การจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2556 (สายสนับสนุน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ครั้งที่ 9 หัวข้อ แนวทางการแก้ไข/ป้องกัน ปัญหาในการทางาน
นางสาวภรภัสสรณ์ ไตรพรชนิตว์
- เรียกประชุมหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อมีปัญหาจะได้หาทางแก้ไข
- เยี่ยมเยือนบุคลากรในหน่วยงานสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวัน เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด
- ปรึกษาหารือผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
นางสาวสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ
- พูดจาหารือให้เป็นแนวทางเดียวกันก่อนดาเนินงาน
- ควรมีน้าใจให้กันพร้อมความให้ความช่วยเหลือกัน
- มีความสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- เอาใจเขาใส่ใจเรา
- มีความรับผิดชอบต่องานให้ดีที่สุด
- มีความจริงใจให้กับผู้มาติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ
- การคิดอย่างสร้างสรรค์ ให้หลุดจากกรอบเดิม ที่ครอบเราไว้ จะทาให้เราพบวิธีใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา
- ใช้ใจเป็นที่ตั้ง ควรออกไปทากิจกรรมเพื่อให้จิตใจเราสงบและเปิดกว้างพอที่จะคิดสิ่งใหม่ๆที่สรรค์รวมถึง
วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- มีสติ จะทาให้เรามีวิธีพูด วิธีคิด และการวางแผนที่ดี จะทาให้เราสามารถเลือกสถานที่ วัน และเวลาใน
การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งยังทาให้เรายอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ขาดสติในการแก้ไขปัญหา มักจะนา ความลาเอียง มาร่วม ทา
ให้การแก้ไขปัญหาล้มเหลวได้
นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์
- ควรมีการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเอาใจใส่ในงานที่ทา
- มีการวางแผนกาหนดขั้นตอนในการทางานที่ดี
- มีการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
- มีการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
- มีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมในการทางาน
- มีการสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
นางสาวรัตนาภรณ์ ปิ่นทอง
- ศึกษา
- ค้นคว้า
- ถามผู้รู้

นางสาวญานิศา เที่ยงสนิท
จากปัญหาดังกล่าวควรจะลดปัญหาเพื่อให้เกิดความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือผลักดันให้ภารกิจบรรลุ
เป้าหมายขององค์การต่อไป ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้ดังต่อไปนี้
1. สร้างกลุ่มในหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเกิดความใกล้ชิด เช่น จัดให้มีการสังสรรค์พบปะ
ระหว่างบุคคลในกลุ่มอยู่ประจา
2. จัดสวัสดิการต่างๆ ให้บริการ เช่น กองทุนกู้ยืม
3. ยกย่องชมเขยแก่บุคคลที่ประสบความสาเร็จ
4. ให้การสนับสนุนในการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
5. ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน แก้ปัญหา และตัดสินใจ
นางสาวอรุณรัตน์ แซ่เฮ้ง
1. วางแผน (Planning) คือ การวางแผนเพื่อทางานนั้นให้สาเร็จ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนรับรู้
ในปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยกันกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ดังนั้น ทุกคนจะมีความพอใจในสิ่งที่จะทา
ตระหนักถึงความจาเป็นหรือคุณค่าของสิ่งที่จะทา
2 การทาตามแผน (Doing) คือ การลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ โดยมีความเพียรพยายามที่จะทาสิ่งนั้น
ให้สาเร็จ
3. การตรวจสอบผลงาน (Checking) คือ การตรวจสอบผลงานว่า มีคุณภาพเป็นแผนงานหรือไม่ โดยเอา
ใจใส่ไม่ทิ้งงานกลางคัน
4 การปรับปรุงงาน (Acting) คือ การปรับปรุงคุณภาพผลงานให้เป็นไปตามแผน เมื่อพบว่ามีข้อบกพร่อง
ต้องแก้ไขให้ดีขึ้น โดยการใคร่ครวญ หมั่นตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น
นางสาวนฤมล อภัยพลชาญ
