
บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

ชื่อผลงาน “เทคนิคการประสานงานและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในการบริหารจัดการสำนักงาน”  

 

1. เจาของผลงาน บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 6 จังหวัด  

2. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ  £ ดานการผลิตบัณฑิต 

      £ ดานการวิจัย 

                 R ดานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความสำเร็จ) 

บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ทั ้ง 6 จังหวัด ไดนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยติดตอส่ือสาร นำเสนอ

ขอมูลขาวสาร และใหบริการตาง ๆ ผานแพลตฟอรมที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยฯ และผูใหบริการอื่น ๆ ไดแก 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, E-mail, Line, Facebook, Microsoft Teams, File Share เปนตน ทำให

เกิดความรวดเร็วการติดตอสื่อสาร ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน สามารถติดตอกันสื่อสารกันไดอยางงายดาย ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเปาหมายขององคกร กาวสูการบริหารจัดการสำนักงานยุคดิจิทัลมากขึ้น 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ตองการบริหารงาน

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government) อีกดวย  

  

5. ความเปนมา (ปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย) 

ปจจุบันองคกรตาง ๆ ตองปรับตัวใหเขากับสถานการณการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น อันสงผลกระทบตอ

องคกรทั้งในทางตรงและทางออมอยางหลีกเล่ียงไมได ไมวาจะเปนสถานการณโรคระบาดหรือสถานการณอื่น

ที่ไมสามารถควบคุมได โดยเนนใหการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขามามีบทบาทในการบริหาร

จัดการสำนักงานจึงจำเปนอยางยิ่งสำหรับการบริหารจัดการองคกรยุคใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกร

และสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึน 

หนวยงานในความรับผิดชอบของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ทั้ง 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม, 

เชียงราย, ลำปาง, นาน, ตาก และพิษณุโลก ไดนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการและการปฏิบัติงาน ซึ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของแตละจังหวัดจะแตกตาง

กันตามบริบทของจังหวัดนั้น ๆ จึงไดกำหนดประเด็นความรูที่จำเปน เรื่อง “เทคนิคการประสานงานและการ



ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการสำนักงาน” เพื่อรวบรวมแนวทางและวิธีปฏิบัติในการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการใหบริการดานตาง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจและ  

ศิลปศาสตร อันจะนำไปสูพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 

6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรูที่ใช) 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ไดนำเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือการประสานงานและบริหาร

จัดการสำนักงาน ในกระบวนการปฏิบัติงานหลัก ๆ ดังนี้ 

1. การรับขอมูลขาวสาร 

x รับหนังสือราชการและขอมูลขาวสารอื ่น ๆ จากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และ

หนวยงานภายนอก ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

รับขอมูลขาวสารจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดย 

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (E-office) ที ่สร างและพัฒนาระบบโดยสำนักงาน 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 



2) แพลตฟอรมของผูใหบริการอื่น ๆ ไดแก  

- E-mail สวนตัวของบุคลากร และ/หรือ E-mail ของหนวยงาน 

- Line สวนตัวของบุคลากร และ/หรือ Line กลุมที ่สรางขึ ้นเพื ่อกำกับ ติดตาม และ

ประสานงาน ของแตละกลุมงาน 

- Messenger สวนตัวของบุคลกร และ/หรือ Messenger กลุมที ่สรางขึ ้นเพ ื ่อกำกับ 

ติดตาม และประสานงาน ของแตละกลุมงาน 

 

x การจัดการไฟลหนังสือราชการ เอกสาร หรือขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ  

1) บันทึกการรับหนังสือ กรณีที่รับหนังสือราชการ เปนไฟลเอกสารซึ่งสวนใหญจะมาใน

รูปแบบไฟล PDF จะบันทึกการรับหนังสือโดยใชซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชันที่สามารถ

จัดการกับไฟล PDF ไดแก 

- โปรแกรม Adobe Acrobat DC ซึ่งมีฟเจอรในการจัดการไฟล PDF ไดหลากหลาย

รูปแบบ เชน แปลงไฟล, แกไข, เพิ่มรูปภาพ/ขอความ, เซ็นเอกสาร รวมทั้งแปลไฟล

นามสกุลตาง ๆ ใหเปน PDF หรือแมแตรวมไฟล PDF เปนฉบับเดียวได หาก

ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถใชงานไดโดยไมมีขอจำกัด 

 
 

- Application GoodNotes สามารถจัดการไฟล PDF ไดหลากหลายเชนเดียวกับ

โปรแกรม Adobe Acrobat DC 

 



