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รายงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๐น.-๐๙.๑๐ น. 

ณ หองประชุมช่ัวคราวอาคารเอนกประสงควิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

ผูอํานวยการวิทยาลัย : ตามท่ีเชิญทุกทานมารวมประชุมกันในวันนี้ก็เพ่ือจะแจงใหทราบวา           

ทุกวิทยาลัยไดรับมอบหมายจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดําเนินการจัดทํา KM ในสายสนับสนุนหรือใน

ฝายบริหารอีกวิทยาลัยละ ๑ เรื่อง นอกเหนือคือ KM ท่ีเราดําเนินการไปบางแลว เก่ียวกับการเรียนการ

สอน ๑เรื่อง การวิจัย ๑เรื่อง และภูมิปญญาทองถ่ินอีก ๑เรื่อง  รวมแลวในปงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ 

วิทยาลัยมีการจัดเก็บองคความรู ๔ เรื่อง  ซ่ึงคณะทํางานหรือจะเรียกวา KM ทีม ท่ีเลือกมานี้จัดอยูในกลุม

ของ KM ของสายสนับสนุนเรียนการสอน และเราก็ไดคัดเลือกองคความรู ในหัวขอ เทคนิคการปฏิบัติงาน

สายสนับสนุนท่ีมีปร ะสิทธิภาพ กอนอ่ืนขอทําความเขาใจกับทุกคนในท่ีนี้กอนวา KM ก็คือการจัดการ

ความรูโดยการนําความรูท่ีมีอยูในตัวของคนเราออกมาเก็บรวมรวมไวใหเปนหลักฐาน เอกสาร ตํารา คูมือ 

หรือแนวทาง หรือ CD VCD ไดท้ังนั้น เพ่ือไมใหความรูนั้น  สูญหายไปหรือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ี เม่ือ

บุคคลเหลานั้นไมอยูในงานนั้นๆ  คนอ่ืน ๆ  ท่ีทํางานแทนก็สามารถศึกษาและหยิบองคความรูนี้ไปใชได  

สําหรับข้ันตอนในการทําก็จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูพูดคุยกันในเรื่องนี้ ซ่ึงในท่ีนี้มีบางคนเคยไป

ประชุมจัดทํา KM มาแลว และมีครูสมภพ และครูดารณี ไดไปรวมประชุมกับสถาบันเพ่ือคัดเลือกองค

ความรูของสายสนับสนุนมาแลว เดี๋ยวเวลาทําก็ขอใหถายทอดข้ันตอนในการทําใหทุกคนในท่ีนี้ทราบพรอม

กัน สําหรับการทํางานทุกครั้งถาตองการใหอํานวยความสะดวกในเรื่องใดก็ขอใหบอกยินดีจะสนับสนุน 

ครูสมภพ  เขียวมณี :สืบเนื่องจากการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองคความรูของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ในวันท่ี ๑๓ – ๑๔ธันวาคม๕๖ ท่ีผานมาสถาบันได

มอบหมายใหวิทยาลัยแตละแหงจัดทําองคความรู (KM) ในสายสนับสนุนการสอน ๑เรื่อง ซ่ึงคณะทํางานท่ี

ไปประชุมสัมมนาประกอบดวยผม และครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี  ไดรวมกันพิจารณาจัดทํา KM ๑ ซ่ึงก็คือ

การจําแนกองคความรู ท่ีจําเปนตอการผลักดัน ตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยพิจารณา

ตั้งแตประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายของตัวชี้วัด และจัดพิมพลงในแบบฟอรมท่ี

กําหนดให  จากนั้นจัดทํา  KM ๒ คือแผนการจัดการความรูท่ีมีท้ังหมด ๗ ข้ัน ไดแก ๑ . การคนหาความรู  

๒.การสรางและแสวงหาความรู ๓.การจัดความรูใหเปนระบบ ๔ .การประมวลและกลั่นกรองความรู ๕ .การ

เขาถึงความรู ๖.การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูและสุดทายคือ ๗. การเรียนรู ซ่ึง ณ ตอนนั้นเราไดชวยกันคิด

หัวขอองคความรูท่ีจะศึกษาจัดทําไดวาเปนเรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีปร ะสิทธิภาพ ซ่ึง

เม่ือนําเสนอในท่ีประชุมขณะนั้นทานวิทยากรก็เห็นดวย เพราะจะทําใหงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพข้ึน เนื่องจากวิทยาลัยเรามีบุคลากรท่ีเปนสายสนับสนุนจํานวนนอย เราจึงใชตองใหครูท่ีมี

ความถนัดอยูบาง  มีความสนใจ และความรับผิดชอบชวยทํางานดานนี้ หากเราไดรวบรวมองคความรูมา

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีจะทําใหงานรวดเร็ว แกปญหาทันเหตุการณ ถือวาเราผานข้ันตอนท่ี ๑ มาแลว ขณะนี้

เราอยูในชวงของข้ันตอนท่ี ๒ คือการสรางและแสวงหาความรู จึงเปนท่ีมาวาพวกเราในวันนี้ตองมานั่ง
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ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องนี้ท้ังนี้จะดําเนินการโดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเดิม

ตั้งเปาหมายไว ครั้งละ ๒ รอบ แตละรอบจะพูดกันในเรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีคนจดบันทึก และคนจับเวลาในการพูด จากนั้นจึงจะนํามาสรุปวาท่ีพูดมาท้ังหมดไดความรู

อะไรบางและทําการบันทึกเก็บไว 

ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี : ขออนุญาตชี้แจงทําความเขาใจในขอตกลงเบื้องตนกอนในฐานะท่ีเคยมี

ประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการความรูมาแลววา หลักการสําคัญท่ีจะทําใหการแลกเปลี่ยน

เรียนรูแตละครั้งประสบความสําเร็จคือการสรางบรรยากาศท่ีดีในการพูดคุยกัน ตองตรงตอเวลาในการนัดหมาย 

เม่ือใหพูด คนละ ๓ นาที คนท่ียังไมไดพูดตองฟงอยางตั้งใจ ไมมีการพูดแทรก ไมพูดขัดคอกัน และทุกคําพูดจะ

ถูกจดไวและมารวมสรุปกันในภายหลังวาการพูดคุยของเราทําใหไดความรูในเรื่องใดบาง 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

ครูรัชฎาภรณ จันทรทอง : ขอเสนอใหครูสมภพ เขียวมณี เปนเลขาของคณะนี้ เนื่องจากเปนผูท่ีมี

ความรู ความเขาใจในกระบวนการการจัดการความรู จากการประชุมกับสถาบันมากอนแลว ท้ังยังเขาใจ

ขอบขายและพรรณนางานของฝายสนับสนุนหรือฝายบริหารเปนสวนใหญ และสามารถประสานกับทุกฝาย

ไดรวดเร็ว เสนอใหนางสาวกนิษฐา บุญบาง เปนผูจับเวลาการพูดของแตละคนและขอเสนอใหนางกมล

ลักษณ มากรื่น เปนผูจดบันทึกการประชุมโดยใชคอมพิวเตอร เนื่องจากเปนผูท่ีสามารถพิมพไดไวจะทําให

การทํางานของเราไปไดเร็วข้ึน 
 

ท่ีประชุมเห็นดวย 

ครูพินิตร กลับทวี : เสนอวาเนื่องผมรับผิดชอบงานอาคารสถานท่ี และวิทยาลัยกําลังจะปรับปรุง

หองสํานักงานมีผลกระทบตอการใชหองประชุมเรา จึงควรหาหองประชุมสํารองไวเลยเพ่ือสะดวกในการนัด

หมาย และเสนอวาเปนหองประชุมชั้นลอยอาคารเอนกประสงค หรือหองเทพบูชิต อาคาร ๒ ซ่ึงจะใชเปน

หองสํานักงานชั่วคราวเพ่ือความสะดวก และการนัดหมายตามระยะเวลาใน KM ๒ นั้น หากคณะทํางาน

ของเราติดภารกิจสําคัญ เรงดวนอาจปรับเปลี่ยนวันเวลาไดตามความเหมาะสม และควรแจงใหคณะทราบ

ลวงหนา 
 

ท่ีประชุมเห็นดวย 

นางสาวศาณิศรา ใบโพธิ์ : เห็นควรกําหนดนัดหมายกันดีไหมวาคณะของเราจะประชุมกันในวัน

ไหนบาง เวลาอะไร เพ่ือท่ีจะไดวางตรงกัน และมาประชุมโดยพรอมเพรียงกันได คราวนี้เราไดรูจักกันแลว

วาในคณะของเรามีใครบาง และกําหนดหนาท่ีกันแลววาทานผูอํานวยการเปนประธาน ครูสมภพ เขียวมณี 

เปนเลขา นางสาวกนิษฐา บุญบาง ทําหนาท่ีจับเวลาการพูดคนละ ๓ นาที และนางกมลลักษณ มากรื่น จด

บันทึกการประชุม และครูรัชฎาภรณ จันทรทอง เปนผูดําเนินรายการ 

ครูชนันท ภูศรี : ผมขอเสนอใหเปนเวลา ๐๘.๑๐-๐๙.๑๐ น. อยางวันนี้  เพราะเปนคาบประชุม

ประจําสัปดาห ซ่ึงนักเรียนเรียนทุกคนรวมกิจกรรม พวกเราจะไดมีเวลาวางมาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  
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และหากวาวันพุธไหนมีราชการดวนเขามาก็ขอใหเลื่อนการประชุมออกไป โดยนัดหมายกันใหม ตามความ

เหมาะสมเหมือนความเห็นของของครูพินิตร กลับทวี 

ครูสมชาย มาลัยวงษ : เพ่ือใหเปนไปตามท่ี KM ๒ กําหนดไว ถาทุกทานเห็นดวยจะไดไปเคลียร

ตัวเองใหวางและมาประชุมโดยพรอมเพรียงกันและขอกําหนดสถานท่ีใหเปนไปตามท่ีครูพินิตร กลับทวี 

เสนอ จะไดสะดวกแกการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันดีไหมและในการพบกันครั้งตอไปขอใหพวกเราไป

คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ เชน ตํารา งานวิจัย หรือสืบคนจากอินเตอรเน็ตเพ่ือเตรียม

ขอมูลมาพูดคุยกันในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพดวย 

 ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ : จากหัวขอองคความรู เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีปร ะสิทธิภาพ

คอนขางกวาง เพราะตามโครงสรางสายสนับสนุนหรือฝายบริหารของเรามีหลายงาน ท้ังงานสารบรรณ งาน

แผนงานฯ งานการเงินฯ งานพัสดุ งานบุคลากร งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ งานยานพาหนะ งาน

รักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานท่ี แตละงานขอบขาย เทคนิค วิธีการปฏิบัติจะแตกตางกัน เพ่ือ

เวลาพูดถึงคณะทํางานจะไดเขาใจตรงกัน ดังนั้น ควรนําพรรณนางานของแตละงานเขามาดวย และหาก

สามารถคนควาแนวปฏิบัติท่ีหนวยงานอ่ืนๆ ทําไวเปน best practice ดีแลวก็นาจะนํามาเสนอได 

ครูณิชาภา มิตรานนท :จากขอเสนอของครูพินิตรกลับทวีกรณีติดภารกิจสําคัญ เรงดวน หรือมี

เวลานอย มีความเห็นวาควรใชการสื่อสารทางเทคโนโลยีเขาชวย เชน การจัดทํากลุม face book หรือกลุม 

Line ชื่อกลุม KM เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีปร ะสิทธิภาพ หรือชื่อสั้น ๆ KM ฝายสาย

สนับสนุน  เพ่ือใหการประสานงานเร็วข้ึน และเราก็สามารถทํางานนอกเวลาได เพราะในเวลาราชการเรา

ตองสอนและทําหนาท่ีพิเศษในงานอ่ืน ๆ ดวย ในกรณีท่ีเราเห็นมีองคความรูท่ีเปนเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ี

ตองการใหคณะทํางานเห็นหรืออานมากอนการประชุม เพ่ือใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ก็นําสิ่งนั้นวางไวใน

กลุมหากเห็นดวยจะขอเปนผูดําเนินการทํากลุมใหและทุกคนควรมี face book หรือ Line แตเห็นวากลุม 

face book นาจะเหมาะกวา 
 

ท่ีประชุมเห็นดวย 

นางสาวกมลลักษณ มากรื่น  : ตามท่ีคณะทํางานเห็นชอบใหทําหนาท่ีบันทึกขอมูล แตเนื่องจาก

เปนขาราชการใหมและตองการใหการประชุมแตละครั้งมีผลดี ไดองคความรูตามท่ีตองการ จึงขอให

นางสาวกนิษฐา บุญบาง นางพรจิต แพงอุทัย และนางศาณิศรา ใบโพธิ์ รวมชวยดวย พรอมท้ังมีเครื่อง

บันทึกเสียงไวสอบทาน กรณีจดบันทึกไมทัน หรือสรุปไมตรงประเด็น 

นางสาวกนิษฐา บุญบาง : เนื่องการประชุมแตละครั้งเราควรมีบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวย สะดวก 

เปนกันเอง  จึงเห็นวาควรมีวัสดุ อุปกรณพรอมในท่ีประชุม และขอเสนอใหครูกิตติพงษจันทรสมุทร ซ่ึงอยู

ในงานอาคารสถานท่ีประสานเตรียมงานอ่ืน ๆ จัดให พรอมเชน เครื่องโปรเจคเตอร พรอมจอ โนตบุค หรือ