- สร้างความเป็นผู้นาในตน สร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม แสดงน้าใจต่อกันและให้ ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนช่วยกันกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติ วางแผนให้สอดคล้องกับเวลา และบริหารเวลาให้
เป็น
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
- จัดประชุมเพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ลัดดาวัลย์ เจริญสุข
ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
มีการจั ดทากฎระเบี ย บ แจกคู่ มือการจัดซื้ อ/จัดจ้ างที่ถู กต้องและไม่ขัดต่ อระเบียบให้ แก่ผู่ ที่
เกี่ยวข้องทราบและมีการแนะนาให้คาปรึกษาก่อนมีการจัดซื้อ/จัดจ่าง เพื่อลดปัญหา ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อน ยุ่งยาก อธิบายขั้นตอนหรือระเบียบทีสาคัญให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน
มีการจัดทาฐานข้อมูล กฎ ระเบียบ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษามีการแบ่งงานกัน
ทา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และคล่องตัว จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดความรู้ให้แ ก่
ผู้ปฏิบัติงาน กาหนดแผนในการทางาน

ด้านผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่แผนกอื่นที่มาติดต่อ
อธิบ ายวิธีการทางานของส่ วนงานราชการให้ กับผู้ขายได้ทราบ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เพื่อให้เกิดคามรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างทัศนคติที่
ดีให้กับผู้มาติดต่อ
นางสาวศิริวลัย วรรณโต
1. งานนโยบายและแผนจะหาโครงการของปีเก่าๆ ให้หน่วยงานได้ดูเพื่อเป็นแนวทาง
2. งานนโยบายและแผนจะช่ว ยหาโครงการของปีเก่า หรือของหน่วยงานภายนอกอื่นๆ โดยทาการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามพันธกิจของสานักงานวิทยาเขตฯไว้คอยสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด
3. งานนโยบายและแผน ได้จัดทาแบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติปรับแผนโครงการ
4. งานนโยบายและแผนได้ทาขั้น ตอนการด าเนินดครงการ โดยทาเป็ นบันทึก ข้อความชี้แจงล าดั บ
ขั้นตอนพร้อม Flow Chat ไปยังหน่วยงานในสังกัดสานักงานวิทยาเขตฯ พร้อมประสานงานกับงาน
นโยบายและแผนของ 2 คณะ เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้งานนโยบายและแผนทราบว่า
โครงการจะดาเนินการจัดเมื่อไหร่
5. งานนโยบายและแอผนได้ทาทาแผน/ผลปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ แจ้งไปยังหน่วยงาน ลง
Facebook
6. ค่อยแจ้งเตือนโดยทาบันทึกข้อความไปยังหน่วยงาน (โดยทาได้หลายช่องทาง เช่น Line , Facebook
กลุ่มงานนโยบายและแผน
นางสาวชัชฎาภรณ์ เกสรจันทร์
1. การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี การทางานย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดา อย่าแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์จะทา
ให้เครียดมากขึ้นควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมเมื่อแก้ปัญหาได้ก็จะสบายใจหาย
เครียด
2. การบริหารเวลาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ การทางานอย่างมีประสิทธิภาพมีเวลาเหลือสาหรับการ
พักผ่อน ควรจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งการทางานสังสรรค์ครอบครัวและการพักผ่อน ลองสังเกตเพื่อนร่วมงานที่
บริหารเวลาได้ดีและลองทาตามดูอาจจะช่วยในการบริหารเวลาของตนได้
3. การปรับเปลี่ยนความคิด ส่วนหนึ่งมาจากความคิดของคนเรา นั้นเองถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนความคิดใน
แง่มุมใหม่จะช่วยให้เครียดน้อยลงถ้ารู้สึกตัวเองคิดมาก หาทางออกไม่ได้ควรหยุดคิดสักพัก คิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
กว่าเดิมคิดอย่างมีเหตุมีผล คิดอย่างที่คนอื่นคิดและคิดถึงคนอื่นบ้าง
4. การสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่ วมงาน การที่ผู้ร่ว มงานมี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร่ว มมือกันในการ
