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รายงานการเข้าร่วมในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ คร้ังท่ี 4  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.  นำาสำวปิยะนุช   สวัสด ี  ต ำแหน่า     เลขำนุงำรคณะอุตสำหงรรมเงษตร     

2.  นำาไงรค ำ หัสงำรบญัชำ ต ำแหน่า     หัวหน้ำาำนบริหำรทั่วไป      

3.  นำาสำวสัาวำลย ์ วรรณงลุ ต ำแหน่า     หัวหน้ำาำนบริงำรงำรศึงษำ และพัฒนำคณุภำพนังศึงษำ  

4.  นำยวิสูตร ลิ่วเงียรต ิ ต ำแหน่า     หัวหน้ำาำนงำรเาิน งำรคลัาและพัสด ุ    

5.  นำาปิยะนุช จันทนำ  ต ำแหน่า     หัวหน้ำาำนบริหำราำนวิจัย บรงิำรวิชำงำรและวิเทศสมัพันธ์  

6.  นำาสำวประทุมวรรณ ์ บัวรินทร ์ ต ำแหน่า     หัวหน้ำาำนนโยบำยและแผน และประงันคณุภำพงำรศึงษำ  

7.  นำานานุช ทอาอ่อน ต ำแหน่า     หัวหน้ำาำนบริงำรธุรงิจอุตสำหงรรมเงษตร    

8.  นำาสำวเบญจวรรณ เตชะ  ต ำแหน่า     พนังาำนปฏิบัติาำน      

 
สรุปสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมประชุม 
1.  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนนุ เพ่ือให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 

วำาแผนอัตรำง ำลัา งำรพัฒนำควำมง้ำวหน้ำทำาอำชีพ งำรสร้ำาควำมมั่นคาและแราจูาใจ 

งำรวิเครำะห์
ภำระาำนขอา

หน่วยาำน 

ควำมสัมพันธ์
และควำม

ซ  ำซ้อนขอาาำน 

งำรวิเครำะห์
อัตรำทดแทนผู้
เงษียณอำยุงำร
วิเครำะห์ภำระ

วิเครำะห์
ปริมำณาำน
ตำมภำรงิจ 

เง็บและบันทึง
ข้อมูลอย่ำา
ต่อเนื่อา 

วิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์
ขอาแต่ละาำน 

จัดท ำ  
Flow Chart 

วิเครำะหช์่วา
อำยุขอา
บุคลำงร 

วำาแผนงำรรับ
บุคลำงรทดแทน

ล่วาหน้ำ 

งำรสร้ำาหลังสูตร
เพื่อสร้ำาควำม

เชี่ยวชำญในสำยาำน 

ส ำรวจและสร้ำา
หลังสูตรที่เหมำะสม 

หลังสูตรท่ีเหมำะสม
งับควำมเชี่ยวชำญ

แต่ละาำน 
 

งำรสร้ำา
ควำมง้ำวหน้ำทำา

อำชีพ 

งำรเสนอขอ
ง ำหนดต ำแหน่า

ทำาวิชำงำร 
 

- งำรง ำหนดค่ำตอบแทน 
- งำรเปลี่ยนสถำนะเป็นพนังาำน

มหำวิทยำลัย 
- สิทธิประโยชน์และสวัสดิงำรพื นฐำน 

ได้แง่ งำรประงันสุขภำพ งอาทุน
ส ำรอาเลี ยาชีพ 
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2. การพัฒนาระบบงานและการสร้างนวัตกรรมในการท างาน 
 2.1  งำรพัฒนำคุณภำพด้วยควำมสุขและควำมผูงพัน 
   งำรพัฒนำาำนให้มีคุณภำพ ให้ยึดหลังทีว่่ำ “งานขึ้นอยู่กับคน” ดัานั น งำรพัฒนำระบบาำนให้มีคุณภำพ ต้อาเริ่มจำงงำรพัฒนำ

คุณภำพในตัวเอา โดยงำรสร้ำาควำมสุขในงำรท ำาำน และควำมสุขในที่ท ำาำน ซึ่ามีแนวงำรปฏิบัติทำาพระพุทธศำสนำที่สำมำรถ
น ำมำปรับใช้ในงำรท ำาำนได้ น่ันคือหลักพรหมวิหาร 4 เป็นหลังธรรมประจ ำใจเพื่อให้สำมำรถด ำราชีวิตได้อย่ำาประเสริฐและบริสุทธิ์
เฉงเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติขอาผู้ที่ผู้ปงครอา และงำรอยู่ร่วมงับผู้อื่น ประงอบด้วยหลังปฏิบัติ 4 ประงำร คือ 