อ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใช และดิฉันจะประสานรับผิดชอบในการจัดอาหารวาง หรือเครื่องดื่ม พรอมกับพ่ี ๆ 

นอง ๆ ท่ีรวมดวยชวยกัน 

 ครูกิตติพงษ จันทรสมุทร : ยินดีท่ีจะประสานเตรียมความพรอมให และขอชื่นชมวาเปนโอกาสอัน

ดีท่ีคณะทํางานฝายสนับสนุนไดมีโอกาสพบปะอยางเปนทางการมากข้ึน และไดองคความรูมาเปนแนว



๑๑ 
 

ปฏิบัติ เพ่ือใหงานฝายสนับสนุนของเราดียิ่งข้ึน และเม่ือเราไมอยูตรงงานนั้นแลว คนท่ีทํางานตอจากเราก็

สามารถศึกษาและตอไดจากองคความรูท่ีเรารวบรวม ไมตองรอถามคนกอนวางานนี้ทําอยางไร ทําเวลา

ไหน มีข้ันตอนอะไรบาง ใชแบบฟอรมไหน หรือตองสงหรือรายงานใครบาง  

 นางพรจิต แพงอุทัย : เนื่องจากเปนบุคลากรใหม เชนเดียวกับนางกมลลักษณ มากรื่น ความรูความ

ชํานาญอาจมีนอย แตยินดีรวมมือ เสนอความเห็น และชวยทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี เพ่ือให

ไดองคความรูตามหัวขอ เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ จนเปนรูปเลมหรือชิ้นงาน 

นําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามข้ันตอนท่ี ๖ และ ๗ ของ KM ๒   

 

 



๑๒ 
 

สรุปผลการประชุมครั้งท่ี ๑ 

ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๐-๐๙.๑๐ น 

ณ หองประชุมช่ัวคราวอาคารเอนกประสงควิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 
 

๑. ประธานกรรมการ (ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง) กลาวเปดการประชุม ชี้แจงถึง

วัตถุประสงคการประชุม 

๒. ครูสมภพ เขียวมณี นํากิจกรรมกลุมท้ัง ๔ รอบ จากการเขารวมโครงการระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๔

ธันวาคม๒๕๕๖ มาอธิบายใหผูเขารวมโครงการฟง เพ่ือใหเห็นถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี

จะตองดําเนินการตอไป 

๓. คณะกรรมการไดนํา KM ๑ (การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็น

ยุทธศาสตรของสวนราชการ) มารวมกันพิจารณาตั้งแตประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาหมายของตัวชี้วัด อีกครั้งหนึ่งเพ่ือทําความเขาใจรวมกัน 

๔. พิจารณาแผนการจัดการความรู (KM ๒) โดยรวมกันพิจารณากิจกรรมการจัดการความรู 

ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ  

๕. ท่ีประชุมมีมติแตงตั้งใหครูสมภพ เขียวมณี เปนเลขา นางสาวกนิษฐา บุญบาง เปนผูจับเวลาการ

ประชุมและการพูดคนละ ๓ นาที นางสาวกมลลักษณ มากรื่น เปนผูจดบันทึกการพูดโดยใช

คอมพิวเตอร 

๖. ท่ีประชุมเสนอใหมีการจัดทํากลุมสื่อสารทางเทคโนโลยี โดยมอบหมายใหครูณิชาภา มิตรานนท 

เปนผูจัดทํากลุม 

๗. ท่ีประชุมมีมติใหคณะกรรมการจัดประชุมอยางตอเนื่องจนกวาการจัดการความรู จะแลวเสร็จ โดย

มีการนัดหมายดังนี้ 

- เดือนละ ๒ ครั้งทุกวันพุธท่ี ๒ และ ๔ ของเดือน  

- เวลา ๐๘.๑๐ – ๐๙.๑๐ น  

- สถานท่ี ณ หองประชุมเล็ก หรือหองประชุมชั้นลอย หรือหองเรียนวิชาทฤษฎี อาคาร

เอนกประสงค  

- หากวันพุธไหนติดภารกิจมีงานดวนเขามา สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม    

 

 

  

 

 



๑๓ 
 

รายงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองประชุมช่ัวคราวอาคารเอนกประสงควิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

สาระสําคัญจากการประชุม มีดังนี้ 

 ครูรัชฎาภรณ  จันทรทอง :งาน KM สายสนับสนุนในหัวขอเรื่อง “เทคนิคการปฏิบัติงานสาย

สนับสนุน ท่ีมีประสิทธิภาพ”ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๕ ทาน การเสนอ KMในครั้งนี้

กําหนดไวตามKM๒ จํานวน ๗ ข้ันตอนคือ   

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. 

เนื่องจากเรื่องนี้เก่ียวของกับโครงสรางสายสนับสนุน ดังนั้นผูท่ีปฏิบัติงานควรรูขอบขายของงานท่ี

รับผิดชอบ จึงขอใหคณะกรรมการกลาวถึงขอบขายงานของแตละทาน เริ่มตน ครูนุกิจ  สุขสวัสดิ์  โดยจะ

เรียงลําดับอยางนี้ทุกครั้ง เพ่ืองายการบันทึกและการจัดทํา เชิญครูนุกิจ ไดเลยคะ 

ครูนุกิจ  สุขสวัสดิ์  :งานบุคลากร ทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร

ของวิทยาลัย  ใหคําแนะนําอํานวยความสะดวกในการขอชวยราชการ ทําบัตร ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การลา

ศึกษาตอ ลาออก ขอเปลี่ยนชื่อสกุล  ประสานงานกับ กจ.ของสถาบัน รวบรวมระเบียบราชการท่ีเก่ียวของ

กับงานบุคลากรท้ังหมดเพ่ือศึกษาและชี้แจงใหกับบุคลากรไดรับทราบถึงสิทธิประโยชนของตน เปน

เลขานุการเลื่อนข้ันเงินเดือน/ข้ึนคาจาง ของบุคลากรท้ังหมดของวิทยาลัย ดูแลสวัสดิการของบุคลากรของ

วิทยาลัย เชน เรื่องบานพัก ประสานกับคุรุสภาจังหวัด สหกรณออมทรัพยครู  ประกันชีวิต สวัสดิการ ช.

พ.ค. ช.พ.ส. กบข . กสจ. สรุปปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากรของวิทยาลัย เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนบุคคลทุก

คนในวิทยาลัย 

 ครู ดารณี  เตชะศักดิ์ศรี :งานการเงินและบัญชี ดูแลงานการเงินท้ังหมดใหเปนระเบียบการเงินการ

คลังและตามกฎหมาย ควบคุมการเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบ จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจาย

งบประมาณของวิทยาลัยใหเปนไปตามแผนงานโครงการลงบัญชีเม่ือมีการรับ-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.และหนวยงานท่ีเก่ียวของและตาม

เง่ือนไขเวลาท่ีกําหนด 

ครูสมภพ  เขียวมณี  :งานแผนงานงบประมาณ มีขอบขายในการจัดทําแผนงานงบประมาณ

ประจําป โดยรวบรวมขอมูลความตองการของหนวยงานภายในวิทยาลัย เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการ

จัดทําแผนงาน/โครงการของวิทยาลัย จัดทําคําขอ คําชี้แจง เพ่ือของบประมาณประจําป เตรียมพรอมใน

การชี้แจงขอมูลกับสถาบัน  การทําแผนงาน/โครงการท้ังงบประมาณและนอกงบประมาณ แตละครั้งตอง

ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยในการจัดสรรเงินงบประมาณ ใหหนวยงานภายในวิทยาลัย 

ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในเปนไปตามแผน รายงานการใชงบประมาณ

ในการประชุมประจําเดือน ประสานงานการเงิน งานพัสดุ ในการควบคุมการเบิกจาย จากประสบการณใน

การปฏิบัติงานแผนงานฯ ขอบขายงานหลักๆ จะมีอยู ๓ ประการ คือ ๑. การวางแผนเก่ียวกับแผน

งบประมาณประจําปในแตละป  ๒. การวางแผนปฏิบัติการประจําป และ ๓. การวางแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ซ่ึงในการดําเนินงานนั้นจะผานตามข้ันตอนกระบวนการจากผูปฏิบัติข้ึนมาโดยใหหัวหนางา นและ

หัวหนากลุมสาระวิชา ประชุมผูรวมงานเพ่ือรวมกันวางแผนงาน โครงการท่ีจะปฏิบัติในแตละป แลว

นําเสนอภาควิชาและฝายตามลําดับข้ัน มีการพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

และนักเรียน นักศึกษาอยางแทจริง สวนในดานแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยนั้นก็จะเปนการวางแผนรวมกันกับ

คณะผูบริหารของวิทยาลัยท้ังหมด เพ่ือดําเนินการใหไปถึงวิสัยทัศนท่ีไดตั้งไว แตก็สามารถปรับเปลี่ยนได

ตามสถานการณตางๆ ได เพ่ือใหทันสมัยและเขากับแผนกลยุทธของสถาบัน ในสวนโครงการตางๆ ของ

วิทยาลัยก็จะแจงเตือนเม่ือถึงกําหนดการดําเนินงานและติดตามใหสงผลการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการ

รายงานตามแบบฟอรมตางๆ ท้ังของสถาบัน รายงานของกระทรวง และรายงานของจังหวัดตามภารกิจเปน

ครั้งคราว  

ครูมนตรี  สุขกลัด  :งานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของวิทยาลัย จัดกิจกรรม            

ยกยอง เชิดชูกิจกรรมผลงานของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย สรางสัมพันธระหวางวิทยาลัย

กับชุมชน ทําปายนิเทศและปายประกาศ กระจายเสียงประชาสัมพันธภายในวิทยาลัย ดูแลเว็ บไซตสง

หนังสือแจงผูปกครอง ประสานกับสื่อเพ่ือประชาสัมพันธวิทยาลัย 

นางศาณิศรา  ใบโพธิ์  : งานธุรการเปนงานเอกสาร สวนใหญจะเปนงานรับ-สงเอกสารหนังสือ

ราชการ ซ่ึงจะตองทําตามระเบียบของานสารบรรณ เม่ือรับหนังสือตองนํามาแยกประเภท เพ่ือเสนอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หลังจากนั้นก็จะแยกหนังสือใหกับผูปฏิบัติตามงานท่ีผูอํานวยการสั่งการ หาก

เปนการตอบโตก็จะติดตามผูปฏิบัติถวงถามเม่ือถึงกําหนดเวลาสง  รางโตตอบหนังสือหากผูปฏิบัติงานราง

หนังสือมาเองก็จะตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ พิสูจนอักษร จัดเก็บหนังสือใหเปนหมวดหมูเพ่ือ

สะดวกและงายตอการคนหา ติดตอประสานงานกับหนวยงานและบุคคลท้ังภายในและภายนอก  จัดเตรียม

วาระการประชุมบุคลากรของวิทยาลัย ควบคุมการถายเอกสาร การใชโทรศัพท การสงแฟกซ เพ่ือไมใหเกิด

ความสิ้นเปลืองงบประมาณของวิทยาลัย ควบคุมบัญชีลงเวลา ดูแลอุปกรณสํานักงาน    



๑๕ 
 

นาง พรจิต  แพงอุทัย :ขอบขายหนาท่ี/ ภารกิจของงานธุรการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ประกอบดวย การรับ-สง เอกสาร หนังสือราชการประเภทตางๆ โดยผานระบบโปรแกรมสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังจัดทํารูปเลมรายงานทะเบียนรับ-สงหนังสือดวย และนําหนังสือท่ีลงทะเบียนรับ

โดยโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลวนํามาคัดแยกหนังสือเพ่ือเสนอรองผูอํานวยการ

แตละฝาย และนําเสนอผูอํานวยการ แลวจัดทําสําเนาเอกสารมอบใหผูท่ีไดรับมอบหมายหรือผูท่ีเก่ียวของ

ในแตละฝายงานและในแตละวันตองปฏิบัติรับผิดชอบราง-พิมพ โตตอบหนังสือราชการ รับผิดชอบรวบรวม 

คัดแยก จัดเก็บเอกสาร หนังสือ โดยจัดเก็บผานโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและแฟมเอกสาร 

ตองจัดทําวาร ะการประชุม การจดบันทึกการประชุม จัดทํารายงานการประชุม สรุปและรับรองรายงาน

การประชุมบุคลากรในแตละเดือน จัดทําปฏิทินภารกิจของผูอํานวยการในการไปราชการตางๆตรวจสอบ 

กลั่นกรอง การเสนอหนังสือราชการตอผูอํานวยการ จัดทํารายงานประจําเดือน จัดทํารายงานโทรศัพท จัด

กลุมการรวมพิธีในวันสําคัญตางๆ และประสัมพันธหนังสือราชการเฉพาะเรื่องท่ีไดรับมอบหมายผาน

เว็บไซตวิทยาลัยหรือการปดประกาศ และรับโทรศัพท/แฟกซ ของวิทยาลัยตรวจเช็คอีเมลจังหวัด และทํา

การปรับปรุงขอมูลเว็บไซ ตวิทยาลัย ทําหนาท่ีติดตอประสานงานและใหบริการแกผูมาติดตอ และ

รับผิดชอบตรวจสอบ สรุปการลาของขาราชการและเจาหนาท่ี และเช็คการสแกนนิ้วการปฏิบัติงานในแต

ละวันของขาราชการและลูกจางและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

นางสาว กนิษฐา บุญบาง :งานพัสดุ รับชอบในการจัดซ้ือ/จัดจาง จัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ ใหกับ

