาหนะ
๘. งานอาคารสถานที่
: งานจะมีประสิทธิภาพ ตอง ๓ พรอม คือ อาคารสถานที่พรอม อุปกรณพรอม และ
คนงานพรอม
๙. งานรักษาความปลอดภัย
: วางแผนปองกัน มาตรการเขมงวด และกวดขันการปฏิบัติงาน
๑๐. งานสารสนเทศ:มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีฐานขอมูลที่ครบถวนและเปนปจจุบัน
สรุป
: แตละงานมีเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานแตกตางกันบาง สวนที่เหมือนกัน ไดแก มีการ
วางแผนในการปฏิบัติงาน มีปฏิทินปฏิบัติงาน มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในงาน มีความพรอมของคนและความ
พรอมของวัสดุอุปกรณ มีการกําหนดเวลาในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของหลายๆ งานไดนําระบบ
PDCA มา
ใชในการปฏิบัติงาน จากมติที่ประชุมเปนเอกฉันทใหดําเนินการสรางประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบPDCA
ครั้งตอไป ใหทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู เรืP–การวางแผน
่อง

๒๔
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองประชุมชั่วคราว อาคารเอนกประสงควิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ประธาน
: จากการสรุปครั้งที่แลว คณะกรรมการ KM เห็นวาการปฏิบัติงานในสายสนับสนุนนั้น
ควรนําระบบ PDCA มาใชในการปฏิบัติงานของทุกงาน โดยเริ่มตนจาก P-การวางแผน อยากทราบวาในแต
ละงานในสายสนับสนุนดําเนินการในการวางแผนอยางไร
ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ : งานบุคลากร การทํางานใหมี ประสิทธิภาพตามระบบ PDCA เริ่มตนดวยP คือ
การวางแผน สิ่งที่เราจะทําใหการวางแผนงานเกิดประสิทธิภาพ คือ เราตองรูวามีอะไรบางที่ตองทํา
จะ
ดําเนินการวางแผนดังนี้
ขั้นที่ ๑ มีการประชุมผูปฏิบัติงานบุคลากรทุกทานเพื่อวางแผนการทํางานและกําหนดผูรับผิดชอบ
เชน ถาจะพัฒนาบุคลากร ตองสํารวจความตองการของผูอบรมวาตองการอบรมในเรื่องใด
ขั้นที่ ๒ อุปกรณในการปฏิบัติงานตองพรอม ตองใชอะไรบาง
ขั้นที่ ๓ ระยะเวลาในการทํางานตองชัดเจน
ขั้นที่ ๔ เปาหมายในการปฏิบัติงานตองชัดเจน โดยลักษณะของเปาหมาย ตองชัดเจน เจาะจง วัด
ได เปนที่ยอมรับ อยูบนพื้นฐานความจริง ไมเพอเจอ มีระยะเวลา ทาทาย และคุมคาในการทํางาน สุดทาย
การวางแผนงาน
ขั้นที่ ๕ ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว
ขั้นที่ ๖ ติดตามและประเมินผล
ขั้นที่ ๗ ปรับปรุงและรายงานผล เผยแพร
ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี :การวางแผนการปฏิบัติงานการวางแผน คือ การกําหนดวามีอะไรตองทํา
ใครทํา ทําอยางไร ทําเมื่อใด ทําที่ไหน ระยะเวลาในการทํางานแตละขั้นตอนเวลาเทาไร ลําดับการทํางาน
เปนอยางไร อะไรทํากอน อะไรทําหลัง เปาหมายในการทํางานคืออะไร
การวางแผนการปฏิบัติงาน
๑. ดานการรับเงิน มีการวางแผนการรับเงินคาลงทะเบียนนักเรียน โดยกําหนดใหครูที่ปรึกษารับ
ลงทะเบียนจากนักเรียน แลวรวบรวมเงินพรอมเอกสารการลงทะเบียนสงงานการเงินภายใน๓วัน
๒.ดานการเบิกเงิน มีปฏิทินกําหนดการตั้งเบิกเงิน และเบิกเงินตามปฏิทินที่กําหนด ยกเวนกรณี
จําเปนเรงดวนจะดําเนินการทันที
๓. ดานการนําเงินฝากธนาคารและฝากคลัง มีการวางแผนการนําเงินฝากโดยจะนําเงินฝากทันที
ถาเงินนั้นเกินอํานาจการเก็บรักษาเงิน หรือเงินนั้นมีกําหนดการนําฝากเงิน โดยจะนําฝากตามระเบียบ
กําหนด
๔.ดานการบัญชี มีการวางแผนการบันทึกบัญชีจะบันทึกบัญชีทุกวันที่มีรายการรับ -จายเงินและ
บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการโอนเงินหรือรับเอกสารการเบิกเงิน เพื่อเปนการควบคุมเอกสารทางการเงิน

๒๕
๕.ดานการจัดสงรายงาน มีการวางแผนการจัดสงรายงานตามปฏิทินที่กําหนดและจัดสงรายงาน
ตามที่ไดรับหนังสือสั่งการ
ครูสมภพ เขียวมณี :ในการวางแผนงานของงานแผนนั้น จัดประชุมทีมงานแผนงานเพื่อวางแผน
กอนแลวจัดทําเปนปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกําหนดไววากิจกรรมในแตละกิจกรรมจะมีกําหนดในการ
ปฏิบัติการเมื่อไร ระยะเวลาเทาไร ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครมีสวนเกี่ยวของบาง โดยจะแจกไปที่รองฯ แต
ละฝาย หัวหนาภาควิชา หัวหนางานและปดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบโดยทั่วกันแต
กําหนดการก็สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
ครูมนตรี สุขกลัด : วางแผนงานของงานประชาสัมพันธจะมีการมอบหมายหนาที่ / แบงงานให
เจาหนาที่ในงานประชาสัมพันธอยางชัดเจน ครบถวนตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
นางพรจิต แพงอุทัย :การปฏิบัติงานธุรการโดยวงจร PDCA P = Plan มีแผนปฏิบัติงาน มี
เปาหมายในการปฏิบัติงาน กิจกรรม ๕ ส. มีกระบวนการในการทํางาน มีแนวทางในการตรวจประเมินผล
และการปรับปรุงคุณภาพของงาน
ครูรัชฎาภรณ จันทรทอง : Plan (วางแผน)มีการกําหนดเปาหมาย / วัตถุประสงคในการ
ดําเนินงาน วิธีการและขั้นตอนเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายโดยมีการกําหนดใหเปนไปตามนโยบาย
วิสัยทัศนและพันธกิจของวิทยาลัยเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่เปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งองคกรโดยการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามที่ไดระบุไวในแผนเชนการจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง ตามระเบียบ
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม การบริหารสัญญา การจัดทําบัญชีวัสดุ
บัญชีรับจายวัสดุ – ครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน การตรวจสอบพัสดุประจําป การจําหนายวัสดุ –
ครุภัณฑการซอมบํารุง
นางสาวกนิษฐา บุญบาง : Plan (วางแผน) หมายถึงการกําหนดเปาหมาย /วัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานวิธีการและขั้นตอนที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายโดยมีการกําหนดใหเปนไปตาม
นโยบายวิสัยทัศนและพันธกิจของวิทยาลัยเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่เปนไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
องคกรตอการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่ไดระบุไวในแผนการวางแผนในดานทะเบียนครุภัณฑจําเปน
เปนตองกําหนดมาตรฐานและวิธีการในการบันทึกและการรายงานผลครุภัณฑใหมีเกณฑมาตรฐานในการ
จัดหมวดหมูของครุภัณฑเพราะการกําหนดเกณฑมาตรฐานนี้จะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
เพราะใชเปนเกณฑในการตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่ไดระบุไวในแผน
ครูชนันท ภูศรี : การทํางานของงานยานพาหนะมีการวางแผนในการทํางานดังนี้ แผนพัฒนา
พนักงานขับรถ แผนการดูแลรักษายานพาหนะและการบริหารจัดการใชงานยานพาหนะ
ครูกิตติพงษ จันทรสมุทร : งานอาคารสถานที่มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่ ประชุมมอบหมายงาน
กําหนดเปาหมายในการทํางาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ มีการประชาสัมพันธงาน ปฏิบัติงานตามแผนงาน ติดตามผล
การปฏิบัติงาน ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงคุณภาพงาน

๒๖
ครูสมชาย มาลัยวงษ : งานรักษาความปลอดภัยมีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยประชุม
มอบหมายงาน กําหนดเปาหมายในการทํางาน มีการประชาสัมพันธงาน ดําเนินงานตามแผน จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุง
ครู ณิชาภา มิตรานนท :งานสารสนเทศมีการวางแผนจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีการ
ประชุมมอบหมายงาน กําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุง

๒๗
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๔
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองประชุมชั่วคราว อาคารเอนกประสงควิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
งานสายสนับสนุน สรุปไดนําระบบ PDCA มาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจาก
P(Plan) คือการวางแผน แตละงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานพอสรุปได เปนไปในแนวทางเดียวกัน คือ
๑. ประชุมวางแผนงาน - การกําหนดวามีอะไรตองทําบาง
๒. กําหนดเปาหมาย - เปาหมายคืออะไร
๓. มอบหมายผูรับผิดชอบ - ใครทําและทําอะไร
๔.เตรียมวัสดุอุปกรณ– ตองใชอะไรบาง
๕. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน – ระยะเวลาในการทํางานแตละขั้นตอนใชเวลาเทาไร
๗.ปฏิบัติงานตามแผน– ทําอยางไร ทําเมื่อใด ทําที่ไหน มีขั้นตอนอยางไร
๘.ติดตามผลและประเมินผล– มีการติดตามและประเมินผลอยางไร
๙. ปรับปรุง และรายงานผลเผยแพร– ควรปรับปรุงอะไรบาง และเผยแพรใหใครไดรับทราบ

๒๘
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองประชุมชั่วคราว อาคารเอนกประสงค วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ครูสมภพ เขียวมณี :ครั้งที่แลว เราไดตัว P คือ การวางแผน ในวันนี้จะเปน PDCA ตัวที่สอง คือ D
การปฏิบัติ แตละงานมีแนวอยางไร เชิญงานบุคลากรเลยครับ
ครูนุกิจ สุขสวัสดิ:สํ์ าหรับงานบุคลากร ขั้นตอนD คือ DO จะปฏิบัติงานอยางไรจึงมีประสิทธิภาพอยาง
แรกตองมีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหทุกคนรับทราบวาในรอบหนึ่งปตองทําอะไรบาง เวลาใดจากเผยแพรให
ทุกคนไดรับทราบ ซึ่งจะทําใหไมเกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบตองมีความเขาใจงานเปนอยางดี
พรอมใหคําแนะนําได ตองติดตามขอมูลขาวสารผลประโยชนในงานบุคลากรในทุกดาน ประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่องทั้งปายนิเทศ แจงในที่ประชุม และประชาสัมพันธเสียงตามสายของวิทยาลัย มีการประชุมทีมงานทุกเดือน
นําเสนอ ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแกไข งานจะมีประสิทธิภาพ หรือไม ตองทําใหถูกตองตั้งแตแรก เพื่อ
ไมใหเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร เวลาและความเสียหายตอวิทยาลัย
ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี :การลงมือปฏิบัติ คือ การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยกอนลงมือปฏิบัติจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หากพบวาไมถูกตองใหรีบ
ดําเนินการแกไขการลงมือปฏิบัติ
๑. ดานการรับเงิน เมื่อไดรับเงินคาลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา การเงินจะตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารกอนออกใบเสร็จรับเงิน ตอจากนั้นจะออกใบเสร็จรับเงินใหนักเรียนเปนรายบุคคล และ
มอบใหครูที่ปรึกษาเพื่อนําไปแจกใหนักเรียน และการเงินจะบันทึกลงทะเบียนคุมการชําระเงิน
๒. ดานการเบิกเงิน เมื่อไดรับเอกสารขอเบิกเงินจากผูรับบริการ การเงินจะตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารกอนตั้งเบิกเงิน หากเอกสารถูกตองจะลงทะเบียนรับเรื่องเบิกและรวบรวมเอกสารเพื่อ
ตั้งเบิกเงินตอไปและเมื่อไดรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางก็จะเขียนเช็คสั่งจายเงินตอไปหากเอกสารไม
ถูกตองสงกลับใหดําเนินการแกไข
๓.ดานการนําเงินฝากธนาคารและฝากคลัง มีการนําเงินฝากโดยจะนําเงินฝากทันทีถาเงินนั้นเกิน
อํานาจการเก็บรักษาเงินหรือเงินนั้นมีกําหนดการนําฝากเงิน โดยจะนําฝากตามระเบียบกําหนด
๔. ดานการบัญชี มีการบันทึกบัญชีทุกวันที่มีรายการรับ -จายเงิน และบันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการ
โอนเงินและมีการผานบัญชีไปยังบัญชีอื่น ๆ หรือรับเอกสารการเบิกเงิน ในทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก
เงิน
๕. ดานการจัดสงรายงาน มีการจัดสงรายงานตามปฏิทินที่กําหนด และจัดสงรายงานตามที่ไดรับ
หนังสือสั่งการ
ครูสมภพ เขียวมณี :ในการปฏิบัติงานแผนงานฯ นั้นอยางแรกเลยตองทําเขาใจ ขอบขายของงาน
กอน ตองมีความมุงมั่นกับงาน และอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ การเสียสละเวลาในการทํางานนอกเวลา