1)  เมตตา : ควำมรังใคร่ ปรำรถนำดีอยำงให้เขำมีควำมสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท ำประโยชน์แง่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้ำ  
2)  กรุณา : ควำมสาสำร คิดช่วยให้พ้นทุงข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื อาบ ำบัดควำมทุงข์ยำงเดือดร้อนขอาปวาสัตว์  
3) มุทิตา : ควำมยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่อาใสบันเทิา งอปรด้วยอำงำรแช่มช่ืนเบิงบำนอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั าหลำยผู้ด ำรา

ในปงติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขำได้ดีมีสุข เจริญาองาำมยิ่าขึ นไป  
4) อุเบกขา : ควำมวำาใจเป็นงลำา อันจะให้ด ำราอยู่ในธรรมตำมที่พิจำรณำเห็นด้วยปัญญำ คือมีจิตเรียบตราเที่ยาธรรมดุจตรำช่ัา 

ไม่เอนเอียาด้วยรังและชัา พิจำรณำเห็นงรรมที่สัตว์ทั าหลำยงระท ำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือช่ัว สมควรแง่เหตุอันตน
ประงอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตำมธรรม รวมทั ารู้จังวำาเฉยสาบใจมอาดู ในเมื่อไม่มีงิจที่ควรท ำ เพรำะเขำ
รับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขำสมควรรับผิดชอบตนเอา หรือเขำควรได้รับผลอันสมงับควำมรับผิดชอบขอาตน  

ซึ่าคนไทยส่วนใหญ่ยัาขำดงำรมุทิตำต่อตนเอา คือ ไม่ยินดี/ไม่พอใจงับสิ่าที่ตัวเอามีในปัจจุบัน จึาท ำให้ไม่มีควำมสุขในงำรด ำเนิน
ชีวิต/งำรท ำาำน ดัานั นแนวคิดในงำรสร้ำาควำมสุขให้งับตัวเอาโดยเฉพำะในที่ท ำาำน ต้อาเริ่มจำงงำรมอาข้อดีขอาตัวเอาง่อน เพื่อเป็น
งำรสร้ำาง ำลัาใจและสร้ำาแราผลังดันในงำรท ำาำน ท ำให้สำมำรถปฏิบัติาำนได้อย่ำามีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่าผลให้ผลาำนมี
คุณภำพ นองจำงนั นแล้ว สิ่าที่ส ำคัญคืองำรหำควำมสุขจำงงำรท ำาำน โดยงำรสร้ำาแราบันดำลใจในงำรท ำาำนและต้อารู้จังปรับตัวให้
เข้ำสัาคมและสิ่าแวดล้อมรอบข้ำา เพรำะผู้ที่สำมำรถยืนอยู่ในสัาคมหนึ่าๆ ได้ “ไม่ใช่ผู้ที่แข็าแงร่าท่ีสุด แต่เป็นผู้ที่สำมำรถปรับตัวได้ดีที่สุด” 
 
 2.2 Lean Management 
  Lean Management คือ ปรัชญำในงำรผลิตที่ถือว่ำควำมสูญเปล่ำเป็นตัวงำรที่ท ำให้เวลำที่ใช้ในงำรผลิตยำวนำนขึ น จึาควร
น ำเทคนิคต่ำาๆ มำเพื่อง ำจัดควำมสูญเปล่ำเหล่ำนั นอองไป โดยงำรปลูงฝัาทัศนคติ/แนวควำมคิดที่ส่าเสริมงำรเพิ่มผลผลิตในงำรท ำาำน 
และงำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในแนวทำาที่ทุงคนมีจุดมุ่าหมำยร่วมงัน  
 