วิทยาลัย ควบคุมทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ  ตีราคาทรัพยสิน ดูแลการเบิกจายพัสดุใหเปนไปตามระเบียบดูแล

บํารุงรักษาใหพรอมใชงาน และไมสูญหาย สํารวจความตองการใชพัสดุ ครุภัณฑ ท้ังหมดของวิทยาลัยเพ่ือ

ของบประมาณ รายงานการชํารุด การสูญหายของพัสดุ เสื่อมสภาพ เพ่ือซอมแซมหรือจําหนายตรวจ 

รายงาน พัสดุ/ครุภัณฑประจําป วางนโยบายการประหยัดพลังงาน และรายงานทุกเดือน ตรวจสอบ

ความถูกตองในการเบิกจายพัสดุทุกครั้ง การจัดซ้ือจัดจางทุกคนตองคํานึงถึงประโยชนของวิทยาลัย 

ครูชนันท  ภูศรี  :งานยานพาหนะ ดูแล บํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยท้ังหมด วางแผนการ

ใชงานยานพาหนะของวิทยาลัย  กําหนดแนวทางในการใหบริการยานพาหนะ ใหเปนไปตามระเบียบและ

นโยบายของวิทยาลัย ตรวจสภาพรถ ตอทะเบียน ทําประวัติการซอมแซม ควบคุมการใชน้ํามันเพ่ือ

ประหยัดพลังงาน กวดขันการใชรถใหมีการลงทะเบียนทุกครั้งในการเดินทาง 

ครูพินิตร  กลับทวี:งานอาคารสถานท่ี ประสานงานและวางแผนการใชอาคารสถานท่ี ดูแลตกแตง

อาคารสถานท่ี ใหสะอาดเรียบรอย สวยงาม และพรอมใชงานทุกเม่ือ ควบคุมการทํางานของคนงานให

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ควบคุมวัสดุ-ครุภัณฑท่ีอยูในความดูแลของงานอาคารสถานท่ีใหพรอมในการ

ใชงาน ดูแลระบบประปา ไฟฟาใหพรอมใชงาน และปลอดภัย จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของงาน

อาคารสถานท่ี ใหบริการอาคารสถานท่ีแกบุคลากรของวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย   

ครูกิตติพงษ  จันทรสมุทร : ขอบขายงานท่ี ครูพินิตร  กลับทวี กลาวนั้นครบถวนแลว 

ครูสมชาย  มาลัยวงษ :งานรักษาความปลอดภัย จัดทําแผนปองกัน รักษาความปลอดภัยขอ ง

วิทยาลัย จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย กวดขันการปฏิบัติงานของยาม จัดกิจกรรมสงเสริมความ



๑๖ 
 

ปลอดภัยภายในวิทยาลัย ติดตอประสานงานกับตํารวจจราจรในการดูและนักเรียน นักศึกษาไปและกลับ

จากวิทยาลัย เตรียมอุปกรณสําหรับปองกันและรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี เชน ถังดับเพลิง ให

พรอมใชงาน 

ครูณิชาภา  มิตรานนท  :งานสารสนเทศ รวบรวมขอมูลของวิทยาลัยในทุกดาน เพ่ือจัดทําระบบ

สารสนเทศของวิทยาลัย ใหบริการขอมูลของวิทยาลัย จัดทําสรุปขอมูลสถิติสารสนเทศประจําปทุกป และ

เผยแพรใหรับทราบผลการดําเนินการท้ังบุคคลภายในและภายนอก 

นางกมลลักษณ  มากรื่น :ขอบขายงานท่ี ครูดารณี  เตชะศักดิ์ศรี กลาวนั้นครบถวนแลว 

 ครูรัชฎาภรณ จันทรทอง ไดขออนุญาตใหบุคลากร ๓ ทาน คือ ครูพินิตร กลับทวีนางศาณิศราใบโพธิ์  

และนางกมลลักษณ  มากรื่น มาเปนผูสนับสนุนในการทํารูปเลมจัด พิมพ ประสานงาน รวบรวมขอมูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

สรุปผลการประชุมครั้งท่ี ๒ 

ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองประชุมช่ัวคราว  อาคารเอนกประสงค วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

 งานตามโครงสรางของสายสนับสนุน มีงานท้ังหมด ๑๐  งาน โดยมีขอบขายงานโดยสรุป ดังนี้  

 ๑. งานบุคลากรและสวัสดิการครู  : จัดทําแผนการสรรหาบุคลากร แผนการใชบุคลากร แผนการ

พัฒนาบุคลากร ประสานและดําเนินจัดทําทุกอยางท่ีเก่ียวของกับสิทธิประโยชนบุคลากรท้ังวิทยาลัย ให

เปนไปตามวิธีปฏิบัติราชการตามกฎหมาย และระเบียบราชการ รวบรวมหนังสือสั่งการตางๆ ท่ีเก่ียวของ

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/โครงการท่ีไดรับอนุมัติ ควบคุมการ

ใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยรายงานการใช ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ผูบังคับบัญชา  

๔. งานประชาสัมพันธ :เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของวิทยาลัย สรางสัมพันธระหวางวิทยาลัย

กับชุมชน  

๕.งานธุรการและสารบรรณ  :งานรับ-สงเอกสารและหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ 

แยกประเภททําบัญชี เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ นําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน มอบหนังสือตาม

คําสั่ง ติดตาม รางหนังสือโตตอบ ตรวจสอบหนังสือกอนสงออกประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ดูแลเครื่องใช

สํานักงานใหพรอมกับการใชงานและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๖. งานพัสดุ  :ดําเนินงานการจัดซ้ือ/จัดจาง จัดหาพัสดุตามนโยบายของวิทยาลัยและตามระเบียบ

ของทางราชการ จัดทําบัญชีรับ-จายพัสดุ ทะเบียนพัสดุ และตีราคาทรัพยสิน ควบคุม ดูแล บํารุง รักษา

พัสดุของวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบพัสดุ-รายงานพัสดุคงเหลือประจําปตามระเบียบของทางราชการ   

 ๗. งานยานพาหนะ : รับผิดชอบดูแล บํารุง รักษา ยานพาหนะของวิทยาลัยท้ังหมด โดยจัดการให

เปนไปตามระเบียบราชการ 

 ๘.งานอาคารสถานท่ี :รับผิดชอบ ดูแล บํารุง รักษา วางแผนการการใชอาคาร สถานท่ี และควบคุม

การปฏิบัติงานของคนงาน เพ่ือใหอาคารสถานท่ีพรอมในการใชงานเสมอ  

 ๙. งานรักษาความปลอดภัย  : จัดทําแผนปองกัน รักษาความปลอดภัย สําหรับนักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรและทรัพยสินของวิทยาลัย 



๑๘ 
 

๑๐. งานสารสนเทศ : รวบรวมขอมูลของวิทยาลัยในทุกดาน เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศของ

วิทยาลัย สรุปขอมูลสถิติสารสนเทศประจําปทุกปและเผยแพร 

 สรุป :งานในฝายสนับสนุนมีขอบขายและภาระงานแตกตางกัน แตมีลักษณะเปนงานบริการ

เหมือนกันซ่ึงจะบริการใหกับครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรท้ังภายในและภายนอก การท่ีจะทําใหงาน

เกิดประสิทธิภาพ คือการเขาใจในขอบขายของงานซ่ึงในขณะนี้ผูปฏิบัติงานเขาใจขอบขายของงานดีแต

เพ่ือใหงานดียิ่งข้ึนทุกงานควรมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

รายงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

สาระสําคัญจากการประชุม มีดังนี้ 

 ครูสมภพ  เขียวมณี : จากคราวท่ีแลวทําใหรับทราบขอบขายในการทํางานของแตละงานในสาย

สนับสนุน สําหรับวันนี้ เราไดกําหนดหัวขอ เรื่อง  เทคนิคการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยใหแตละงาน

พูดถึงเทคนิคการทํางานของตนเอง  ผมขอเริ่มตนท่ีครูนุกิจ  สุขสวัสดิ์ กอนเลยครับ 

ครูนุกิจ  สุขสวัสดิ์  : งานบุคลากรเปนงานท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนของบุคลากรท้ังวิทยาลัย 

เพราะฉะนั้นจะพลาดไมได เพราะพลาดหมายถึงผูปฏิบัติอาจมีความผิดหรือการเสียผลประโยชนของ

บุคลากรหรือผลประโยชนของวิทยาลัย ผูปฏิบัติงานตองมีความเขาใจในขอบขายของงานท่ีปฏิบัติ ศึกษา

กฎ ระเบียบ วิธีการ ข้ันตอนดําเนินการใหชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนํากับบุคลากรทุกทานหาก

จะทํางานใหมีประสิทธิภาพตองศึกษางานใหแมนยํา เปนกัลยาณมิตรกับทุกคนคํานึงถึงสิทธิประโยชนท่ีทุก

คนจะไดรับตองไมข้ีเกียจและข้ีลืม จัดลําดับการทํางานวางานใดกอนงานใดหลัง หากดําเนินการไมได

หรือไมเขาใจตองปรึกษาผูรู ท่ีสําคัญตองมีปฏิทินงานท่ีชัดเจน มีคูมือในการทํางานเพ่ือทุกคนในงาน

สามารถปฏิบัติงานไดหากมีขาวใหมเขามาประสานธุรการติดประชาสัมพันธและประชาสัมพันธเสียงตาม

สายของวิทยาลัย 

ครูดารณี  เตชะศักดิ์ศรี : ตามท่ีไปคนความาประสิทธิภาพ  หมายถึง  วิธีการทํางานโดยสิ้นเปลือง

เวลา  และสูญเสียพลังงานในการทํางานนอยท่ีสุด  แตเกิดประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด  จะตองรูวา

ทําอยางไรจึงจะบรรลุผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็วและมีความผิดพลาดนอย ซ่ึงปจจัยตัวหนึ่งคือ คนหรือ

ผูปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงานควรมีลักษณะดังนี้ 

๑.ความฉับไว  หมายถึงการใชเวลาในการทํางานรวดเร็ว  ไมทํางานลาชา  ทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

๒. ความถูกตองแมนยํา หมายถึง งานท่ีทําจะตองถูกตอง ผูปฏิบัติงานมีการศึกษาระเบียบตาง ๆ  

อยางตอเนื่อง 

๓.ประสบการณ  หมายถึง การรอบรูจากการไดเห็น ไดสัมผัส  ไดลงมือปฏิบัติบอยๆ  จนเกิดความ

ชํานาญ 

๔. ความคิดสรางสรรค  หมายถึง  ความคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ  มาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานรวดเร็ว  และเกิดขอผิดพลาดนอย 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงคิดวาเพ่ือใหการทํางานของงานการเงินลดขอผิดพลาดลงจึงคิดจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหผูใชบริการและผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน จากนั้นการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพควรเปนดังนี้ 



๒๐ 
 

๑. ตั้งเปาหมายในการทํางาน  กอนเริ่มตนในการทํางานจะตั้งเปาหมายในการทํางานไวลวงหนา  

เชน กําหนดวางานชิ้นนี้จะตองทําใหแลวเสร็จในเวลาใด 

๒. รูจักบริหารเวลา  มีการวางแผนวาจะทําอะไรเม่ือใด  โดยจะปฏิบัติตามปฏิทินท่ีกําหนดไว  มี

การจัดลําดับของงานท่ีจะทํา  โดยวิเคราะหวางานใดเรงดวนจะตองดําเนินการกอน งานใดไมเรงดวน

หรือไมสําคัญจะดําเนินการในลําดับหลังจากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงกําหนดการปฏิบัติงานใหเปน ระบบ

PDCA 

 ครูสมภพ  เขียวมณี :ตัวผมก็ไมสามารถตัดสินไดวาการทํางานของตัวผมเองนั้นมีประสิทธิภาพ

เพียงใด เพราะงานแผนงานฯ เปนงานในหนาท่ีพิเศษเทานั้นแตจากการท่ีผมทํางานแผนงานฯ มานาน

พอสมควรจะขอบอกเลาถึงการทํางานแผนงานฯ ตามแบบของผม เพ่ือแชรประสบการณกันนะครับ 

ประการแรกเลย คือ การศึกษาหนาท่ีของงานใหเขาใจกอน เม่ือไมเขาใจก็จะสอบถามผูรู ซ่ึงถือวาโชคดี

เพราะผอ.กัญญา เคยทํางานแผนงานมากอน อีกอยางหนึ่งในการทํางาน คือ ตองมีความตั้งใจ มุงม่ันกับ

งานและอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือ การเสียสละเวลาในการทํางาน เพราะงานแผนงานนั้นบางครั้งไดรับ

งานเรงดวนและบางครั้งตองขอขอมูลจากฝายตางๆ เชน การเงิน งานเผยแพร ฯ งานทะเบียนและฝาย

วิชาการ เปนตนในการปฏิบัติงานแผนงานฯ ของผมนั้น ผมใชหลักการตามวงจรคุณภาพ PDCAเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึง วงจร PDCA นั้น ไดจัดทําปฏิทินงานและมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

ตอมาเปนการดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว ตอมาเปนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและขอ

สุดทาย คือ การนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบงานใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงรอยละในการประเมินผลก็ดีข้ึน

ตามลําดับแตก็ยังไมได ๑๐๐ เปอรเซ็นต ท้ังนี้อาจเปนเพราะภาระงานท่ีมีอยูมากของครูผูทําโครงการและ