๒๙
ราชการในการดําเนินงานของงานแผนงานนั้น จะดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามแผนปฏิบัติราชการ และตามแนวทางของแผนกลยุทธพัฒนาวิทยาลัยเปนหลักซึ่งแผนตางๆ
นั้นเกิดขึ้นจากความคิดรวมกันของครูและบุคลากรทุกคน งานแผนงานและคณะผูบริหารก็นํามาใชเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อไปใหถึงวิสัยทัศนที่ตั้งไว ณ ปจจุบัน งานแผนงานไดสรางแบบฟอรมตางๆ
เพื่อใชในการขอขอมูล การรายงานขอมูล การเขียนโครงการ โดยใชอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรในการสง
ขอมูล อีกสิ่งหนึ่งคือการประชุมรวมกันกับคณะผูบริหาร งานแผนงาน งานการเงินและพัสดุ ที่ตองมีการ
สอบถามและสอดประสานงานกันใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป นอกจากนี้ยังตองมีการประสานขอ
ขอมูลจากฝายตางๆ ตามแบบฟอรมที่ตองรายงาน โดยตองมีมิตรไมตรีที่ดี พูดกับเขาเพ ราะๆ หลังจากการ
ดําเนินงานก็จะเปนการติดตามประเมินผล ซึ่งจะพูดในครั้งตอๆ ในสวนของการทํางานนั้นเมื่อเกิดอุปสรรค
หรือปญหาตางๆ ก็จะสอบถามผูรู หรือสอบถามจากสถาบันฯ โดยตรงและตองปรึกษาปญหา/รายงาน
ปญหาตางๆ กับรองฝายบริหารและผูอํานวยการตามลําดับ
ครู มนตรี สุขกลัด :DO(ปฏิบัติ )วางแผน การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธจะมีการมอบหมายหนาที่ /แบงงานใหเจาหนาที่ในงานประชาสัมพันธ
อยางชัดเจน ครบถวน มีการกําหนด ปฏิทินการปฏิบัติงานมีการประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยเพื่อเผยแพรงานประชาสัมพันธ ใชสื่อเทคโนโลยีติดตามขอมูลขาวสาร เผยแพร เหตุการณ
ที่เปนปจจุบันพรอมทั้งเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพื่อการสืบคนยอนหลัง
ครูพรจิต แพงอุทัย :D จะเปนการระบุถึงการลงมือทําหรือขั้นตอน Do ในวงจร PDCA โดยจะ
มีเปาหมายเพื่อใหมั่นใจวาไดปฏิบัติหรือดําเนินการตามวัตถุประสงค มาใชในการดําเนินงานธุรการ ทั้งนี้ผู
ปฏิบัติการซึ่งมี ๒ คน ตองดําเนินการจัดสรรบทบาทและความรับผิดชอบแตละหนาที่ที่เกี่ยวของไวอยาง
ชัดเจน รวมถึงมีการสื่อสารใหเกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่แตละคนอยางทั่วถึง ทั้งนี้ไดดําเนินการตาม
เทคนิคการปฏิบัติงานธุรการเชน ดานเอกสารใหมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรม
๕ ส ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑
สะสาง จัดเอกสารที่ไมเปนระเบียบใหดูเปนระเบียบมากที่สุด เริ่มจากคัดแยกเอกสารที่จําเปนนอย จําเปน
มากออกจากกัน จากนั้นหาที่เก็บเอกสารสําหรับเอกสารที่จําเปนนอยหรือเอกสารที่นานๆใช ควรเก็บไวใน
สถานที่ๆสามารถคนหาไดรวดเร็วหรือนํามาใชไดรวดเร็ว หากเอกสารที่นานๆใชทีควรกําหนดสถานที่ให
แนนอน ขั้นตอนที่ ๒ สะดวก นั่นคือการทําปายระบุ การกําหนดรหัสแฟมเอกสารใหเปนหมวดหมูอาจแยก
ประเภทหนังสือ ทั้งนี้หากมีการยืมมีการทําทะเบียนหนังสือหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษ รเวลาใครยืม
จะไดตามถูก ขั้นตอนที่ ๓สะอาด ตองดูแลความสะอาดของตูเอกสาร สถานที่เก็บเอกสาร และบริเวณ
สํานักงานใหเรียบรอย สะอาด นามอง อันจะนําไปสูที่ ส ๔ ที่ สุขลักษณะและควรปฏิบัติเปนประจําอันจะ
นําใหเกิดส ๕ ที่ สรางนิสัย
ครูรัชฎาภรณ จันทรทอง :DO (ปฏิบัติ)เปนการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไวยกตัวอยาง
เชนการจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑ ตองมีการสํารวจขอมูลความตองการของบุคลากรที่รับผิดชอบงานตาง ๆ
เพื่อจัดประเภทวัสดุครุภัณฑ และดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ ป พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ถาเปนวัสดุเมื่อจัดซื้อแลวจัดทําบัญชีวัสดุและการ