ทางานทาให้เกิดความอบอุ่น มีกาลังใจและสนุกสนานกับงานมากกว่าการทางานโดยลาพัง การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ร่วมงานสามารถทาได้โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ
5. การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม การเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้แบะการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมทาให้
เกิดความเครียด ควรฝึกควบคุมอารมณ์คิดก่อนทา ทาอย่างเหมาะสมจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังเมื่ออารมณ์ดี ควร
แสดงออกด้วยการยิ้ม พูดเล่น ร้องเพลงเพื่อให้คนใกล้ชิดรู้สึกดีด้วย อย่าพูดหรือทาอะไรลงไปหลบจากสถานการณ์
และหายใจลึกๆ ไตร่ตรองผลที่จะตามมาจะทาให้มีสติเครียดน้อยลง
6. การพูดอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างบรรยากาศการทางาน สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณเป็นประโยคที่ควร
พูดติดปากแสดงถึงมารยาทและเป็นเสน่ห์แก่ผู้พูด หมั่นพูดชมเชยไต่ถามทุกข์สุขให้กาลังใจประสานความเข้าใน
เพื่อลดความขัดแย้งในการทางานจะช่วยตัดปัญหาลดความเครียด

นายวิษณุ ลิขิตพงศธร
1. ควรแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อปรับปรุง ทาการล็อคระบบไม่ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพทาการลงทะเบียน ผ่าน
ทางเว็บไซต์ได้
2. ติดตามทวงถาม อาจารย์ผู้สอนทึกท่านควรส่งเกรดตามวันเวลาที่กาหนดไว้โดยทาหนังสือถึง
3. มีการประกาศแจ้งเตือนนักศึกษาให้มาชาระตามวันที่กาหนดถ้าไม่มาจึงไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนในภาค
การศึกษาถัดไป และไม่สามารถดูผลการศึกษาได้
4. ขอความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและผลการลงทะเบียน
5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเปิด ปอด แผนการเรียนต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อน
กาหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาฝานทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งไม่ควรมีการเปลี่ ยนแปลงหรือแก้ไขรายวิชาใน
แผนการเรียนอีกเพื่อไม่ให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สับสนในแผนการลงทะเบียนเรียน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลแผนการเรียนแจ้งบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนกทะเบีย นพร้ อมทั้งแจ้งนักศึกษาให้ทราบโดยทั่วกันว่าได้ทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายวิชา ใดบ้าง
นางสาวสุพัตรา ช่วยนุกูล
1. สร้างจิตสานึกให้เห็นถึงความสาคัญในการทางานเป็นทีมเพื่อเป็นประโยชน์ขององค์กร
2. ต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน
3. หาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน
4. มีการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
5. มีการประเมินผลของงานและหาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
นางสาวธัญณัฐ คาศรี
1. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
2. เรียนรู้งานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความชานาญในงานที่ทา
3. ควรเติมความมั่นใจให้กับตัวเอง อย่าให้อะไรมาปั่นทอนจิตใจ ให้กาลังในตัวเองเมื่อเจองานยาก งานทุก
งานต้องคิดว่าตัวเองทาได้
4. การทางานเป็นทีมควรมีการปรับตัวเข้าหากัน มีการทาความเข้าใจกันระหว่างบุคคลว่าจะทางานกัน
อย่างไรให้ประสบความสาเร็จ
5. การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีควรมีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานทั้งที่สนิทและไม่สนิท ให้ความสาคัญกับเพื่อน
ร่วมงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับคนง่าย ให้ความช่วยเหลือกันและกัน
นางสาวจินตนา หนูแจ่ม
1. มีการวางระบบที่ดี เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการจัดอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้กับบุ คลากร และมีการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและทาความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
3. มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี และควรมีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่มีความพร้อมและเพียงพอ
4. มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี และเมื่อนาเอกสารออกไป หรือมีการยืมเอกสารฉบับจริงต้องมีการลงชื่อ
เพื่อเป็นหลักฐานในการยืม เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาร
5. ควรมีการนา ระบบเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ เข้ามาช่วยในระบบงานสารบรรณ เพื่อช่วยลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน และช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร

นายกิรัณ เรืองทรัพย์
1. จัดความสาคัญของงาน ว่าควรทาอะไรก่อนหลัง หรือมีข้อผิดพลาดใด ๆ ต้องกล่าวคาว่า ขอโทษ
2. พัฒนาตนเองด้วยการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ ด้วยการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ
3. ให้เจ้าของงาน กรอกแบบฟอร์มขอบเขตงานที่ต้องการก่อน รวมถึงเมื่อมีการตกลงให้ชัดเจน ว่าระบบ
มีอะไรบ้าง
4. ทาระบบล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้อง

สรุปกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้
เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ครั้งที่ 9 หัวข้อ “แนวทางการแก้ไข/ป้องกันปัญหาในการทางาน”
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 น

---------------------------------------------------------------------แนวทางแก้ปัญหาในการทางาน
 การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี การทางานย่อมมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาอย่าแก้ปัญหา
โดยการใช้อารมณ์จะทาให้เกิดความเครียดมากยิ่งขึ้น ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุ
เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมเพราะเมื่อแก้ปัญหาได้จะทาให้เกิดความสบายใจ
และสามารถทางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 การบริหารเวลาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การทางานออกมามีประสิทธิภาพ เสร็จ
ตามระยะเวลาที่ ก าหนด และไม่ ก ระทบต่ อ งานที่ ท าต่ อ มี เ วลาเหลื อ ส าหรั บ การ
พักผ่อน
 การปรับเปลี่ยนความคิด ส่วนหนึ่งมากจากความคิดของคนเรานั่นเอง ถ้าเรารู้จักลด
ความอคติ ปรับเปลี่ยนความคิดในแง่มุมใหม่จะช่วยให้เกิดความเครียดได้น้อยลง และ
ถ้าตัวเองรู้สึกเครียดมากหาทางออกไม่ได้ควรหยุดคิดสักพัก คิดอย่างมีเหตุผล และรับ
ฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย
 การพักผ่อนหย่อนใจ หลังเลิกงานแล้วควรได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างเพื่อผ่อนคลายจิตใจ
ทาให้พร้อมที่จะกลับไปทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมพักผ่อน มีอยู่มากมาย
ควรเลือกทาในสิ่งที่ทาแล้วมีความสุข
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การที่ผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน สามารถที่จะร่วมมือกันทางาน ทาให้เกิดความอบอุ่น มีกาลังใจและสนุกสนานกับ
การทางาน และทาให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 การพูดอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน เช่น การพูดสวัสดี
สบายดีไหม ขอโทษ และขอบคุณ ประโยคเหล่านี้ควรฝึกพูดให้ติดปาก เพราะเป็นการ
แสดงถึงมารยาทและเป็นเสน่ห์แกผู้พูด หมั่นพูดชมเชยไตถามทุกข์สุข ให้กาลังใจซึ่งกัน
และกัน ทั้งหมดนี้จะช่วยลดความขัดแย้งและความเครียดในการทางาน
 มีความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่ต่องานทีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และทาให้ดี
ที่สุด
 มีการจั ด ระบบและวางแผนขั้น ตอนการทางาน เพื่อให้ แต่ล ะงานรู้ขอบข่ายและ
หน้าที่ของตัวเอง ลดการทางานที่ซ้าซ้อน ลดความผิดพลาดในการทางานมากขึ้น
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