ยังมีผูขาดความรับผิดชอบอยูบาง ซ่ึงเปนธรรมดาในสังคมท่ีมีคนอยู ยอมมีท้ังดีและไมดี แตทีมงานแผนงาน

ก็ตองใชความพยายามในการทวงถามขอมูลเพ่ือจัดเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําเสนอตามลําดับข้ันตอไป 

ครูมนตรี  สุขกลัด :การทําใหงานประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพนั้น ตองมีการประสานงานกับ

หนวยงานท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย ตองมีศึกษาการใชอุปกรณ ใชสื่อเทคโนโลยี มีความคิด

สรางสรรค  ติดตามขอมูลขาวสาร ทันสมัยทันเหตุการณ สิ่งสําคัญประชาสัมพันธตองเสียงดังฟงชัดใชภาษา

ถูกตอง ขอมูลถูกตอง ไพเราะ ชัดเจน เท่ียงธรรม หรือ มีคําขวัญ วา ประชาสัมพันธรู โลก รูดี จัดตารางการ

ทํางานของแตละเดือนอยางชัดเจน 

นางพรจิต  แพงอุทัย :งานธุรการ  จะมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน ข้ึนอยูหัวใจในการทํางาน ๒ 

ประการดวยกัน คือ 

๑. ผูปฏิบัติท่ีมีหัวใจในงานดานบริการ จะเห็นไดวาผูปฏิบัติงานนี้ตองมีคุณสมบัติ คือ มีความ

คลองแคลว วองไว มีปฏิภาณไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม และรวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธท่ีดีเปน

มิตรกับทุกคน เนื่องจากการทํางานในจุดนี้เปนหนาตาของวิทยาลัย เปนผูมารยาทวางตัวเหมาะสม รูจัก

กาลเทศะรูวาสิ่งใดควรทําไมควรทํา ตองรูจักการประสานงานกับบุคคลท้ังภายในและภายนอก 

๒. งานดานเอกสาร งานธุรการเก่ียวของกับเอกสาร หนังสือราชการท่ีเขา-ออก ตอบ-โต ในแตละ

วันมีหนังสือเขาออกเปนจํานวนมาก  ซ่ึงจะทําใหเกิดความสับสน ยากแกการคนหา  จะเห็นไดวาบาง



๒๑ 
 

องคกรหรือองคกรสวนใหญ  มีปญหาเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสาร  เอกสารหาย  เอกสารหายาก  หรือใช

เวลานานเกินไปในการการคนหาเอกสาร  ฉะนั้นเพ่ือใหการทํางานดานเอกสารเกิดประสิทธิภาพจึงนําหลัก

กิจกรรม ๕ ส มาประยุกตดําเนินการใชในการจัดเก็บเอกสาร  ประกอบดวย  สะสาง  สะดวก  สะอาด  

สุขลักษณะ  สรางนิสัย   

หัวใจของงานธุรการ  ๒ ประการ สามารถดําเนินการโดยอาศัยหลักการทํางานตามหลักการ 

PDCA คือ แผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง 

ครูรัชฎาภรณ  จันทรทอง : เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพการ

บริหารงานพัสดุของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองการบริหารงานพัสดุ เราใชระบบ PDCAโดยมีการวางแผน 

การปฏิบัติ  การตรวจสอบ และปรับปรุงในการปฏิบัติงานอยูแลว ซ่ึงการปฏิบัติงานดานพัสดุมีงานท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบหลายงานไดแก  การจัดซ้ือจัดจางวัสดุครุภัณฑ  ท่ีดินสิ่งกอสราง ตามระเบียบ

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม การบริหารสัญญา  การจัดทําบัญชีวัสดุ 

บัญชีรับจายวัสดุ – ครุภัณฑการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน การตรวจสอบพัสดุประจําป การจําหนายวัสดุ–

ครุภัณฑ การซอมบํารุง การจัดซ้ือจัดจางในระบบ 1e-GP จะเชื่อมโยงกับระบบ  GFMISซ่ึงสิ่งท่ีกลาวมา

ท้ังหมดเปนการดําเนินการจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของวิทยาลัย โดยใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการพัสดุและระบบการบริหารจัดการ  PDCA (Plan-Do-Check-Act) มา

ใชในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน 

นางสาวกนิษฐา บุญบาง  :เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพงานพัสดุของ

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองในการปฏิบัติงานดานพัสดุมีผูรับผิดชอบ ๓ คน การบริหารทรัพยสินนั้นการ

ลงทะเบียนประวัติและการซอมครุภัณฑเปนสวนหนึ่งท่ีจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลในเรื่องการ

ลงทะเบียน คาใชจายในการซอมแซมครุภัณฑในแตละเครื่องซ่ึงมีรายการท่ีอยูในความดูแลของเจาหนาท่ี

เปนจํานวนมากโดยมีครุภัณฑเหลานี้ไดรับเขามาตั้งแตท่ีมีการเริ่มตั้งวิทยาลัยเรื่อยมาจนถึงปจจุบันมีท้ัง

ครุภัณฑท่ีมีการจัดซ้ือดวยเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดซ่ึงมีครุภัณฑบางรายการท่ีเปน

ครุภัณฑท่ีมีราคาคอนขางแพงหรือครุภัณฑท่ีมีมูลคาสูงเชนราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ .-บาทข้ึนไปครุภัณฑ

เหลานี้ลวนมีคาซอมแซมและคาดูแลรักษาเครื่องคอนขางสูงซ่ึงในการซอมครุภัณฑในแตละครั้งลวนแลวแต

ใชจายเงินจากเงินงบประมาณแผนดินท้ังสิ้นดังนั้นจึงตองมีการลงทะเบียนประวัติและจัดทําประวัติการซอม

ครุภัณฑเจาหนาท่ีไดลงทะเบียนบันทึกประวัติและการการซอมดวยระบบการบันทึกดวยมือซ่ึงทําใหเกิด

ปญหาความผิดพลาดซํ้าซอนและเสียเวลาในการคนหาชื่อรายการและหมายเลขครุภัณฑเปนอยางมาก

เนื่องจากในเวลาแจงซอมชื่อครุภัณฑท่ีแตละภาควิชาแจงเรื่องซอมครุภัณฑมาจะเรียกชื่อของครุภัณฑไม

เหมือนกันเจาหนาท่ีตองเสียเวลาในการคนหาหมายเลขครุภัณฑเพ่ือเปนการยืนยันวาเปนรายการครุภัณฑ

และหมายเลขครุภัณฑเดียวกันหรือไมเม่ือตรวจสอบถูกตองตรงกันแลวจึงจะนําไปลงทะเบียนประวัติการ

ซอมไดงานพัสดุไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดทําระบบทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑมี

วัตถุประสงคเพ่ือการดําเนินกิจกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดนั่นคือการมีประวัติการซอมครุภัณฑท่ีถูกตอง

และสืบคนทะเบียนประวัติไดอยางรวดเร็วนั้นยอมถือไดวามีการนําระบบการบริหารจัดการ PDCA ซ่ึงถือได



๒๒ 
 

วาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงานซ่ึงมีวัตถุประสงคดังนี้ลดความ

ความผิดพลาดของขอมูลลดงานท่ีไมจําเปนตองทําเพ่ิมความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 ครูชนันท  ภูศรี :งานยานพาหนะจะมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับความพรอมของยานพาหนะและ

พนักงานขับรถ พูดงายๆ “รถพรอม คนพรอม ” ในการ ขับแตละครั้ง ตองการบันทึกเลขไมลทุกครั้งในการ

เดินทางท้ังไปและกลับ มีการวางแผนการใชงาน การบํารุงรักษายานพาหนะ วางแผนเสนทางการใชรถทุก

ครั้งเพ่ือ ประหยัดน้ํามัน และท่ีสําคัญก็ พนักงาน ขับรถตองปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ  กฎหมายจราจรอยาง

เครงครัด เพราะวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองมีงานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยูเปนประจําตองนําครู บุคลากร 

นักเรียน นักศึกษาไปแสดงหากพนักงานขับรถประมาทผลเสียรายแรงจะเกิดข้ึน ฉะนั้นตองมีการมาตรการ

การใชรถท่ีเขมงวดและเครงครัดเพ่ือความปลอดภัย 

ครูกิตติพงษ  จันทรสมุทร  :งานอาคารสถานท่ีใหมีประสิทธิภาพตองมีการวางแผนการใชอาคาร

สถานท่ี ใหพรอมในการใชงานทุกเม่ือ ความพรอมของอุปกรณและคนงาน การควบคุมติดตามการทํางาน 

ตองมีการแจกแจงงานของคนงานใหชัดเจนตรงตามเวลา มีขอบขายงานท่ีชัดเจน คือ ตอง ๓ พรอม อาคาร

สถานท่ีพรอม อุปกรณพรอมและคนงานพรอม  

ครูสมชาย  มาลัยวงษ  :งานรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพ ตองมีจัดทําแผนปองกัน 

มาตรการรักษาความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกท่ีชัดเจน กวดขันการปฏิบัติหนาท่ีของยามอยาง

เครงครัดมีการซักซอมปองกันอุบัติภัยทุกชนิดและควรมีการตรวจสอบระบบ CCTV ใหใชงานไดอยู

ตลอดเวลา 

ครูณิชาภา  มิตรานนท :การทํางานสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพนั้นตองมีการนําโปรแกรมดาน

สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช มีฐานขอมูลท่ีครบทุกดานและเปนปจจุบัน บุคลากรท้ังภายในและภายนอก

สามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศได 
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สรุปผลการประชุมครั้งท่ี ๓ 

ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

  

งานสายสนับสนุน มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ พอสรุปในแตละงานไดดังนี้ 

 ๑. งานบุคลากรและสวัสดิการครู  :ผูปฏิบัติงานตองมีความเขาใจในขอบขายของงานปฏิบัติ ศึกษากฎ 

ระเบียบ วิธีการ ข้ันตอนดําเนินการใหชัดเจนแมนยํา เปนกัลยาณมิตร คํานึงสิทธิประโยชนของทุกคน มีปฏิทิน

ปฏิบัติงานมีคูมือปฏิบัติงาน ประสานงาน และประชาสัมพันธ  

 ๒. งานการเงินและบัญชี  : งานจะมีประสิทธิภาพหัวใจสําคัญ คือ ผูปฏิบัติงาน ลักษณะผูปฏิบัติงานท่ีดี 

ตองฉับไว แมนยํา มีประสบการณ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูใชบริการและ

ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน งานจะมีประสิทธิภาพท่ีดีตองตั้งเปาหมายในการทํางาน และรูจัก

บริหารเวลา และการนําระบบ PDCA มาใชในการปฏิบัติงาน 

๓. งานแผนงานและงบประมาณ  : ศึกษาขอบขายของงานท่ีชัดเจน มีความตั้งใจและมุงม่ัน                   

ในการปฏิบัติงานเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานและใชหลักการตามวงจรคุณภาพ PDCA เปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน และการทํางานเปนทีม 

๔. งานประชาสัมพันธ :ศึกษาการใชอุปกรณสื่อเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค  ติดตามขอมูลขาวสาร

ทันสมัยทันเหตุการณ สิ่งสําคัญประชาสัมพันธตองเสียงดังฟงชัดใชภาษาถูกตอง ขอมูลถูกตองชัดเจน และ

ประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอก 

๕. งานธุรการและสารบรรณ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมี ๒ ประการ คือ ผูปฏิบัติท่ีมีหัวใจบริการ 

งานเอกสารท่ีเปนระบบ ตามหลักกิจกรรม ๕ ส โดยอาศัยหลักการปฏิบัติงาน ระบบ PDCA  

 ๖. งานพัสดุ  : ใชระบบ PDCA มาปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุง  

 ๗. งานยานพาหนะ : ความพรอมของยานพาหนะประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ และการบริหารจัดการ

งานยานพาหนะ 

 ๘. งานอาคารสถานท่ี  : งานจะมีประสิทธิภาพ ตอง ๓ พรอม คือ อาคารสถานท่ีพรอม อุปกรณพรอม และ

คนงานพรอม  

 ๙. งานรักษาความปลอดภัย  : วางแผนปองกัน มาตรการเขมงวด และกวดขันการปฏิบัติงาน   

๑๐. งานสารสนเทศ :มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย มีฐานขอมูลท่ีครบถวนและเปนปจจุบัน 

 สรุป : แตละงานมีเทคนิคในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานแตกตางกันบาง สวนท่ีเหมือนกัน ไดแก มีการ

วางแผนในการปฏิบัติงาน มีปฏิทินปฏิบัติงาน มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในงาน มีความพรอมของคนและความ

พรอมของวัสดุอุปกรณ มีการกําหนดเวลาในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของหลายๆ งานไดนําระบบ PDCA มา

ใชในการปฏิบัติงาน จากมติท่ีประชุมเปนเอกฉันทใหดําเนินการสรางประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบ PDCA 

ครั้งตอไป ใหทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องP–การวางแผน 
 



๒๔ 
 

รายงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครั้งท่ี ๔ วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองประชุมช่ัวคราว อาคารเอนกประสงควิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

 ประธาน : จากการสรุปครั้งท่ีแลว คณะกรรมการ KM เห็นวาการปฏิบัติงานในสายสนับสนุนนั้น 

ควรนําระบบ PDCA มาใชในการปฏิบัติงานของทุกงาน โดยเริ่มตนจาก P-การวางแผน อยากทราบวาในแต