๓๐
เบิกจาย ครุภัณฑดําเนินการขอหมายเลขจัดลงทะเบียนทรัพยสิน โดยใชโปรแกรม “ตีราคาทรัพยสิน”
สําหรับงานอื่นๆจะปฏิบัติตามลักษณะของงาน
นางสาวกนิษฐา บุญบาง: DO (ปฏิบัติ) ทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑเปนการปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนที่ไดกําหนดไวยกตัวอยางเชนมีการเก็บรวบรวมขอมูลประวัติการซอมครุภัณฑของวิทยาลัย
เจาหนาที่ตองเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการซอมวาซอมเครื่อง (ครุภัณฑ ) หมายเลข
ครุภัณฑอะไรเปนจํานวนเงินคาซอมเทาไรและวัน /เดือน/ปในการซอมและซอมจากบริษัท /หาง/รานใดไว
ดวยเพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป
ครูชนันท ภูศรี :คือลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว แบงออกเปน ๓ ดาน คือ
ดานพนักงานขับรถ ๑.มีการตรวจสภาพรางกายพนักงาน ขับรถเปนประจําทุกป ๒. สรางวินัยและ
มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะเชน ฟงเสียงติชมจากนักเรียนและครู ๓.สรางทัศนคติที่ดีวา รถยนต ของ
วิทยาลัยนั้นเปนของตนเอง
ดานการดูแลรักษายานพาหนะ๑.ตรวจสภาพดูแลรักษายานพาหนะใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา
๒.จัดทําสมุดประจํายานรถทุกคันในการใชงานตลอดป ๓. ทําสมุดประจํายานพาหนะในการดูแลรักษา และ
ซอมบํารุง ตลอดป เชน วันเวลาการถายน้ํามันเครื่อง การซอมบํารุงในแตละครั้ง ๔. ทําความสะอาด
รถยนตใหสะอาดนาใชตลอดเวลา
ดานการบริหารจัดการ ๑. ประสานกับสถาบันเพื่อขอตอทะเบียนยานพาหนะใหถูกตองตาม
กฎหมายทุกป ๒.มีใบอนุญาตขอใชยานพาหนะทุกครั้ง ๓ .ใหบริการแกสังคมตามโอกาสและความ
เหมาะสม ๔.ใหสวัสดิการหรือคาตอบแทนพนักงานยานพาหนะตามความเหมาะสม
๕. เพิ่มพนักงาน
ยานพาหนะใหเหมาะสมกับการใชงาน ๖.จัดทําตารางการใชรถยนตที่ใหบริการทั้งภายนอกและภายใน เพื่อ
ใหบริการไดครบถวน ถามีปญหาจะไดขอความอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอกหรือจัดเชารถยนตให
เพียงพอ
ครูกิตติพงษ จันทรสมุทร : DO (ปฏิบัติ ) เปนการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลัก “ตอง ๓ พรอม”
๑.อาคารสถานที่พรอม มีการวางผังการใชอาคารสถานที่ ติดปายนิเทศแสดงการใชอาคารสถานที่
ตรวจสอบความพรอมของอาคารสถานที่ ซอมแซมปรับปรุงเพื่อสมบูรณในการใช
๒.อุปกรณพรอม วัสดุ มีเพียงพอตอการใชงาน ครุภัณฑมีความสมบูรณหากเสียตองรีบซอมแซม
หรือจัดซื้อใหม
๓.คนงานพรอม มีการประชุมเพื่อกําหนดจุดที่รับผิดชอบแบงงานที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ
แผนปฏิบัติการ กําหนดการประชุมเพื่อหารือเรื่องงานที่ไดรับมอบหมายทุกสัปดาหเพื่อ นําเสนอ ปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแกไข ในขณะเดียวกันเพื่อประเมินความกาวหนาของงาน
ครูสมชาย มาลัยวงษ : D งานรักษาความปลอดภัย ดําเนิน การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ หากพบ ปญหาจะไดหาทางแกไขใหถูกตองแลว ดําเนินการแกไขการลงมือ
ปฏิบัติ เชน จัดหาเวรยามใหเพียงพอ การจัดทําตารางการอยูเวรยามของบุคลากร ประชาสัมพันธให

๓๑
บุคลากรทราบถึงตารางการอยูเวรยามโดยติดประกาศ และกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติ การจัด
กิจกรรมซักซอมการเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ ภัยที่เกิดจากอาคารสูง การซักซอมจุดรวมพลเมื่อเกิดภัยตาง ๆ
จัดทําสมุดบันทึกการอยูเวรใหผูรับผิดชอบบันทึกและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบันทึกเหตุการณตาง ๆ
จัดตารางการตรวจเวรของผูตรวจการปฏิบัติงาน
ครูณิชาภา มิตรานนท : งานสารสนเทศ จะเกิดประสิทธิภาพ คือ การมีขอมูลทั้งหมดของวิทยาลัย
ครบถวนทุกดานเพื่อรวบรวบเปนงานสารสนเทศทั้งในแบบรูปเลม และฐานขอมูลของเว็ บไซต การเก็บรวบ
ขอมูลจะปฏิบัติอยางไร ตองกําหนดเปาหมายในการเก็บขอมูลวาตองการอะไรบางที่จะใชเปนฐานขอมูลใน
การทํางานแบงงานใหทุกคนไดรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลใหชัดเจน นอกจากนี้ ตอง
กําหนดความเสี่ยงของการไมไดขอมูลวาจะแกปญหาอยางไร

๓๒
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๕
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองประชุมชั่วคราว อาคารเอนกประสงค วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการ ของ
D (DO) คือ การปฏิบัติแตละงานมีแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานบุคลากรและสวัสดิการครู:จัดทําปฏิทินงาน เผยแพรใหทุกคนถือปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานตองเขาใจ
งานเปนอยางดีพรอมใหคําแนะนํา ใชการประชาสัมพันธทุกวิธี ประชุมเพื่อปรึกษาปญหา อุปสรรคและแกไข
ปญหาอุปสรรค
๒. งานการเงินและบัญชี:การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนด ลงมือปฏิบัติตรวจสอบความถูกตอง
และดําเนินการแกไขกอนการลงมือปฏิบัติ
๓. งานแผนงานและงบประมาณ
: เขาใจขอบขายของงาน เสียสละเวลา ดําเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติราชการและแนวทางของแผนกลยุทธพัฒนาวิทยาลัย และความตองการของ
บุคลากร มีแบบฟอรมครบถวนสามารถใชไดจริง ประชุมผูเกี่ยวของ ประสานงานดวยมิตรภาพ ติดตามประเมินผล
เมื่อมีปญหาและอุปสรรคสอบถามผูรูเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรค และรายงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ
๔. งานประชาสัมพันธ: มอบหมายหนาที่ ผูปฏิบัติงานตามหนาที่ กําหนดเวลาในการทํางานตามปฏิทิน
และปฏิบัติตาม ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อรับ-สงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ
๕. งานธุรการและสารบรรณ:ปฏิบัติงานตามหลักกิจกรรม ๕ ส คือสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
และสรางนิสัย
๖. งานพัสดุ
:ปฏิบัติงานตามแผน สํารวจความตองการของบุคลากร จัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบวัสดุ
ครุภัณฑ ดูแลรักษา ซอมบํารุงใหพรอมกับการใชงานเสมอ
๗. งานยานพาหนะ
: สรางพนักงานขับรถที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบรถยนตใหพรอมการใชงาน และ
บริหารจัดการการใชรถอยางมีประสิทธิภาพ
๘. งานอาคารสถานที่
:ยึดหลัก “ตอง ๓ พรอม” คือ อาคารสถานที่พรอม อุปกรณพรอม และ
ผูปฏิบัติงานพรอม
๙. งานรักษาความปลอดภัย
:ปฏิบัติงานตามแผน มีปญหาตองแกไข กําหนดมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัย และควบคุมใหเปนไปตามมาตรการอยางเครงครัด
๑๐. งานสารสนเทศ:กําหนดเปาหมายในการเก็บขอมูล มอบหมายงาน กําหนดระยะเวลา
ใน
การปฏิบัติงานและมีมาตรการแกไขปญหาหากไมไดขอมูล
สรุป
: งานในสายสนับสนุน สามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ตองปฏิบัติดังนี้ ๑.ปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่กําหนดไว ๒. มอบหมายผูรับผิดชอบ ๓. ปฏิบัติงานใหเปนตามกําหนด ๔.วางแผนการแกไขปญหา
อุปสรรค