 2.3 งำรสร้ำานวัตงรรม 
  นวัตกรรม คือ งำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ บริงำร หรือ งระบวนงำรใหม่ๆ ซึ่าอำจจะปรับปรุาจำงขอาเดิมหรือพัฒนำขึ นใหม่  
  อาค์ประงอบที่ส ำคัญในงำรสร้ำานวัตงรรมในงำรจัดงำร ต้อาเงิดจำงงำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำาสรรค์เป็นฐำนขอางำร
พัฒนำ ไม่ใช่งำรลองเลียนแบบ ที่จะท ำให้าำนนั นมีมูลค่ำเพิ่มขึ นโดยไม่จ ำเป็นต้อาวัดค่ำเป็นตัวเาิน ตัวอย่ำาเช่น งำรเติมเครื่อาดื่มในตู้แช่
เย็นขอาร้ำน 7-11 จะเติมจำงด้ำนหลัาขอาตู้ เนื่อาจำงมีแนวคิดที่ว่ำเครื่อาดื่มที่อยู่ด้ำนในสุด จะมีควำมเย็นมำงที่สุด ดัานั น 7-11 จึา
ต้อางำรให้บริงำรที่ตราใจงับควำมต้อางำรขอาลูงค้ำ จึามีระบบงำรจัดงำรดัางล่ำวขึ น  
 
3.  ท าอย่างไรให้ใจเป็นสุข 
 งำรสร้ำาควำมสุขในงำรท ำาำนโดยใช้ธรรมะเป็นแนวทำาในงำรปฏิบัติ นั่นคืองำรมอาทุงอย่ำาให้เป็นงลำา งำรรู้จังควำมพอดีและ
พอใจในสิ่าที่ตนเอามี และมีควำมซื่อสัตย์ทั าต่อตนเอาและผู้อื่น และสิ่าที่ส ำคัญ คือ งำรสร้ำาควำมสัมพันธ์ที่ดีงับเพื่อนร่วมาำน เพรำะ
ผลาำนจะมีคุณภำพและประสบควำมส ำเร็จต้อาเงิดควำมร่วมมือจำงหลำยๆ ฝ่ำย ประงอบงัน คนเรำจึาต้อาปรับตัวเพื่อให้สำมำรถอยู่
ร่วมงันในสัาคมได้ 
 
4. การพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
 มีหลังในงำรท ำาำน  2 รูปแบบ ในยุคปัจจุบันที่มีงำรแข่าขันสูา ดัานี  
 4.1 งำรท ำาำนเชิารับ (Reactive) : เมื่อมีสถำนงำรณ์บีบบัาคับให้ท ำ เมื่อเงิดข้อผิดพลำดจะโทษสิ่าแวดล้อม โดยไม่พิจำรณำ
ข้อผิดพลำด 
 4.2  งำรท ำาำนเชิารุง (Proactive) : มีงำรวำาแผนล่วาหน้ำ ซึ่าท ำให้สำมำรถคำดงำรณ์สิ่าที่จะเงิดขึ นล่วาหน้ำด้วยข้อมูลที่มีอยู่ และ
สำมำรถปรับเปลี่ยนควำมต้อางำรที่เงิดขึ นได้อย่ำารวดเร็ว 
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 ดัานั น งำรพัฒนำศังยภำพในงำรท ำาำน ต้อาท ำาำนในเชิารุง โดยรู้จังงำรพัฒนำตัวเอาให้เป็นจำงงำรเรียนรู้จำงสิ่าต่ำาๆ รอบตัว 
ประงอบด้วย  

1) งำรเรียนรู้คุณค่ำขอาชีวิต : งำรพัฒนำชีวิตและจิตใจอย่ำาชำญฉลำด รวมถึางำรใช้ชีวิตอย่ำามีสุนทรียภำพ (พลัางำย พลัา
ควำมคิด และพลัามหำสติ) 

2) งำรเรียนรู้เพื่อสร้ำาควำมสมัพันธ์งับผูอ้ื่น : งำรหลีงเลี่ยาควำมขัดแย้า งำรแง้ไขปัญหำอย่ำาสันติวิธี ท่ำมงลำาควำมแตงต่ำา
ทำาควำมคิดและวัฒนธรรม 

3) งำรเรียนรู้เพื่อคิด : งำรคิดอย่ำามีระบบ มีมุมมอาที่หลำงหลำย และมอาตำมหลังขอาควำมจริาตำมสถำนงำรณ์นั นๆ 
4) งำรเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ : งำรมีทังษะในงำรด ำเนินชีวิต และงำรท ำาำนโดยสร้ำาสรรค์สิ่าใหม่ๆ ในสถำนงำรณ์ที่เปลี่ยนแปลา