ละงานในสายสนับสนุนดําเนินการในการวางแผนอยางไร 

ครูนุกิจ  สุขสวัสดิ์ : งานบุคลากร การทํางานใหมีประสิทธิภาพตามระบบ PDCA เริ่มตนดวยP คือ 

การวางแผน สิ่งท่ีเราจะทําใหการวางแผนงานเกิดประสิทธิภาพ คือ เราตองรูวามีอะไรบางท่ีตองทํา จะ

ดําเนินการวางแผนดังนี้ 

ข้ันท่ี ๑ มีการประชุมผูปฏิบัติงานบุคลากรทุกทานเพ่ือวางแผนการทํางานและกําหนดผูรับผิดชอบ  

เชน ถาจะพัฒนาบุคลากร ตองสํารวจความตองการของผูอบรมวาตองการอบรมในเรื่องใด  

ข้ันท่ี ๒ อุปกรณในการปฏิบัติงานตองพรอม ตองใชอะไรบาง 

ข้ันท่ี ๓ ระยะเวลาในการทํางานตองชัดเจน  

ข้ันท่ี ๔ เปาหมายในการปฏิบัติงานตองชัดเจน  โดยลักษณะของเปาหมาย ตองชัดเจน เจาะจง วัด

ได เปนท่ียอมรับ อยูบนพ้ืนฐานความจริง ไมเพอเจอ มีระยะเวลา ทาทาย และคุมคาในการทํางาน สุดทาย

การวางแผนงาน  

ข้ันท่ี ๕ ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว 

ข้ันท่ี ๖ ติดตามและประเมินผล  

ข้ันท่ี ๗ ปรับปรุงและรายงานผล เผยแพร 

ครูดารณี  เตชะศักดิ์ศรี :การวางแผนการปฏิบัติงานการวางแผน คือ การกําหนดวามีอะไรตองทํา 

ใครทํา ทําอยางไร ทําเม่ือใด ทําท่ีไหน ระยะเวลาในการทํางานแตละข้ันตอนเวลาเทาไร ลําดับการทํางาน

เปนอยางไร อะไรทํากอน อะไรทําหลัง เปาหมายในการทํางานคืออะไร 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

๑. ดานการรับเงิน  มีการวางแผนการรับเงินคาลงทะเบียนนักเรียน  โดยกําหนดใหครูท่ีปรึกษารับ

ลงทะเบียนจากนักเรียน  แลวรวบรวมเงินพรอมเอกสารการลงทะเบียนสงงานการเงินภายใน๓วัน 

๒.ดานการเบิกเงิน  มีปฏิทินกําหนดการตั้งเบิกเงิน  และเบิกเงินตามปฏิทินท่ีกําหนด  ยกเวนกรณี

จําเปนเรงดวนจะดําเนินการทันที 

๓. ดานการนําเงินฝากธนาคารและฝากคลัง  มีการวางแผนการนําเงินฝากโดยจะนําเงินฝากทันที

ถาเงินนั้นเกินอํานาจการเก็บรักษาเงิน  หรือเงินนั้นมีกําหนดการนําฝากเงิน  โดยจะนําฝากตามระเบียบ

กําหนด 

๔.ดานการบัญชี  มีการวางแผนการบันทึกบัญชีจะบันทึกบัญชีทุกวันท่ีมีรายการรับ -จายเงินและ

บันทึกบัญชีทุกครั้งท่ีมีการโอนเงินหรือรับเอกสารการเบิกเงิน  เพ่ือเปนการควบคุมเอกสารทางการเงิน 
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๕.ดานการจัดสงรายงาน  มีการวางแผนการจัดสงรายงานตามปฏิทินท่ีกําหนดและจัดสงรายงาน

ตามท่ีไดรับหนังสือสั่งการ 

 ครูสมภพ   เขียวมณี :ในการวางแผนงานของงานแผนนั้น จัดประชุมทีมงานแผนงานเพ่ือวางแผน

กอนแลวจัดทําเปนปฏิทินการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะกําหนดไววากิจกรรมในแตละกิจกรรมจะมีกําหนดในการ

ปฏิบัติการเม่ือไร ระยะเวลาเทาไร ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครมีสวนเก่ียวของบาง โดยจะแจกไปท่ีรองฯ แต

ละฝาย หัวหนาภาควิชา หัวหนางานและปดประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธ เพ่ือใหทราบโดยท่ัวกันแต

กําหนดการก็สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

ครูมนตรี  สุขกลัด : วางแผนงานของงานประชาสัมพันธจะมีการมอบหมายหนาท่ี / แบงงานให

เจาหนาท่ีในงานประชาสัมพันธอยางชัดเจน ครบถวนตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

นางพรจิต  แพงอุทัย  :การปฏิบัติงานธุรการโดยวงจร  PDCA  P = Plan มีแผนปฏิบัติงาน มี

เปาหมายในการปฏิบัติงาน กิจกรรม ๕ ส. มีกระบวนการในการทํางาน มีแนวทางในการตรวจประเมินผล

และการปรับปรุงคุณภาพของงาน 

ครูรัชฎาภรณ  จันทรทอง  : Plan (วางแผน )มีการกําหนดเปาหมาย  / วัตถุประสงคในการ

ดําเนินงาน วิธีการและข้ันตอนเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายโดยมีการกําหนดใหเปนไปตามนโยบาย

วิสัยทัศนและพันธกิจของวิทยาลัยเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันท้ังองคกรโดยการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีไดระบุไวในแผนเชนการจัดซ้ือจัดจางวัสดุครุภัณฑ  ท่ีดินสิ่งกอสราง ตามระเบียบ

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม การบริหารสัญญา  การจัดทําบัญชีวัสดุ  

บัญชีรับจายวัสดุ – ครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน การตรวจสอบพัสดุประจําป  การจําหนายวัสดุ – 

ครุภัณฑการซอมบํารุง 

นางสาวกนิษฐา  บุญบาง  : Plan (วางแผน) หมายถึงการกําหนดเปาหมาย /วัตถุประสงคในการ

ดําเนินงานวิธีการและข้ันตอนท่ีจําเปนเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายโดยมีการกําหนดใหเปนไปตาม

นโยบายวิสัยทัศนและพันธกิจของวิทยาลัยเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ัง

องคกรตอการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีไดระบุไวในแผนการวางแผนในดานทะเบียนครุภัณฑจําเปน

เปนตองกําหนดมาตรฐานและวิธีการในการบันทึกและการรายงานผลครุภัณฑใหมีเกณฑมาตรฐานในการ

จัดหมวดหมูของครุภัณฑเพราะการกําหนดเกณฑมาตรฐานนี้จะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณยิ่งข้ึน

เพราะใชเปนเกณฑในการตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีไดระบุไวในแผน 

ครูชนันท  ภูศรี  : การทํางานของงานยานพาหนะมีการวางแผนในการทํางานดังนี้ แผนพัฒนา

พนักงานขับรถ แผนการดูแลรักษายานพาหนะและการบริหารจัดการใชงานยานพาหนะ 

ครกิูตติพงษ  จันทรสมุทร : งานอาคารสถานท่ีมีการวางแผนการใชอาคารสถานท่ี ประชุมมอบหมายงาน 

กําหนดเปาหมายในการทํางาน  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ มีการประชาสัมพันธงาน ปฏิบัติงานตามแผนงาน ติดตามผล

การปฏิบัติงาน  ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงคุณภาพงาน  
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ครูสมชาย  มาลัยวงษ : งานรักษาความปลอดภัยมีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยประชุม

มอบหมายงาน กําหนดเปาหมายในการทํางาน มีการประชาสัมพันธงาน ดําเนินงานตามแผน จัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ ติดตามผลการปฏิบัติงาน  ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุง  

ครูณิชาภา  มิตรานนท  :งานสารสนเทศมีการวางแผนจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีการ

ประชุมมอบหมายงาน กําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจน  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ปฏิบัติงานตาม

แผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน  ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุง 
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สรุปผลการประชุมครั้งท่ี ๔ 

ครั้งท่ี ๔ วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองประชุมช่ัวคราว 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 – ระยะเวลาในการทํางานแตละข้ันตอนใชเวลาเทาไร 

๗.ปฏิบัติงานตามแผน– ทําอยางไร ทําเม่ือใด ทําท่ีไหน มีข้ันตอนอยางไร  

๘.ติดตามผลและประเมินผล– มีการติดตามและประเมินผลอยางไร 

๙. ปรับปรุง และรายงานผลเผยแพร– ควรปรับปรุงอะไรบาง และเผยแพรใหใครไดรับทราบ 
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รายงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครั้งท่ี ๕ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองประชุมช่ัวคราว อาคารเอนกประสงค วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

 ครูสมภพ เขียวมณี :ครั้งท่ีแลว เราไดตัว P คือ การวางแผน ในวันนี้จะเปน PDCA ตัวท่ีสอง คือ D 

การปฏิบัติ แตละงานมีแนวอยางไร เชิญงานบุคลากรเลยครับ 

ครนูุกิจ  สุขสวัสดิ์:สําหรับงานบุคลากร ข้ันตอน D คือ DO จะปฏิบัติงานอยางไรจึงมีประสิทธิภาพ อยาง

แรกตองมีปฏิทินปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหทุกคนรับทราบวาในรอบหนึ่งปตองทําอะไรบาง เวลาใดจากเผยแพรให

ทุกคนไดรับทราบ  ซ่ึงจะทําใหไมเกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ผูรับผิดชอบตองมีความเขาใจงานเปนอยางดี

พรอมใหคําแนะนําได ตองติดตามขอมูลขาวสารผลประโยชนในงานบุคลากรในทุกดาน ประชาสัมพันธอยาง

ตอเนื่องท้ังปายนิเทศ แจงในท่ีประชุม และประชาสัมพันธเสียงตามสายของวิทยาลัย มีการประชุมทีมงานทุกเดือน

นําเสนอ ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาทางแกไข งานจะมีประสิทธิภาพ หรือไม ตองทําใหถูกตองตั้งแตแรก เพ่ือ

ไมใหเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร เวลาและความเสียหายตอวิทยาลัย 

ครูดารณี  เตชะศักดิ์ศรี :การลงมือปฏิบัติ  คือ การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ  โดยกอนลงมือปฏิบัติจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  หากพบวาไมถูกตองใหรีบ

ดําเนินการแกไขการลงมือปฏิบัติ 

 ๑. ดานการรับเงิน  เม่ือไดรับเงินคาลงทะเบียนจากครูท่ีปรึกษา  การเงินจะตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสารกอนออกใบเสร็จรับเงิน  ตอจากนั้นจะออกใบเสร็จรับเงินใหนักเรียนเปนรายบุคคล และ

มอบใหครูท่ีปรึกษาเพ่ือนําไปแจกใหนักเรียน  และการเงินจะบันทึกลงทะเบียนคุมการชําระเงิน 

 ๒. ดานการเบิกเงิน  เม่ือไดรับเอกสารขอเบิกเงินจากผูรับบริการ การเงินจะตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสารกอนตั้งเบิกเงิน  หากเอกสารถูกตองจะลงทะเบียนรับเรื่องเบิกและรวบรวมเอกสารเพ่ือ

ตั้งเบิกเงินตอไปและเม่ือไดรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางก็จะเขียนเช็คสั่งจายเงินตอไปหากเอกสารไม

ถูกตองสงกลับใหดําเนินการแกไข 

๓.ดานการนําเงินฝากธนาคารและฝากคลัง  มีการนําเงินฝากโดยจะนําเงินฝากทันทีถาเงินนั้นเกิน

อํานาจการเก็บรักษาเงินหรือเงินนั้นมีกําหนดการนําฝากเงิน  โดยจะนําฝากตามระเบียบกําหนด 

๔. ดานการบัญชี  มีการบันทึกบัญชีทุกวันท่ีมีรายการรับ -จายเงิน  และบันทึกบัญชีทุกครั้งท่ีมีการ

โอนเงินและมีการผานบัญชีไปยังบัญชีอ่ืน ๆ หรือรับเอกสารการเบิกเงิน ในทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก

เงิน 

๕. ดานการจัดสงรายงาน  มีการจัดสงรายงานตามปฏิทินท่ีกําหนด  และจัดสงรายงานตามท่ีไดรับ

หนังสือสั่งการ 

 

ครูสมภพ เขียวมณี :ในการปฏิบัติงานแผนงานฯ นั้นอยางแรกเลยตองทําเขาใจ ขอบขายของงาน

กอน ตองมีความมุงม่ันกับงาน และอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือ การเสียสละเวลาในการทํางานนอกเวลา
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ราชการในการดําเนินงานของงานแผนงานนั้น จะดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปตามแผนปฏิบัติราชการ และตามแนวทางของแผนกลยุทธพัฒนาวิทยาลัยเปนหลักซ่ึงแผนตางๆ 

นั้นเกิดข้ึนจากความคิดรวมกันของครูและบุคลากรทุกคน งานแผนงานและคณะผูบริหารก็นํามาใชเปน

แนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือไปใหถึงวิสัยทัศนท่ีตั้งไว ณ ปจจุบัน งานแผนงานไดสรางแบบฟอรมตางๆ 

เพ่ือใชในการขอขอมูล การรายงานขอมูล การเขียนโครงการ โดยใชอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรในการสง

ขอมูล อีกสิ่งหนึ่งคือการประชุมรวมกันกับคณะผูบริหาร งานแผนงาน งานการเงินและพัสดุ ท่ีตองมีการ

สอบถามและสอดประสานงานกันใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป นอกจากนี้ยังตองมีการประสานขอ

ขอมูลจากฝายตางๆ ตามแบบฟอรมท่ีตองรายงาน โดยตองมีมิตรไมตรีท่ีดี พูดกับเขาเพ ราะๆ หลังจากการ

ดําเนินงานก็จะเปนการติดตามประเมินผล ซ่ึงจะพูดในครั้งตอๆ ในสวนของการทํางานนั้นเม่ือเกิดอุปสรรค

หรือปญหาตางๆ ก็จะสอบถามผูรู หรือสอบถามจากสถาบันฯ โดยตรงและตองปรึกษาปญหา/รายงาน

ปญหาตางๆ กับรองฝายบริหารและผูอํานวยการตามลําดับ 

ครู มนตรี สุขกลัด :DO(ปฏิบัติ )วางแผน การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธจะมีการมอบหมายหนาท่ี /แบงงานใหเจาหนาท่ีในงานประชาสัมพันธ

อยางชัดเจน ครบถวน มีการกําหนด ปฏิทินการปฏิบัติงานมีการประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและ

ภายนอกวิทยาลัยเพ่ือเผยแพรงานประชาสัมพันธ  ใชสื่อเทคโนโลยีติดตามขอมูลขาวสาร เผยแพรเหตุการณ

ท่ีเปนปจจุบันพรอมท้ังเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือการสืบคนยอนหลัง 

ครูพรจิต  แพงอุทัย :D  จะเปนการระบุถึงการลงมือทําหรือข้ันตอน  Do  ในวงจร PDCA  โดยจะ

มีเปาหมายเพ่ือใหม่ันใจวาไดปฏิบัติหรือดําเนินการตามวัตถุประสงค  มาใชในการดําเนินงานธุรการ ท้ังนี้ผู

ปฏิบัติการซ่ึงมี  ๒ คน  ตองดําเนินการจัดสรรบทบาทและความรับผิดชอบแตละหนาท่ีท่ีเก่ียวของไวอยาง

ชัดเจน  รวมถึงมีการสื่อสารใหเกิดความเขาใจในบทบาทหนาท่ีแตละคนอยางท่ัวถึง  ท้ังนี้ไดดําเนินการตาม

เทคนิคการปฏิบัติงานธุรการเชน  ดานเอกสารใหมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรม  ๕ ส ดังนี้ ข้ันตอนท่ี ๑

สะสาง  จัดเอกสารท่ีไมเปนระเบียบใหดูเปนระเบียบมากท่ีสุด เริ่มจากคัดแยกเอกสารท่ีจําเปนนอย จําเปน

มากออกจากกัน  จากนั้นหาท่ีเก็บเอกสารสําหรับเอกสารท่ีจําเปนนอยหรือเอกสารท่ีนานๆใช ควรเก็บไวใน

สถานท่ีๆสามารถคนหาไดรวดเร็วหรือนํามาใชไดรวดเร็ว หากเอกสารท่ีนานๆใชทีควรกําหนดสถานท่ีให

แนนอน  ข้ันตอนท่ี ๒ สะดวก นั่นคือการทําปายระบุ การกําหนดรหัสแฟมเอกสารใหเปนหมวดหมูอาจแยก

ประเภทหนังสือ ท้ังนี้หากมีการยืมมีการทําทะเบียนหนังสือหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษ รเวลาใครยืม

จะไดตามถูก ข้ันตอนท่ี ๓สะอาด ตองดูแลความสะอาดของตูเอกสาร สถานท่ีเก็บเอกสาร  และบริเวณ

สํานักงานใหเรียบรอย  สะอาด  นามอง อันจะนําไปสูท่ี ส ๔ ท่ี สุขลักษณะและควรปฏิบัติเปนประจําอันจะ

นําใหเกิดส ๕ ท่ี สรางนิสัย 

ครูรัชฎาภรณ  จันทรทอง :DO (ปฏิบัติ)เปนการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไวยกตัวอยาง

เชนการจัดซ้ือจัดจางวัสดุครุภัณฑ ตองมีการสํารวจขอมูลความตองการของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานตาง ๆ 

เพ่ือจัดประเภทวัสดุครุภัณฑ และดําเนินการจัดซ้ือจัดจางวัสดุครุภัณฑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ ป พ.ศ.  ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ถาเปนวัสดุเม่ือจัดซ้ือแลวจัดทําบัญชีวัสดุและการ



๓๐ 
 

เบิกจาย ครุภัณฑดําเนินการขอหมายเลขจัดลงทะเบียนทรัพยสิน โดยใชโปรแกรม “ตีราคาทรัพยสิน” 

สําหรับงานอ่ืนๆจะปฏิบัติตามลักษณะของงาน 

นางสาวกนิษฐา  บุญบาง : DO (ปฏิบัติ) ทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑเปนการปฏิบัติใหเปนไป

ตามแผนท่ีไดกําหนดไวยกตัวอยางเชนมีการเก็บรวบรวมขอมูลประวัติการซอมครุภัณฑของวิทยาลัย

เจาหนาท่ีตองเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของกับการซอมวาซอมเครื่อง (ครุภัณฑ ) หมายเลข

ครุภัณฑอะไรเปนจํานวนเงินคาซอมเทาไรและวัน /เดือน/ปในการซอมและซอมจากบริษัท /หาง/รานใดไว

ดวยเพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในข้ันตอนตอไป 

ครูชนันท  ภูศรี :คือลงมือปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว แบงออกเปน ๓ ดาน คือ 

ดานพนักงานขับรถ ๑.มีการตรวจสภาพรางกายพนักงาน ขับรถเปนประจําทุกป  ๒. สรางวินัยและ

มารยาทในการขับข่ียานพาหนะเชน ฟงเสียงติชมจากนักเรียนและครู  ๓.สรางทัศนคติท่ีดีวา รถยนต ของ

วิทยาลัยนั้นเปนของตนเอง 

ดานการดูแลรักษายานพาหนะ๑.ตรวจสภาพดูแลรักษายานพาหนะใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา  

๒.จัดทําสมุดประจํายานรถทุกคันในการใชงานตลอดป ๓. ทําสมุดประจํายานพาหนะในการดูแลรักษา และ

ซอมบํารุง ตลอดป  เชน  วันเวลาการถายน้ํามันเครื่อง  การซอมบํารุงในแตละครั้ง ๔. ทําความสะอาด

รถยนตใหสะอาดนาใชตลอดเวลา 

ดานการบริหารจัดการ   ๑ . ประสานกับสถาบันเพ่ือขอตอทะเบียนยานพาหนะใหถูกตองตาม

กฎหมายทุกป  ๒ .มีใบอนุญาตขอใชยานพาหนะทุกครั้ง   ๓ .ใหบริการแกสังคมตามโอกาสและความ

เหมาะสม ๔.ใหสวัสดิการหรือคาตอบแทนพนักงานยานพาหนะตามความเหมาะสม ๕. เพ่ิมพนักงาน

ยานพาหนะใหเหมาะสมกับการใชงาน ๖.จัดทําตารางการใชรถยนตท่ีใหบริการท้ังภายนอกและภายใน เพ่ือ

ใหบริการไดครบถวน ถามีปญหาจะไดขอความอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอกหรือจัดเชารถยนตให

เพียงพอ 

ครูกิตติพงษ  จันทรสมุทร  : DO (ปฏิบัติ) เปนการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยยึดหลัก “ตอง ๓ พรอม” 

๑.อาคารสถานท่ีพรอม มีการวางผังการใชอาคารสถานท่ี ติดปายนิเทศแสดงการใชอาคารสถานท่ี 

ตรวจสอบความพรอมของอาคารสถานท่ี ซอมแซมปรับปรุงเพ่ือสมบูรณในการใช 

๒.อุปกรณพรอม  วัสดุ มีเพียงพอตอการใชงาน ครุภัณฑมีความสมบูรณหากเสียตองรีบซอมแซม

หรือจัดซ้ือใหม  

๓.คนงานพรอม มีการประชุมเพ่ือกําหนดจุดท่ีรับผิดชอบแบงงานท่ีชัดเจน มีการประชาสัมพันธ

แผนปฏิบัติการ กําหนดการประชุมเพ่ือหารือเรื่องงานท่ีไดรับมอบหมายทุกสัปดาหเพ่ือ นําเสนอ ปญหา 

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาทางแกไข ในขณะเดียวกันเพ่ือประเมินความกาวหนาของงาน  

ครูสมชาย  มาลัยวงษ  : D งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ี

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  หากพบ ปญหาจะไดหาทางแกไขใหถูกตองแลว ดําเนินการแกไขการลงมือ

ปฏิบัติ เชน  จัดหาเวรยามใหเพียงพอ  การจัดทําตารางการอยูเวรยามของบุคลากร  ประชาสัมพันธให



๓๑ 
 

บุคลากรทราบถึงตารางการอยูเวรยามโดยติดประกาศ และกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติ การจัด

กิจกรรมซักซอมการเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ ภัยท่ีเกิดจากอาคารสูง การซักซอมจุดรวมพลเม่ือเกิดภัยตาง ๆ 

จัดทําสมุดบันทึกการอยูเวรใหผูรับผิดชอบบันทึกและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยบันทึกเหตุการณตาง ๆ 

จัดตารางการตรวจเวรของผูตรวจการปฏิบัติงาน   

ครูณิชาภา  มิตรานนท : งานสารสนเทศ จะเกิดประสิทธิภาพ คือ การมีขอมูลท้ังหมดของวิทยาลัย

ครบถวนทุกดานเพ่ือรวบรวบเปนงานสารสนเทศท้ังในแบบรูปเลม และฐานขอมูลของเว็ บไซต การเก็บรวบ

ขอมูลจะปฏิบัติอยางไร ตองกําหนดเปาหมายในการเก็บขอมูลวาตองการอะไรบางท่ีจะใชเปนฐานขอมูลใน

การทํางานแบงงานใหทุกคนไดรับผิดชอบ  กําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลใหชัดเจน นอกจากนี้ ตอง

กําหนดความเสี่ยงของการไมไดขอมูลวาจะแกปญหาอยางไร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

สรุปผลการประชุมครั้งท่ี ๕ 

ครั้งท่ี ๕ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองประชุมช่ัวคราว อาคารเอนกประสงค วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการ ของ D  (DO) คือ การปฏิบัติแตละงานมีแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้   

 ๑. งานบุคลากรและสวัสดิการครู :จัดทําปฏิทินงาน เผยแพรใหทุกคนถือปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานตองเขาใจ

งานเปนอยางดีพรอมใหคําแนะนํา ใชการประชาสัมพันธทุกวิธี ประชุมเพ่ือปรึกษาปญหา อุปสรรคและแกไข

ปญหาอุปสรรค  

๒. งานการเงินและบัญชี :การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ลงมือปฏิบัติตรวจสอบความถูกตอง 

และดําเนินการแกไขกอนการลงมือปฏิบัต ิ

๓. งานแผนงานและงบประมาณ : เขาใจขอบขายของงาน เสียสละเวลา ดําเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติราชการและแนวทางของแผนกลยุทธพัฒนาวิทยาลัย และความตองการของ

บุคลากร มีแบบฟอรมครบถวนสามารถใชไดจริง ประชุมผูเก่ียวของ ประสานงานดวยมิตรภาพ ติดตามประเมินผล  

เม่ือมีปญหาและอุปสรรคสอบถามผูรูเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค  และรายงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ   

๔. งานประชาสัมพันธ : มอบหมายหนาท่ี ผูปฏิบัติงานตามหนาท่ี  กําหนดเวลาในการทํางานตามปฏิทิน

และปฏิบัติตาม ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือรับ-สงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ   

๕. งานธุรการและสารบรรณ :ปฏิบัติงานตามหลักกิจกรรม  ๕ ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด  สุขลักษณะ  

และสรางนิสัย 

 ๖. งานพัสดุ  :ปฏิบัติงานตามแผน สํารวจความตองการของบุคลากร จัดซ้ือ/จัดจาง ตามระเบียบวัสดุ

ครุภัณฑ ดูแลรักษา ซอมบํารุงใหพรอมกับการใชงานเสมอ    

 ๗. งานยานพาหนะ : สรางพนักงานขับรถท่ีมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบรถยนตใหพรอมการใชงาน และ

บริหารจัดการการใชรถอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๘. งานอาคารสถานท่ี  :ยึดหลัก “ตอง ๓ พรอม” คือ อาคารสถานท่ีพรอม อุปกรณพรอม และ

ผูปฏิบัติงานพรอม 

 ๙. งานรักษาความปลอดภัย  :ปฏิบัติงานตามแผน มีปญหาตองแกไข กําหนดมาตรการในการรักษาความ

ปลอดภัย และควบคุมใหเปนไปตามมาตรการอยางเครงครัด 

๑๐. งานสารสนเทศ :กําหนดเปาหมายในการเก็บขอมูล มอบหมายงาน กําหนดระยะเวลา                  ใน

การปฏิบัติงานและมีมาตรการแกไขปญหาหากไมไดขอมูล 

 สรุป : งานในสายสนับสนุน สามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ตองปฏิบัติดังนี้ ๑.ปฏิบัติงานตาม

แผนงานท่ีกําหนดไว  ๒. มอบหมายผูรับผิดชอบ ๓. ปฏิบัติงานใหเปนตามกําหนด ๔.วางแผนการแกไขปญหา 

อุปสรรค 

 

 