๓๓
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ครูรัชฎาภรณ จันทรทอง :ครั้งนี้เปนแนวทางในขั้น C คือ Check การตรวจสอบ แตละงานมี
แนวทางในการดําเนินการอยางไร เริ่มตนเหมือนเดิมงานบุคลากร เชิญครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ คะ อยาลืมจด
บันทึก และบันทึกเสียงดวยนะคะ สําหรับครูสมภพ เขียวมณี ไดสงขอมูลผาน mail มาใหเรียบรอยแลว
เดี๋ยวพอถึงคิวใหครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ชวยชี้แจงดวย
ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ : งานบุคลากร ขั้นตอน C คือ Check ตรวจสอบ๒ ดาน คือ
๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจ จากผูรับบริการวามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด เพื่อนํามา
แกไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถสนองตอบความพึงพอใจใหกับบุคล ากร
ทุกทานของวิทยาลัย
๒. มีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยตรวจสอบวิธีการ ระยะเวลา ขั้นตอนการทํางานเปนไปตาม
แผนที่กําหนดหรือไม ตรวจสอบผลวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม
ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี : การตรวจสอบ ๑. ดานการรับเงิน มีการตรวจสอบวาการรับเงินเปนไป
ตามแผนที่กําหนดหรือไมหากไมเปนไปตามแผน เชน มีการคางชําระจะมีการแจงใหครูที่ปรึกษา
ดําเนินการติดตามนักเรียนใหชําระเงิน ๒. ดานการเบิกเงิน มีการตรวจสอบวามีการเบิกจายตามแผนที่
กําหนดหรือไม๓. ดานการนําเงินฝากธนาคารและฝากคลัง มีการตรวจสอบการนําเงินฝากโดยตรวจสอบวา
มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม ๔. ดานการบัญชี มีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีทุกวันที่มีรายการรับ -จาย
โดยผูไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบการรับ -จายเงินประจําวัน ๕. ดานการจัดสงรายงาน มีการตรวจสอบ
การจัดสงรายงานตามปฏิทินที่กําหนดและจัดสงรายงานตามหนังสือสั่งการ
ครูสมภพ เขียวมณี :การติดตาม ประเมินผลนั้น งานแผนงานจะมอบหมายใหครูในทีมงานแผน
๑ คน เปนผูคอยตามทวงถามจากผูที่ดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ตามแผนปฏิบัติการประจําป งาน
แผนงานก็จะทําการรวบรวมขอมูลไวรายงาน ผอ. และรายงานไปยังสถาบันฯ นอกจากนี้คณะผูบริหารไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการประชุมติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป ซึ่งประกอบดวย
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ งานแผนงาน งานการเงินและงานพัสดุ เพื่อติดตามผลการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของกรมบัญชีกลางที่ตั้งไว การแกปญหาและอุปสรรคตางๆ เนื่องจากก็
มีผูรายงานผลตรงตามกําหนดและไมรายงานผลตามกําหนด ตองใชการทวงถามบอยๆ แตดวยไมตรีที่ดีนะ
ครับ
ครูมนตรี สุขกลัด :Check(ตรวจสอบ) หัวหนางานประชาสัมพันธ จะติดตามผลการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพ ตามภาระงานที่ไดมอบหมายงานใหเจาหนาที่ในงานประชาสัมพันธรับผิดชอบ ติดตาม
ขอมูลที่ไดเผยแพรขาวสารในทุกเรื่องในแงผลสะทอนเรื่องขาวสารเพื่อนํากลับมา ประเมินผลความพึงพอใจ
และดูความกาวหนาในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว

๓๔
นางพรจิต แพงอุทัย : การปฏิบัติงานธุรการโดยวงจร PDCAC = Checkเมื่อมีการลงมือทําตาม
แผนการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวแลว ขั้นตอนถัดไปมอบผูปฏิบัติงาน ๑ คนจะตองมีการเฝาติดตาม
วัด ทบทวนกระบวนการ และการดําเนินการตางๆ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทําการประเมินถึงความสําเร็จ
ของวัตถุประสงคและแผนงานของการปฏิบัติงาน ดานงานจัดเก็บเอกสารและการใหบริการ ทั้งนี้
ผูปฏิบัติงานจะตองทําการเฝาติดตาม วัด และทบทวน ดังนี้เปรียบเทียบความสําเร็จเมื่อเทียบกับ
เปาหมายที่ไดกําหนดไวประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรแนวโนม
ของผลการดําเนินงาน และปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ครูรัชฎาภรณ จันทรทอง : Check (ตรวจสอบ) ในการปฏิบัติงานตามแผนหรือระหวางการ
ปฏิบัติงานเกิดปญหาทําใหการดําเนินงานในงานพัสดุแตละงาน ในการดําเนินการมีปญหาอะไรเกิดจาก
อะไร เชนการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑมีปญหาเรื่องความชัดเจนในการเขียนรายละเอียดครุภัณฑบางรายการ
ตรวจสอบวามีรายละเอียดผิดพลาดอะไร และจะมีวิธีแกไขไดอยางไร การดําเนินการของแตละงานตองการ
ติดตามการตรวจสอบและการประเมินปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงานเพื่อ
เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงาน
นางสาวกนิษฐา บุญบาง : Check (ตรวจสอบ) ทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑในการปฏิบัติงาน
ตามแผนหรือระหวางการปฏิบัติงานเกิดปญหาแทรกซอนที่ทําใหการดําเนินงานซอมครุภัณฑ ปญหาในการ
ซอมครุภัณฑมีอะไรบางเชนอาการเสียที่เดิมที่เคยซอมไปแลวใชงานไปสักระยะก็เสียอีกเกิดจากอะไรการ
ติดตามการตรวจสอบและการประเมินปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงานเพื่อ
เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงานดานงานซอม
ครูชนันท ภูศรี :การทํางานโดยยึดหลัก C การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกดาน ประเมินผลความ
พึงพอใจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน ๓ ดาน คือ พนักงานขับรถ การดูแลรักษายานพาหนะ และการ
บริหารจัดการ ประมวลผล สรุปรายงานตอผูบังคับบัญชา
ครูกิตติพงษ จันทรสมุทร : Check(ตรวจสอบ) ในทุกสัปดาหจะมีการประชุม เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินการ ดูความกาวหนา ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว โดยประเมินผลความพึงพอใจของผูใชอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย
ครู สมชาย มาลัยวงษ : C ตรวจสอบ และติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนหรือระหวางการ
ปฏิบัติงานวาเกิดปญหาใดบาง เชน ตรวจสอบการกําหนดเกณฑในการปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากนอย
เกิดปญหาในการปฏิบัติหรือไม ติดตามการปฏิบัติงานโดยผูตรวจเวร การบันทึกการอยูเวรของผูรับผิดชอบ
ตามคําสั่ง ตรวจการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย การประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น จากผูเขารวมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ครู ณิชาภา มิตรานนท : มีการติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนโดยการประชุม
ผูปฏิบัติงานสรุปงานเปนประจํา ติดตามความกาวหนา หากมี ปญหาที่เกิดขึ้น ระดมสมองเพื่อ แกไขปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น นํามาปรับปรุงใหงานเปนไปตามเปาหมาย