ตลอดเวลำ 
 
5. เทคนิคการเขียนภาระงาน ประเมินตีค่างาน 
 คุณเสถียร คำมีศังดิ์ บุคลำงรผู้เช่ียวชำญ ที่ปรึงษำขอา ปขมท. ได้อธิบำยถึาอาค์ประงอบที่เงี่ยวข้อาในงำรเสนอของ ำหนดต ำแหน่า
ทำาวิชำงำร อันประงอบด้วย 
 5.1  เาื่อนไขตำมประงำศ ง.พ.อ. 2553 
 5.2  วิธีงำรเขียนเสนอของ ำหนดต ำแหน่าทำาวิชำงำร 
 5.3  ขั นตอนในงำรแต่าตั าบุคคลให้ด ำราต ำแหน่าทำาวิชำงำร 
 5.4  เทคนิคงำรวิเครำะห์ตีค่ำาำน (ตั าคุณภำพให้มีควำมท้ำทำย และง ำหนดเวลำที่สำมำรถควบคุมได้ โดยที่เผื่อเวลำในงำรแง้ไข

ข้อผิดพลำด)  
 5.5  ควำมรู้ทำาด้ำนงฎหมำย 
 5.6  ควำมรู้ควำมสำมำรถและทังษะที่จ ำเป็นในงำรปฏิบัติาำน 
 5.7  วิธีงำรเขียนในแบบประเมินค่ำาำน 
 ** ค าอธิบายอยู่ในเอกสารประกอบ ** 
 
6. การเขียนโครงการ การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 6.1  แนวทำาในงำรบริหำรโครางำร ประงอบด้วย 5 ขั นตอนท่ีส ำคัญ คือ  

1) ริเริ่ม : ศึงษำข้อมูลที่ส ำคัญเพื่อให้ได้งรอบแนวควำมคิด/นโยบำย/แนวทำา 
2) วำาแผน : น ำแนวคิดที่ได้รับงำรยอมรับมำขยำยควำมและจ ำแนงตำมแผน 
3) ลามือ : ปฏิบัติตำมแผนที่วำาไว้ 
4) ติดตำม : ง ำหนดมำตรฐำน วิธีงำรวัดผล งำรเง็บข้อมูล และงำรรำยาำนผล 
5) ปิดาำน : ส่ามอบผลาำนท่ีมีคุณภำพตราตำมวัตถุประสาค์ ทันเวลำ ด้วยทุนต่ ำ 

 6.2  แนวทำางำรเขียนโครางำร  
1) ช่ือโครางำรต้อางระชับ ชัดเจน เข้ำใจา่ำย ดึาดูด น่ำสนใจ และสะท้อนวัตถุประสาค์ขอาโครางำร 
2) ระบุช่ือผู้รับผิดชอบโครางำรให้ชัดเจน โดยที่ผู้ที่ด ำเนินาำนและผู้รับผิดชอบโครางำรต้อาเป็นคนเดียวงัน  
3) หลังงำรและเหตุผล ตัวชี วัด งลุ่มเป้ำหมำยที่สอดคล้อางับวัตถุประสาค์ขอาโครางำร 
4) แผนงำรด ำเนินาำนท่ีเป็นล ำดับขั นตอนในแต่ละช่วาเวลำ ที่สำมำรถยืดหยุ่นได้ 
5) งำรประเมินผลสัมฤทธ์ิขอางำรจัดโครางำร 
6) ง ำหนดาบประมำณโดยจ ำแนงให้ละเอียด แสดาให้เห็นถึางำรใช้ทรัพยำงรที่คุ้มค่ำ และเงิดประโยชน์สูาสุด 

 
7. สร้างสุขสู่งาน ด้วยการคิดบวก 
 งำรสร้ำาควำมสุขและควำมส ำเร็จในงำรท ำาำน  
 7.1  ต้อาเริ่มจำงงำรตนเอา โดยงำรมอาข้อดีและคุณค่ำในตนเอา คืองำรมอาที่มีมำงงว่ำสิ่าที่ขำด (งำรคิดบวง คือ งำรมอาเห็นว่ำ

ทุงปัญหำมีทำาออง สำมำรถแง้ไขได้/ท ำให้ดีขึ นได้) 
 7.2  มอาหำข้อดีและคุณค่ำขอาาำนท่ีท ำ 
 7.3  มอาหำข้อดีและคุณค่ำขอาผู้อื่น 
 7.4  สร้ำาแต่สิ่าดีให้แง่จิตใจตนเอา โดยมีควำมอดทนและมุ่ามั่นในเป้ำหมำยที่ง ำหนดไว้ 