๓๓ 
 

รายงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครั้งท่ี ๖ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองเทพบูชิต  อาคาร ๒  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

  

ครูรัชฎาภรณ  จันทรทอง :ครั้งนี้เปนแนวทางในข้ัน C คือ Check การตรวจสอบ แตละงานมี

แนวทางในการดําเนินการอยางไร เริ่มตนเหมือนเดิมงานบุคลากร เชิญครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ คะ อยาลืมจด

บันทึก และบันทึกเสียงดวยนะคะ สําหรับครูสมภพ เขียวมณี ไดสงขอมูลผาน  mail มาใหเรียบรอยแลว 

เดี๋ยวพอถึงคิวใหครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ชวยชี้แจงดวย 

ครูนุกิจ  สุขสวัสดิ์ : งานบุคลากร ข้ันตอน C คือ Check ตรวจสอบ๒ ดาน คือ   

๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจ จากผูรับบริการวามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด เพ่ือนํามา

แกไขปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถสนองตอบความพึงพอใจใหกับบุคล ากร

ทุกทานของวิทยาลัย   

๒. มีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยตรวจสอบวิธีการ ระยะเวลา ข้ันตอนการทํางานเปนไปตาม

แผนท่ีกําหนดหรือไม ตรวจสอบผลวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม 

ครูดารณี  เตชะศักดิ์ศรี  : การตรวจสอบ ๑. ดานการรับเงิน  มีการตรวจสอบวาการรับเงินเปนไป

ตามแผนท่ีกําหนดหรือไมหากไมเปนไปตามแผน เชน  มีการคางชําระจะมีการแจงใหครูท่ีปรึกษา

ดําเนินการติดตามนักเรียนใหชําระเงิน  ๒. ดานการเบิกเงิน  มีการตรวจสอบวามีการเบิกจายตามแผนท่ี

กําหนดหรือไม๓. ดานการนําเงินฝากธนาคารและฝากคลัง มีการตรวจสอบการนําเงินฝากโดยตรวจสอบวา

มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม  ๔. ดานการบัญชี  มีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีทุกวันท่ีมีรายการรับ -จาย 

โดยผูไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบการรับ -จายเงินประจําวัน  ๕. ดานการจัดสงรายงาน  มีการตรวจสอบ

การจัดสงรายงานตามปฏิทินท่ีกําหนดและจัดสงรายงานตามหนังสือสั่งการ 

 ครูสมภพ เขียวมณี :การติดตาม ประเมินผลนั้น งานแผนงานจะมอบหมายใหครูในทีมงานแผน  

๑ คน เปนผูคอยตามทวงถามจากผูท่ีดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ตามแผนปฏิบัติการประจําป งาน

แผนงานก็จะทําการรวบรวมขอมูลไวรายงาน ผอ. และรายงานไปยังสถาบันฯ นอกจากนี้คณะผูบริหารไดมี

การแตงตั้งคณะกรรมการประชุมติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป ซ่ึงประกอบดวย 

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ งานแผนงาน งานการเงินและงานพัสดุ เพ่ือติดตามผลการเบิกจาย

งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของกรมบัญชีกลางท่ีตั้งไว การแกปญหาและอุปสรรคตางๆ เนื่องจากก็

มีผูรายงานผลตรงตามกําหนดและไมรายงานผลตามกําหนด ตองใชการทวงถามบอยๆ แตดวยไมตรีท่ีดีนะ

ครับ  

ครูมนตรี  สุขกลัด :Check(ตรวจสอบ) หัวหนางานประชาสัมพันธ จะติดตามผลการปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพ ตามภาระงานท่ีไดมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีในงานประชาสัมพันธรับผิดชอบ ติดตาม

ขอมูลท่ีไดเผยแพรขาวสารในทุกเรื่องในแงผลสะทอนเรื่องขาวสารเพ่ือนํากลับมา ประเมินผลความพึงพอใจ

และดูความกาวหนาในสิ่งท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 



๓๔ 
 

นางพรจิต  แพงอุทัย  : การปฏิบัติงานธุรการโดยวงจร  PDCAC = Checkเม่ือมีการลงมือทําตาม

แผนการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวแลว  ข้ันตอนถัดไปมอบผูปฏิบัติงาน  ๑  คนจะตองมีการเฝาติดตาม  

วัด  ทบทวนกระบวนการ  และการดําเนินการตางๆ โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือทําการประเมินถึงความสําเร็จ

ของวัตถุประสงคและแผนงานของการปฏิบัติงาน  ดานงานจัดเก็บเอกสารและการใหบริการ  ท้ังนี้

ผูปฏิบัติงานจะตองทําการเฝาติดตาม  วัด  และทบทวน  ดังนี้เปรียบเทียบความสําเร็จเม่ือเทียบกับ

เปาหมายท่ีไดกําหนดไวประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรแนวโนม

ของผลการดําเนินงาน  และปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ครูรัชฎาภรณ  จันทรทอง  : Check (ตรวจสอบ ) ในการปฏิบัติงานตามแผนหรือระหวางการ

ปฏิบัติงานเกิดปญหาทําใหการดําเนินงานในงานพัสดุแตละงาน  ในการดําเนินการมีปญหาอะไรเกิดจาก

อะไร เชนการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑมีปญหาเรื่องความชัดเจนในการเขียนรายละเอียดครุภัณฑบางรายการ 

ตรวจสอบวามีรายละเอียดผิดพลาดอะไร และจะมีวิธีแกไขไดอยางไร การดําเนินการของแตละงานตองการ

ติดตามการตรวจสอบและการประเมินปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงานเพ่ือ

เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงาน 

นางสาวกนิษฐา  บุญบาง : Check (ตรวจสอบ) ทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑในการปฏิบัติงาน

ตามแผนหรือระหวางการปฏิบัติงานเกิดปญหาแทรกซอนท่ีทําใหการดําเนินงานซอมครุภัณฑ ปญหาในการ

ซอมครุภัณฑมีอะไรบางเชนอาการเสียท่ีเดิมท่ีเคยซอมไปแลวใชงานไปสักระยะก็เสียอีกเกิดจากอะไรการ

ติดตามการตรวจสอบและการประเมินปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงานเพ่ือ

เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงานดานงานซอม 

ครูชนันท  ภูศรี  :การทํางานโดยยึดหลัก C การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกดาน ประเมินผลความ

พึงพอใจทุกครั้งเม่ือมีการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน ๓ ดาน คือ พนักงานขับรถ  การดูแลรักษายานพาหนะ และการ

บริหารจัดการ ประมวลผล สรุปรายงานตอผูบังคับบัญชา 

ครูกิตติพงษ  จันทรสมุทร : Check(ตรวจสอบ) ในทุกสัปดาหจะมีการประชุม เพ่ือประเมินผลการ

ดําเนินการ ดูความกาวหนา ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว โดยประเมินผลความพึงพอใจของผูใชอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัย 

ครูสมชาย  มาลัยวงษ  : C ตรวจสอบ และติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนหรือระหวางการ

ปฏิบัติงานวาเกิดปญหาใดบาง เชน ตรวจสอบการกําหนดเกณฑในการปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากนอย 

เกิดปญหาในการปฏิบัติหรือไม ติดตามการปฏิบัติงานโดยผูตรวจเวร การบันทึกการอยูเวรของผูรับผิดชอบ

ตามคําสั่ง ตรวจการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย การประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึน จากผูเขารวมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร 

ครูณิชาภา  มิตรานนท  : มีการติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนโดยการประชุม

ผูปฏิบัติงานสรุปงานเปนประจํา ติดตามความกาวหนา หากมี ปญหาท่ีเกิดข้ึน ระดมสมองเพ่ือแกไขปญหา

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน นํามาปรับปรุงใหงานเปนไปตามเปาหมาย 

 



๓๕ 
 

สรุปผลการประชุมครั้งท่ี ๖ 

ครั้งท่ี ๖ วันท่ี 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 :ติดตามผลการปฏิบัติงานใหไดตามท่ีกําหนด ประเมินผลความพึงพอใจ และ

ประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

๕. งานธุรการและสารบรรณ : ผูปฏิบัติงานตองติดตาม วัด และทบทวน  เพ่ือตรวจสอบผลการ

ดําเนินการ คือ เปรียบเทียบความสําเร็จเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีไดกําหนดไวประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรแนวโนมของผลการดําเนินงาน  และปญหาท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึน 

๖. งานพัสด ุ : การดําเนินการตองติดตามการตรวจสอบและการประเมินปญหา ควบคูไปกับการ

ดําเนินงานข้ันตอน 

 ๗. งานยานพาหนะ : ประเมินผลความพึงพอใจทุกครั้งเม่ือมีการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน ๓ ดาน          

คือ พนักงานขับรถ  การดูแลรักษายานพาหนะ และการบริหารจัดการ ประมวลผล สรุปรายงานตอผูบังคับบัญชา 

 ๘. งานอาคารสถานท่ี  : มีการประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการ และประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ ประมวลผล สรุปและรายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

 ๙. งานรักษาความปลอดภัย  : ตรวจสอบการดําเนินการทุกข้ันตอนอยางเครงครัด และประเมินความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

๑๐. งานสารสนเทศ :ประชุมผูปฏิบัติงานสรุปงานติดตามความกาวหนา มี ปญหา ระดมสมองเพ่ือ

แกไขปญหาอุปสรรค และปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมาย 

 สรุป : ภาพรวมของ C ( Check ) ตรวจสอบ มีการตรวจสอบ ๒ แบบ ๑. การประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ  และประเมินจากการปฏิบัติงานดวยการประชุม ติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค เพ่ือใหงาน

เปนไปตามเปาหมาย  

 

 

 



๓๖ 
 

รายงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครั้งท่ี ๗ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองประชุมเทพบูชิต  อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

ครูรัชฎาภรณ  จันทรทอง:สุดทายกอนท่ีเราจะสรุปวาเราดําเนินการครั้งนี้ เราตองดําเนินการในข้ัน

สุดทายของ PDCA คือ A (Act)ปรับปรุง  แตละงานมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร เริ่มตนเหมือนเดิม

งานบุคลากร ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์ อยาลืมอธิบายงานของครูสมภพ  เขียวมณี ดวยนะคะ  

ครูนุกิจ  สุขสวัสดิ์  : งานบุคลากร ข้ันตอน A คือ Act ปรับปรุง หลังจากมีการตรวจสอบแลว ถา

เราทําไดตามแผน ตามเปาหมายก็คงไว หากตรวจสอบแลว มีขอผิดพลาดไมวาจะเปนข้ันตอนไหนก็ตามให

หาสาเหตุเพ่ือแกไขหาทางปรับปรุง เพ่ือความสมบูรณของงานในครั้งตอไป 

ครูดารณี  เตชะศักดิ์ศรี  : การปรับปรุง คือ การนําผลการประเมินมาปรับปรุง  โดยการวิเคราะห

วามีโครงสรางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึนการปรับปรุง

เม่ือไดมีการวางแผนการปฏิบัติงาน  ดําเนินการตามแผน  ติดตามตรวจสอบแลว  ปรากฏวาเกิดปญหาจะ

ปรับปรุงแผนท่ีกําหนดไวในแตละเรื่องโดยจัดทําเปนแนวทางการปฏิบัติงานและเนนวิธีการปฏิบัติ 

ครูสมภพ  เขียวมณี :หลังจากรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลแลว ก็นําผลการประเมินนั้น

มาสรุปผล นําเสนอคณะผูบริหารและหาแนวทางในการแกไขและใชในการปรับปรุงแผนตางๆ ใน

ปงบประมาณตอไป  

ครูมนตรี  สุขกลัด : รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประเมินผล นําผลการประเมินนั้นมาสรุปผล เพ่ือ

ปรับปรุงวาข้ันตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควรปรับปรุง  หรือพัฒนาสิ่งท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

นางพรจิต  แพงอุทัย  :A = Action  คือการปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหาหรือสวนไหนไมมีปญหา

ใดๆก็ยอมรับแนวทางปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดผลสําเร็จเพ่ือใชในครั้งตอไปเชน   

- ดานเอกสาร  สามารถคนหาหนังสือราชการใหผูท่ีตองการใชไดรวดเร็วข้ึน    

-ดานบริการตางๆ  เชน  ผูรับบริการทําการประเมินความพึงพอใจการใหบริการระดับดีมาก ท้ังนี้ ถาสวนใด

ท่ีตองมีการแกไขปรับปรุงจะตองมีการบันทึกระดับของคุณภาพการปฏิบัติงานในปจจุบันไวเพ่ือทําการเปรียบเทียบ

กับผลท่ีไดจากการปรับปรุง  เพ่ือนํามาปรับเปลี่ยนการบริหารงานในข้ันตอนการวางแผน(Plan ) ตามระบบวงจร 

PDCA ตอไป 

ครูรัชฎาภรณ  จันทรทอง  : การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานเปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดทําการตรวจสอบแลวการปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนาหรือ

การคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้ารอยเดิมของทุกงาน เชนในการจัดซ้ือจัด

จางวัสดุครุภัณฑ ท่ีลาชาในแตละปมีปญหามาจากอะไรบาง และตรวจสอบวาเปนปญหาเดิมหรือไม เปนตน 

นางสาวกนิษฐา  บุญบาง :การนําผลการประเมินผลมาปรับปรุงงานเปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดทําการตรวจสอบแลวการปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนาหรือ

การคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้ารอยเดิมเชนในดานทะเบียนประวัติการ