๓๕
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการ ของ
C (Check ) คือ การตรวจสอบงานสายสนับสนุนมีแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานบุคลากรและสวัสดิการครู:ใชวิธีการประเมินความพึงพอใจ และประเมินผลตามสภาพจริง
๒. งานการเงินและบัญชี: ตรวจสอบ และติดตามผลอยางตอเนื่อง ใหเปนไปตามกําหนด
๓. งานแผนงานและงบประมาณ : มอบหมายผูรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล รายงานผล และตั้ง
คณะกรรมการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป ใหเปนไปตามเปาหมายในการเบิกจาย หากเกิดปญหา
อุปสรรค ใหปญหาแบบมิตรภาพ
๔. งานประชาสัมพันธ :ติดตามผลการปฏิบัติงานใหไดตามที่กําหนด ประเมินผลความพึงพอใจ และ
ประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย
๕. งานธุรการและสารบรรณ : ผูปฏิบัติงานตองติดตาม วัด และทบทวน เพื่อตรวจสอบผลการ
ดําเนินการ คือ เปรียบเทียบความสําเร็จเมื่อเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนดไวประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรแนวโนมของผลการดําเนินงาน และปญหาที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น
๖. งานพัสดุ : การดําเนินการตองติดตามการตรวจสอบและการประเมินปญหา ควบคูไปกับการ
ดําเนินงานขั้นตอน
๗. งานยานพาหนะ
: ประเมินผลความพึงพอใจทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน ๓ ดาน
คือ พนักงานขับรถ การดูแลรักษายานพาหนะ และการบริหารจัดการ ประมวลผล สรุปรายงานตอผูบังคับบัญชา
๘. งานอาคารสถานที่
: มีการประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินการ และประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ประมวลผล สรุปและรายงานผลตอผูบังคับบัญชา
๙. งานรักษาความปลอดภัย
: ตรวจสอบการดําเนินการทุกขั้นตอนอยางเครงครัด และประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการ
๑๐. งานสารสนเทศ:ประชุมผูปฏิบัติงานสรุปงานติดตามความกาวหนา มี ปญหา ระดมสมองเพื่อ
แกไขปญหาอุปสรรค และปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมาย
สรุป
: ภาพรวมของC ( Check ) ตรวจสอบ มีการตรวจสอบ ๒ แบบ ๑. การประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ และประเมินจากการปฏิบัติงานดวยการประชุม ติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค เพื่อใหงาน
เปนไปตามเปาหมาย

๓๖
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองประชุมเทพบูชิต อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ครูรัชฎาภรณ จันทรทอง:สุดทายกอนที่เราจะสรุปวาเราดําเนินการครั้งนี้ เราตองดําเนินการในขั้น
สุดทายของ PDCA คือ A (Act)ปรับปรุง แตละงานมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร เริ่มตนเหมือนเดิม
งานบุคลากร ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ อยาลืมอธิบายงานของครูสมภพ เขียวมณี ดวยนะคะ
ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ : งานบุคลากร ขั้นตอน A คือ Act ปรับปรุง หลังจากมีการตรวจสอบแลว ถา
เราทําไดตามแผน ตามเปาหมายก็คงไว หากตรวจสอบแลว มีขอผิดพลาดไมวาจะเปนขั้นตอนไหนก็ตามให
หาสาเหตุเพื่อแกไขหาทางปรับปรุง เพื่อความสมบูรณของงานในครั้งตอไป
ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี : การปรับปรุง คือ การนําผลการประเมินมาปรับปรุง โดยการวิเคราะห
วามีโครงสรางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นการปรับปรุง
เมื่อไดมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบแลว ปรากฏวาเกิดปญหาจะ
ปรับปรุงแผนที่กําหนดไวในแตละเรื่องโดยจัดทําเปนแนวทางการปฏิบัติงานและเนนวิธีการปฏิบัติ
ครูสมภพ เขียวมณี :หลังจากรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินผลแลว ก็นําผลการประเมินนั้น
มาสรุปผล นําเสนอคณะผูบริหารและหาแนวทางในการแกไขและใชในการปรับปรุงแผนตางๆ ใน
ปงบประมาณตอไป
ครูมนตรี สุขกลัด : รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินผล นําผลการประเมินนั้นมาสรุปผล เพื่อ
ปรับปรุงวาขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น
นางพรจิต แพงอุทัย :A = Action คือการปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหาหรือสวนไหนไมมีปญหา
ใดๆก็ยอมรับแนวทางปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสําเร็จเพื่อใชในครั้งตอไปเชน
- ดานเอกสาร สามารถคนหาหนังสือราชการใหผูที่ตองการใชไดรวดเร็วขึ้น
-ดานบริการตางๆ เชน ผูรับบริการทําการประเมินความพึงพอใจการใหบริการระดับดีมาก ทั้งนี้ ถาสวนใด
ที่ตองมีการแกไขปรับปรุงจะตองมีการบันทึกระดับของคุณภาพการปฏิบัติงานในปจจุบันไวเพื่อทําการเปรียบเทียบ
กับผลที่ไดจากการปรับปรุง เพื่อนํมา าปรับเปลี่ยนการบริหารงานในขั้นตอนการวางแผน(
Plan ) ตามระบบวงจร
PDCA ตอไป
ครูรัชฎาภรณ จันทรทอง : การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานเปนกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากไดทําการตรวจสอบแลวการปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนาหรือ
การคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํารอยเดิมของทุกงาน เชนในการจัดซื้อจัด
จางวัสดุครุภัณฑ ที่ลาชาในแตละปมีปญหามาจากอะไรบาง และตรวจสอบวาเปนปญหาเดิมหรือไม เปนตน
นางสาวกนิษฐา บุญบาง :การนําผลการประเมินผลมาปรับปรุงงานเปนกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากไดทําการตรวจสอบแลวการปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนาหรือ
การคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํารอยเดิมเชนในดานทะเบียนประวัติการ