2) การจัดการไฟลเอกสารขอมูลอ่ืน ๆ  

สำหรับการเตรียมไฟลขอมูลหรือสื่อการนำเสนอตาง ๆ จะใชเว็บไซต/แอปพลิเคชัน  

Canva ซึ่งสามารถสรางรูปภาพหรือวีดีโอที่สวยงามไดอยางรวดเร็ว แมจะไมมีพื้นฐาน

ดานกราฟกหรือวิดีโอก็สามารถเริ่มตนใชงานไดทันที 

 

2. การสื่อสารภายในหนวยงาน 

ทำการสื่อสาร ประชาสัมพันธหนังสือราชการและขอมูลขาวสารอื่น ๆ  ถึงบุคคลหรือหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

x ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-office) ทำสงหนังสือราชการ โดยแนบไฟลหนังสือไวใน

ระบบ ผูรับหนังสือดาวนโหลดไฟลจากระบบได 

x E-mail สวนตัวของบุคลากร และ/หรือ E-mail ของหนวยงาน 

x Line สวนตัวของบุคลากร และ/หรือ Line กลุมที ่สรางขึ ้นเพื ่อกำกับ ติดตาม และ

ประสานงาน ของแตละกลุมงาน 

x Messenger สวนตัวของบุคลกร และ/หรือ Messenger กลุมที่สรางขึ้นเพื่อกำกับ ติดตาม 

และประสานงาน ของแตละกลุมงาน 

x Facebook กลุมที ่แตละหนวยงานสรางขึ ้น เพื ่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กำกับ 

ติดตาม และประสานงาน ของแตละกลุมงาน 

x Google Form ใชในกรณีที่ตองการขอคิดเห็นจากบุคลากรภายในหนวยงาน หรือการทำ

แบบทดสอบความรูกอน-หลังเขารวมโครงการ ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว  

x Google Drive สามารถแชรไฟล และแกไขไฟลรวมกันไดจากอุปกรณหลายประเภท  

x Microsoft Teams สวนใหญจะใชสำหรับการประชุมออนไลน 

 



3. การจัดเก็บขอมูลขาวสาร 

ทำการจัดเก็บขอมูลขาวสารในแพลตฟอรมตาง ๆ ดังนี้ 

x ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (E-office) แนบไฟลเอกสารไว ในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ของแตละหนวยงาน 

 
 

x Microsoft Teams แตละหนวยงานจะสรางกลุมใน Microsoft Teams เพื ่อใชในการ

ติดตอส่ือสาร การประชุมออนไลน ซึ่งจะจัดเก็บไฟลไวในกลุมนั้น ๆ โดยแยกโฟลเดอรตาม

ประเภทของเอกสาร และสมาชิกกลุมสามารถคนหาไฟลไดดวยตนเองทุกเวลา 

 
 

 



x File Share เปนแหลงจัดเก ็บขอม ูลที ่สามารถเขาถึงได เฉพาะบุคลากรของคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร (ลำปาง) โดยบุคลากรสามารถสืบคนขอมูลไดเฉพาะขณะที่

อยูในมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น 

 
 

x Google Drive เปนแหลงเก็บขอมูลที่มีความปลอดภัย ทำใหเราสามารถใชไฟลเหลานั้นที่

ไหนก็ได  

 

7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ดานตาง ๆ ไดแก เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ไดรับ การเปนแบบอยางที่ดี

ใหกับหนวยงานตาง ๆ ฯลฯ) 

7.1 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร สามารถปฏิบัติงานไดโดยไมมีขอจำกัด

เรื่องสถานที่ (Work from anywhere) สามารถปฏิบัติงานไดแมในขณะที่ไมไดอยูในมหาวิทยาลัยฯ 

7.2 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนในการทำงาน 

สามารถติดตอส่ือสารและใหบริการขอมูลขาวสารไปยังผูที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

7.3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร สามารถประหยัดทรัพยากรและงบประมาณที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



 

8. ปจจัยความสำเร็จ (สรุปเปนขอๆ) 

8.1 มหาวิทยาลัย สงเสริม สนับสนุนใหนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสำคัญในการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการตาง ๆ โดยพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน เชน ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

8.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มีระบบการทำงานที่ความยืดหยุน สงเสริมการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานในทุกระดับ 

8.3 ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มีความพรอม

ในการปฏิบัติงานผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

9. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตอไป 

1. การดำเนินงานในบางเรื่องยังไมสามารถดำเนินการผานส่ืออิเล็กทรอนิกสไดเต็มรูปแบบ เชน การ

ดำเนินงานดานการเงิน แตการใชเทคโนโลยีเขามาชวยดำเนินการในบางขั้นตอน สามารถลดระยะเวลาในการ

ดำเนินการได 

2. หากหนวยงานมีความพรอมของ Hardware และ Software จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีไดเปนอยางดี  

 

 

 

 

 

 

  



ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนร ู 

องคความรูที่จำเปน เรื่อง “เทคนิคการประสานงานและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในการบริหารจัดการสำนักงาน”  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