๓๗ 
 

ซอมการมีประวัติการซอมครุภัณฑไวสามารถตรวจสอบไดวาการซอมครั้งสุดทายซอมอะไรไปบางเกิด

ปญหาจากจุดเดิมหรือไมเปนตน 

ครูชนันท  ภูศรี :การทํางานโดยยึดหลัก  A  ปรับปรุงแกไข โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน

ดานตาง ๆ ท่ีไมบรรลุเปาหมาย หัวหนาตองปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการจัดทําระเบียบการ

ปฏิบัติงาน  แนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันและอ่ืนๆ ของงานยานพาหนะให

เขาใจตรงกัน  เชน ดานพนักงาน ขับรถ พนักงาน ขับรถตอง มีสภาพรางกายท่ีแข็งแรง  มีทัศนคติและการ

ปฏิบัติในการขับข่ีท่ีพัฒนาข้ึนดานการดูแลรักษายานพาหนะพนักงานยานพาหนะดูแลรักษายานพาหนะให

สะอาดและนาใชงานยิ่งข้ึนตลอดจนสามารถพรอมใชยานพาหนะไดตลอดเวลาดานการบริหารจัดการ

สามารถจัดการไดดีและปฏิบัติไดอยางตอเนื่องแตตองแกไขคือพนักงานยานพาหนะยังไมเพียงพอกับการ

ปฏิบัติงาน 

ครูกิตติพงษ  จันทรสมุทร :Act รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประเมินผล นําผลการประเมินนั้นมา

สรุปผล เพ่ือปรับปรุงวาข้ันตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

ครูสมชาย  มาลัยวงษ  : A ปรับปรุงแกไข การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโดยการนําผลการ

ประเมินการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขงานท่ียังไมบรรลุเปาหมาย และพัฒนางาน

ท่ีบรรลุเปาหมายอยูแลวใหดียิ่งข้ึน  และนํากฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ เก่ียวกับงานรักษาความปลอดภัย

มาจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานหรือแผนพับประชาสัมพันธ อยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหทุกคนถือปฏิบัติและ

เขาใจตรงกัน 

ครูณิชาภามิตรานนท  : งานสารสนเทศ ในข้ันตอนนี้เม่ือมีการประชุมกับงานสมาชิกในงานได

ขอสรุปถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนํามาปรับใชในครั้งตอไป งานก็จะเกิดประสิทธิภาพเพราะเราสามารถ

ควบคุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหากับงานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

สรุปผลการประชุมครั้งท่ี ๗ 

ครั้งท่ี ๗ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองเทพบูชิต  อาคาร ๒  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบ ของ A( Act ) คือ การปรับปรุง งานสายสนับสนุนมีการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามระบบ PDCA  ท้ัง ๑๐ งาน มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ  

๑. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หลังจากประเมินผลในข้ันตรวจสอบ ( C-Check ) รวบรวม

ผลการประเมินมาวิเคราะห  สังเคราะห  แปลผลในภาพรวมท้ังหมด มาปรับปรุงการทํางานของผูปฏิบัติงาน  และ

ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  ใหเปนไปตามแผน และเปาหมายท่ีกําหนดไว 

๒. วางแผนการพัฒนาเม่ือทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงแกไขใหไดตามเปาหมาย สิ่งท่ีตองทํา

อีกข้ันหนึ่ง คือ ตองพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม เพราะการปฏิบัติงานไมควรย่ําอยูกับท่ี ควรเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 

๓. รายงานขอมูล นําขอมูลท่ีไดรายงานผลตอผูบังคับบัญชา และควรนําขอมูลท่ีไดรับจากการ

พัฒนาเปนขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชไดสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการ

ปฏิบัติงานและประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  

การนําระบบวงจรคุณภาพ ( PDCA) มาใชในการปฏิบัติงานในสายสนับสนุน ทําใหการทํางาน

เปนไปตามข้ันตอน หากการปฏิบัติงานเปนไปตามวงจรคุณภาพท่ีกําหนด ก็จะทําใหงานบรรลุผล ตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว และหากการดําเนินงานเกิดปญหาหรือสะดุด ไมไดตามเปาหมายท่ีกําหนด       

แสดงวาการปฏิบัติงานข้ันตอนใดหายไป ตองทบทวนแกไข เพ่ืองานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๓๙ 
 

รายงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครั้งท่ี ๘ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

ครูสมภพ เขียวมณี : จากการประชุมครั้งท่ีผานมาเราไดความคิดวาควรนําระบบ  PDCAเขามาใช

ในการทํางาน จึงจะทําใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพทีนี้ทําอยางไรจึงจะสงเสริมใหทุกคนหรือทุก

หนวยงานในสายสนับสนุนของเรามีความรูความเขาใจและนําระบบ PDCA ไปใชอยางจริงจัง ในความ

คิดเห็นของผมผมคิดวาเราควรจัดทําเปนคูมือเรื่องเทคนิคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยใชระบบ 

PDCA ข้ึนมา แลวแจกไปตามหนวยงานในสายสนับสนุนของเราเพ่ือใหเอาไวดูและปฏิบัติตามนาจะไดผลดี 

ครูนุกิจ สุขสวัสดิ์  : เห็นวานาจะมีการประชุมซักซอมความเขาใจกันในกลุมสายงานสนับสนุนใน

เรื่องของการนําระบบ PDCA  มาใชก็นาจะเพียงพอ เพราะวาสายงานสนับสนุนของเรามีคนทํางานไมมาก 

แคพูดคุยทําความเขาใจกันก็นาจะเพียงพอ สวนท่ีวางานจะออกมามีประสิทธิภาพเพียงใดก็ข้ึนอยูกับการ

กํากับติดตามงานของผูบริหาร เพราะวาถาผูบริหารมีการติดตามและประเมินผลงานอยูบอยๆ คนทํางานก็

จะมีการตื่นตัวตั้งใจทํางานมากข้ึน 

ครูดารณี เตชะศักดิ์ศรี : แทนท่ีจะมีการประชุมซักซอมความเขาใจกันในกลุมสายงานสนับสนุน 

ขอเสนอเพ่ิมเติมวาควรทําการประชุมครูท้ังวิทยาลัย ชี้แจงเรื่องการนําระบบPDCA  มาใชในการทํางานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของงานนาจะดีกวา เพราะไดประโยชนกับครูท้ังวิทยาลัยทุกหนวยงานดวย เสียเวลา

ประชุมสัก 2-3 ชั่วโมงแตไดความรูท่ัวถึงกันหมดและนําไปปฏิบัติได ถือวาคุมนะ 

ครูมนตรี สุขกลัด : เวลามีประชุมครูท้ังวิทยาลัยก็นําเรื่องนี้เขาสูในท่ีประชุม ข้ึนจอฉายภาพใหทุก

คนเห็นประโยชนของการนําระบบ PDCA มาใชกับการทํางาน ถือไดวาเปนการแบงปนความรู และเนนให

เปนวาระแหงการทํางานท่ีวิทยาลัยตองการใหทุกหนวยงานทํา ไดประโยชนสองตอวินวิน เริ่มตนท่ีสาย

สนับสนุนและกระจายความรูใหหนวยงานอ่ืนนําไปทําดวยนาจะดี 

ครูพินิตร กลับทวี : ทําเปนแผนพับโบชัวรเรื่องเทคนิคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยใชระบบ 

PDCA ก็ได เพราะสายสนับสนุนของเรามีเจาหนาท่ีอยูไมมาก จะไดไมเปลืองงบประมาณในการทํา 

จุดสําคัญไมไดอยูท่ีตองเปนเลมเล็กหรือเลมใหญ แตอยูท่ีทํายังไงใหคนเอาไปใชแลวไดผลมากกวา 

นางสาวกนิษฐา บุญบาง :ไมถึงขนาดตองทําเปนคูมือเปนเลมก็ไดถาเนื้อหาไมมาก เลือกเอาเฉพาะ

หลักๆแลวทําเปนแผนพับหรือโบชัวรก็พอ จะไดไมเปลืองกระดาษมาก ทําเสร็จแลวก็แจกออกไปทุกภาคทุก

หนวยงานเลย ไดประโยชนท่ัวถึงกันหมดเทากันขอใหทํากันใหจริงจังเทานั้นก็พอ 

นางพรจิต แพงอุทัย :ขอเสนออีกหนึ่งทางเลือกคือพิมพหลักการทํางานแบบ PDCA ลงในกระดาษ 

A4 ทําใหสวยงามนาสนใจ แลวก็แจกไปทุกภาคทุกหนวยงาน ใหเอาไปติดไวบนบอรดในหนวยงานของ

ตัวเองหรือติดไวท่ีโตะทํางาน หรือขางฝาท่ีทํางาน เพ่ือเอาไวเตือนใจตัวเองใหทํางานใหเปนระบบนี้เพ่ือ

ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเพราะติดเอาไวแบบนั้นเดินผานไปผานมาก็ตองเห็นอยูทุกวันซึมซับไปเอง แบบนี้

ประหยัดท้ังงบประมาณและประหยัดกระดาษดวย 



๔๐ 
 

ครูณิชาภา มิตรานนท:ขอสนับสนุนใหทําเปนคูมือออกมาเปนเลมใหสวยงามนาสนใจเลย เอาแบบ

วาเปนมาตรฐานนะ ใชชื่อวา “คูมือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชระบบ PDCA 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง” และไหนๆก็ทําเปนเลมมาตรฐานแลว ก็แจกไปทุกภาคทุกหนวยงานในวิทยาลัย

ใหไดนําเอาไปใชกัน จะไดเปนเอกสารหลักฐานทางราชการ ใครไปใครมาเห็นเขาเขาก็จะไดรูวาเออวิทยาลัย

แหงนี้มันมีการพัฒนาการทํางานดีนะ 

ครูกิตติพงษ จันทรสมุทร :เห็นดวยเปนอยางยิ่ง และขอเพ่ิมเติมวานอกจากจะไดเปนเอกสาร

หลักฐานทางราชการ ใครไปใครมาเห็นเขาเขาก็จะไดรูวาเออวิทยาลัยแหงนี้มันมีการพัฒนาการทํางานดีนะ 

ยังสามารถเอาไปตอบโจทยประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกเวลาท่ีมีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษามา

ตรวจประเมิน เราจะไดมีเอกสารหลักฐานออกมาเปนเลมเลยวาเราไดมีการพัฒนาการทํางานของเราอยางนี้

นะ 

ครูชนันท ภูศรี :นอกจากจะทําเปนเลมคูมือแจกแลว ขออนุญาตแนะนําใหทําการรณรงคสราง

จิตสํานึกใหเห็นถึงความสําคัญในการทํางานแบบ PDCA ควบคูกันไปดวย เพราะคนบางคนไดเลมไปแลว

เอาไปเก็บไวเฉยๆ ไมไดเอาไปอานไปทํามันก็ไมมีประโยชน ท้ังแจกเลมท้ังรณรงคทําสองอยางไดประโยชน

เพ่ิมข้ึน 

ครูมาลัย มาลัยวงษ :ทําเปนเลมคูมือครับ เสร็จแลวข้ึนจอนําเสนอในท่ีประชุมครูและบุคลากรท้ัง

วิทยาลัย เพ่ือแบงปนความรู และรับฟงความคิดเห็น อาจมีผูแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่งอยางใดเพ่ิมเติมก็

ได ถือเปนการ learn and share อยาไปเสียดายงบประมาณ เสียดายกระดาษ หรือคิดวาเปนการเสียเวลา

เลย เพราะประโยชนท่ีไดคุมคากวากันเยอะ แถมยังเปนการสื่อสารสองทางอีกดวย 

ครูรัชฏาภรณ จันทรทอง: ทําเปนคูมือแจกทุกภาคทุกหนวยงาน แตขอใหในคูมือบรรจุเนื้อหาให

ครบถวน เชนบทนํา วัตถุประสงค คําจํากัดความ กรอบมาตรฐานการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ระบบ 

PDCA หรือแมกระท่ังแบบประเมินผลความพึงพอใจ เพราะวาการท่ีเราจะรูวาการทํางานมีประสิทธิภาพ

หรือไม ก็ตองมีการประเมินผลความพึงพอใจ พูดงายๆวาไหนๆจะทําใหเปนคูมือก็ทําใหเปนมาตรฐานไป

เลย มันดีตรงท่ีสามารถใชเปนเอกสารท่ีตอบโจทยประกันไดดวยวาเรามีการพัฒนางาน มีการยกระดับ

คุณภาพของงานของเรา ทําทีเดียวแตเก็บไวใชงานไดหลายปนาจะดีกวากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

สรุปผลการประชุมครั้งท่ี ๘ 

ครั้งท่ี ๘ วันท่ี  ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๐ น. - ๐๙.๑๐ น. 

ณ หองเทพบูชิต อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

๑.ท่ีประชุมมีมติใหจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพดวยระบบ PDCA  แจกไปยัง 

ทุกภาคและทุกหนวยงาน และใหถือเปนนโยบายในการปฏิบัติงาน 

๒.คูมือท่ีจัดทําตองมีขอมูลรายละเอียดท่ีครบถวนเชนบทนํา วัตถุประสงค คําจํากัดความ  

กรอบมาตรฐานการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ระบบ PDCA และแบบประเมินผลความพึงพอใจ ขอความ 

ถูกตอง ชัดเจน ใชภาษานาอานนาสนใจ 

๓.จัดทําการรณรงคใหเห็นความสําคัญของการทํางานตามระบบ PDCA ควบคูกันไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