๓๗
ซอมการมีประวัติการซอมครุภัณฑไวสามารถตรวจสอบไดวาการซอมครั้งสุดทายซอมอะไรไปบางเกิด
ปญหาจากจุดเดิมหรือไมเปนตน
ครูชนันท ภูศรี :การทํางานโดยยึดหลัก A ปรับปรุงแกไข โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
ดานตาง ๆ ที่ไมบรรลุเปาหมาย หัวหนาตองปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการจัดทําระเบียบการ
ปฏิบัติงาน แนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันและอื่นๆ ของงานยานพาหนะให
เขาใจตรงกัน เชน ดานพนักงาน ขับรถ พนักงานขับรถตองมีสภาพรางกายที่แข็งแรง มีทัศนคติและการ
ปฏิบัติในการขับขี่ที่พัฒนาขึ้นดานการดูแลรักษายานพาหนะพนักงานยานพาหนะดูแลรักษายานพาหนะให
สะอาดและนาใชงานยิ่งขึ้นตลอดจนสามารถพรอมใชยานพาหนะไดตลอดเวลาดานการบริหารจัดการ
สามารถจัดการไดดีและปฏิบัติไดอยางตอเนื่องแตตองแกไขคือพนักงานยานพาหนะยังไมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน
ครูกิตติพงษ จันทรสมุทร :Act รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินผล นําผลการประเมินนั้นมา
สรุปผล เพื่อปรับปรุงวาขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น
ครูสมชาย มาลัยวงษ : A ปรับปรุงแกไข การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโดยการนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขงานที่ยังไมบรรลุเปาหมาย และพัฒนางาน
ที่บรรลุเปาหมายอยูแลวใหดียิ่งขึ้น และนํากฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
มาจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานหรือแผนพับประชาสัมพันธ อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหทุกคนถือปฏิบัติและ
เขาใจตรงกัน
ครูณิชาภามิตรานนท : งานสารสนเทศ ในขั้นตอนนี้เมื่อมีการประชุมกับงานสมาชิกในงานได
ขอสรุปถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาปรับใชในครั้งตอไป งานก็จะเกิดประสิทธิภาพเพราะเราสามารถ
ควบคุมปจจัยที่จะทําใหเกิดปญหากับงานได

๓๘
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๗
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบ ของA( Act ) คือ การปรับปรุง งานสายสนับสนุนมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามระบบPDCA ทั้ง ๑๐ งานมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ
๑. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หลังจากประเมินผลในขั้น ตรวจสอบ( C-Check ) รวบรวม
ผลการประเมินมาวิเคราะห สังเคราะห แปลผลในภาพรวมทั้งหมด มาปรับปรุงการทํางานของผูปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแผน และเปาหมายที
กําหนดไว
่
๒. วางแผนการพัฒนาเมื่อทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นปรับปรุงแกไขใหไดตามเปาหมาย สิ่งที่ตองทํา
อีกขั้นหนึ่ง คือ ตองพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม เพราะการปฏิบัติงานไมควรย่ําอยูกับที่ ควรเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
๓. รายงานขอมูล นําขอมูลที่ไดรายงานผลตอผูบังคับบัญชา และควรนําขอมูลที่ไดรับจากการ
พัฒนาเปนขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชไดสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานและประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ
การนําระบบวงจรคุณภาพ ( PDCA) มาใชในการปฏิบัติงานในสายสนับสนุน ทําใหการทํางาน
เปนไปตามขั้นตอน หากการปฏิบัติงานเปนไปตามวงจรคุณภาพที่กําหนด ก็จะทําใหงานบรรลุผล ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว และหากการดําเนินงานเกิดปญหาหรือสะดุด ไมไดตามเปาหมายที่กําหนด
แสดงวาการปฏิบัติงานขั้นตอนใดหายไป ตองทบทวนแกไข เพื่องานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓๙
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ครูสมภพ เขียวมณี : จากการประชุมครั้งที่ผานมาเราไดความคิดวาควรนําระบบ PDCAเขามาใช
ในการทํางาน จึงจะทําใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพทีนี้ทําอยางไรจึงจะสงเสริมใหทุกคนหรือทุก
หนวยงานในสายสนับสนุนของเรามีความรูความเขาใจและนําระบบ PDCA ไปใชอยางจริงจัง ในความ
คิดเห็นของผมผมคิดวาเราควรจัดทําเปนคูมือเรื่องเทคนิคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยใชระบบ
PDCA ขึ้นมา แลวแจกไปตามหนวยงานในสายสนับสนุนของเราเพื่อใหเอาไวดูและปฏิบัติตามนาจะไดผลดี
ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ : เห็นวานาจะมีการประชุมซักซอมความเขาใจกันในกลุมสายงานสนับสนุนใน
เรื่องของการนําระบบ PDCA มาใชก็นาจะเพียงพอ เพราะวาสายงานสนับสนุนของเรามีคนทํางานไมมาก
แคพูดคุยทําความเขาใจกันก็นาจะเพียงพอ สวนที่วางานจะออกมามีประสิทธิภาพเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการ
กํากับติดตามงานของผูบริหาร เพราะวาถาผูบริหารมีการติดตามและประเมินผลงานอยูบอยๆ คนทํางานก็
จะมีการตื่นตัวตั้งใจทํางานมากขึ้น
ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี : แทนที่จะมีการประชุมซักซอมความเขาใจกันในกลุมสายงานสนับสนุน
ขอเสนอเพิ่มเติมวาควรทําการประชุมครูทั้งวิทยาลัย ชี้แจงเรื่องการนําระบบPDCA มาใชในการทํางานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานนาจะดีกวา เพราะไดประโยชนกับครูทั้งวิทยาลัยทุกหนวยงานดวย เสียเวลา
ประชุมสัก 2-3 ชั่วโมงแตไดความรูทั่วถึงกันหมดและนําไปปฏิบัติได ถือวาคุมนะ
ครูมนตรี สุขกลัด : เวลามีประชุมครูทั้งวิทยาลัยก็นําเรื่องนี้เขาสูในที่ประชุม ขึ้นจอฉายภาพใหทุก
คนเห็นประโยชนของการนําระบบ PDCA มาใชกับการทํางาน ถือไดวาเปนการแบงปนความรู และเนนให
เปนวาระแหงการทํางานที่วิทยาลัยตองการใหทุกหนวยงานทํา ไดประโยชนสองตอวินวิน เริ่มตนที่สาย
สนับสนุนและกระจายความรูใหหนวยงานอื่นนําไปทําดวยนาจะดี
ครูพินิตร กลับทวี : ทําเปนแผนพับโบชัวรเรื่องเทคนิคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยใชระบบ
PDCA ก็ได เพราะสายสนับสนุนของเรามีเจาหนาที่อยูไมมาก จะไดไมเปลืองงบประมาณในการทํา
จุดสําคัญไมไดอยูที่ตองเปนเลมเล็กหรือเลมใหญ แตอยูที่ทํายังไงใหคนเอาไปใชแลวไดผลมากกวา
นางสาวกนิษฐา บุญบาง :ไมถึงขนาดตองทําเปนคูมือเปนเลมก็ไดถาเนื้อหาไมมาก เลือกเอาเฉพาะ
หลักๆแลวทําเปนแผนพับหรือโบชัวรก็พอ จะไดไมเปลืองกระดาษมาก ทําเสร็จแลวก็แจกออกไปทุกภาคทุก
หนวยงานเลย ไดประโยชนทั่วถึงกันหมดเทากันขอใหทํากันใหจริงจังเทานั้นก็พอ
นางพรจิต แพงอุทัย :ขอเสนออีกหนึ่งทางเลือกคือพิมพหลักการทํางานแบบ PDCA ลงในกระดาษ
A4 ทําใหสวยงามนาสนใจ แลวก็แจกไปทุกภาคทุกหนวยงาน ใหเอาไปติดไวบนบอรดในหนวยงานของ
ตัวเองหรือติดไวที่โตะทํางาน หรือขางฝาที่ทํางาน เพื่อเอาไวเตือนใจตัวเองใหทํางานใหเปนระบบนี้เพื่อ
ผลงานที่มีประสิทธิภาพเพราะติดเอาไวแบบนั้นเดินผานไปผานมาก็ตองเห็นอยูทุกวันซึมซับไปเอง แบบนี้
ประหยัดทั้งงบประมาณและประหยัดกระดาษดวย

๔๐
ครูณิชาภา มิตรานนท:ขอสนับสนุนใหทําเปนคูมือออกมาเปนเลมใหสวยงามนาสนใจเลย เอาแบบ
วาเปนมาตรฐานนะ ใชชื่อวา “คูมือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชระบบ
PDCA
วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง” และไหนๆก็ทําเปนเลมมาตรฐานแลว ก็แจกไปทุกภาคทุกหนวยงานในวิทยาลัย
ใหไดนําเอาไปใชกัน จะไดเปนเอกสารหลักฐานทางราชการ ใครไปใครมาเห็นเขาเขาก็จะไดรูวาเออวิทยาลัย
แหงนี้มันมีการพัฒนาการทํางานดีนะ
ครูกิตติพงษ จันทรสมุทร :เห็นดวยเปนอยางยิ่ง และขอเพิ่มเติมวานอกจากจะไดเปนเอกสาร
หลักฐานทางราชการ ใครไปใครมาเห็นเขาเขาก็จะไดรูวาเออวิทยาลัยแหงนี้มันมีการพัฒนาการทํางานดีนะ
ยังสามารถเอาไปตอบโจทยประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกเวลาที่มีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษามา
ตรวจประเมิน เราจะไดมีเอกสารหลักฐานออกมาเปนเลมเลยวาเราไดมีการพัฒนาการทํางานของเราอยางนี้
นะ
ครูชนันท ภูศรี :นอกจากจะทําเปนเลมคูมือแจกแลว ขออนุญาตแนะนําใหทําการรณรงคสราง
จิตสํานึกใหเห็นถึงความสําคัญในการทํางานแบบ PDCA ควบคูกันไปดวย เพราะคนบางคนไดเลมไปแลว
เอาไปเก็บไวเฉยๆ ไมไดเอาไปอานไปทํามันก็ไมมีประโยชน ทั้งแจกเลมทั้งรณรงคทําสองอยางไดประโยชน
เพิ่มขึ้น
ครูมาลัย มาลัยวงษ :ทําเปนเลมคูมือครับ เสร็จแลวขึ้นจอนําเสนอในที่ประชุมครูและบุคลากรทั้ง
วิทยาลัย เพื่อแบงปนความรู และรับฟงความคิดเห็น อาจมีผูแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่งอยางใดเพิ่มเติมก็
ได ถือเปนการ learn and share อยาไปเสียดายงบประมาณ เสียดายกระดาษ หรือคิดวาเปนการเสียเวลา
เลย เพราะประโยชนที่ไดคุมคากวากันเยอะ แถมยังเปนการสื่อสารสองทางอีกดวย
ครูรัชฏาภรณ จันทรทอง: ทําเปนคูมือแจกทุกภาคทุกหนวยงาน แตขอใหในคูมือบรรจุเนื้อหาให
ครบถวน เชนบทนํา วัตถุประสงค คําจํากัดความ กรอบมาตรฐานการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ระบบ
PDCA หรือแมกระทั่งแบบประเมินผลความพึงพอใจ เพราะวาการที่เราจะรูวาการทํางานมีประสิทธิภาพ
หรือไม ก็ตองมีการประเมินผลความพึงพอใจ พูดงายๆวาไหนๆจะทําใหเปนคูมือก็ทําใหเปนมาตรฐานไป
เลย มันดีตรงที่สามารถใชเปนเอกสารที่ตอบโจทยประกันไดดวยวาเรามีการพัฒนางาน มีการยกระดับ
คุณภาพของงานของเรา ทําทีเดียวแตเก็บไวใชงานไดหลายปนาจะดีกวากัน

๔๑
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๘
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น.
ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
๑.ที่ประชุมมีมติใหจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดวยระบบ PDCA แจกไปยัง
ทุกภาคและทุกหนวยงาน และใหถือเปนนโยบายในการปฏิบัติงาน
๒.คูมือที่จัดทําตองมีขอมูลรายละเอียดที่ครบถวนเชนบทนํา วัตถุประสงค คําจํากัดความ
กรอบมาตรฐานการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ระบบ PDCA และแบบประเมินผลความพึงพอใจ ขอความ
ถูกตอง ชัดเจน ใชภาษานาอานนาสนใจ
๓.จัดทําการรณรงคใหเห็นความสําคัญของการทํางานตามระบบ PDCA ควบคูกันไป

