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 การพัฒนาการศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติที่ดีในการประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิต ท าให้สังคมประเทศชาติเป็นสังคมที่ด ีมีความเจริญอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสขุ การจะได้รับ
หล่อหลอมเรียนรู้ที่ดี ต้องมีต้นแบบที่ดี ประสบการณ์ที่ดีจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่หลักใน
การผลิตบัณฑิตคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพให้ท าหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพแก่ทุกคนตามสาขาที่เรียน รวมทั้งคนใน
มหาวิทยาลัยที่อาจไปรับบริการจากหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ธนาคาร วิศวกร นักกฎหมาย นักวิชาการ ฯลฯ 
ในแต่ละสาขาอาชีพท่ีส าเร็จการศึกษาออกไป และมหาวิทยาลัยยังมีหน้าที่การวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการเป็นต้นแบบทางสังคม วัฒนธรรมที่ดี และหากเป็นมหาวิทยาลัยที่คณะด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพยังมีบริการด้านการแพทย์ด้วย ในการจัดระบบบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดกลุ่มบุคลากรเป็นสายวิชาการ และสายสนับสนุน แน่นอนว่า บุคลากร
สายหลักคือการปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ส่วนสายสนับสนุนท าหน้าท่ีสนับสนุนงานด้านธุรการ การ
บริการแก่สายวิชาการและนักศึกษา และบุคคลที่มาติดต่องานมหาวิทยาลัย การท าหน้าที่ให้ได้ดี สมบทบาท 
ต้องรู้และเข้าใจหน้าที่และบทบาท ของต าแหน่งงาน ของหน่วยงาน และลักษณะทิศทางของคณะและ
มหาวิทยาลัย เพื่อท างาน จัดบริการสนับสนุนให้การท างาน การปฏิบัติภารกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ไปในทิศทางเดียวกัน จะเห็นว่างานสนับสนุนไม่ใช่แค่ท างานในหน้าที่ของตน ในหน่วยงานของตน 
แต่ต้องท าให้งานของมหาวิทยาลัยลื่นไหลไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อให้การปฏิบัติภารกิจด าเนินไปอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิผล ดังนั้น บุคลากรสายสนับสนุนจึงต้องท าหน้าที่สนับสนุนระบบงานให้ลื่นไหลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการปฏิบัติการตามกฎ ระเบียบ เนื้องาน และเวลา 
 ต้องเข้าใจว่า บุคลากรสายวิชาการไม่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านกฎ ระเบียบทางธุรการ จึงท าให้
ต้องมีสายสนับสนุนเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุนตามต าแหน่งหน้าที่งาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ต้องเข้าใจเนื้องานของแต่ละคณะในการจัดหา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การท ากิจกรรมได้
ตรงกับภารกิจ เช่น สายวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องใช้ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์
เกษตร ต้องใช้ปุ๋ย ใช้ยาทางพืช ทางสัตว์ ใช้สารเคมี และวัสดุต่างๆ ทางการเกษตร สายวิศวกรรมต้องเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ด้านวิศวะ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการสนับสนุนได้ถูกต้องไม่เกิดปัญหากันและกัน ไม่เป็นปัญหากับการ
ปฏิบัติภารกิจของสถาบัน ด้านเวลาคือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดบริการ การซ่อมบ ารุงห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ยานพาหนะ ว่าต้องจัดหาอะไรเมื่อไร ซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ข้อมูลการซ่อมบ ารุง การส ารองอุปกรณ์การเปลี่ยน การซ่อมบ ารุง เพราะหากอุปกรณ์ในห้องเรียนช ารุดไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ จะกระทบท้ังเนื้อหา ตารางการเรียนการสอน คุณภาพและภาพพจน์ของคณะ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดการงานของมหาวิทยาลัยมีเวลาเปิด-ปิดเทอมเป็นระบบเดียวกันในแต่ละปี หากได้น า
ข้อมูลการจัดการ เตรียมการจะสามารถท าให้งานสนับสนุนด าเนินไปได้ดี สายสนับสนุนต้องไม่แยกแยะงาน
ตามระดับภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย กองใครกองมัน งานใครงานมัน แต่ต้องช่วยขับเคลื่ อนให้ทุกภารกิจ
ด าเนินไปอย่างลื่นไหล เพราะทุกงาน ทุกภารกิจ ทุกภาควิชา ทุกหน่วยงาน คือภารกิจของมหาวิทยาลัย หาก
ส่วนใดสะดุด ติดขัด ไม่เจริญ ย่อมส่งผลต่อความเจริญของมหาวิทยาลัย การท าหน้าที่ การปฏิบัติภารกิจของ
ของมหาวิทยาลัย ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเช่นกัน  
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 นอกจากบทบาทหน้าที่งานสนับสนุนแล้ว บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคนยังมีหน้าที่หล่อหลอมคนรุ่น
ใหม่ และสังคมด้วยให้บริการที่เป็นต้นแบบที่ดีในการบริการแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่องาน การได้รับบริการที่
ดีที่เหมาะสม ทันสมัย ทันเวลา เป็นการสร้างคุณค่าการท างาน การใช้ชีวิตที่ดีต่อสังคม ประเทศชาติ จึงต้อง
บริการให้เป็นต้นแบบที่ดีหากอยากได้ อยากให้มีบริการที่ดีจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไปท างานท า
หน้าที่ต่างๆ ให้เราทุกคนในสังคมและประเทศ จะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนมี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนน้ ามันหล่อลื่นของ
ระบบเครื่องยนต์กลไก ถ้าหากท าให้สะดุด ติดขัดก็ท าให้เครื่องยนต์เดินไม่ดีถึงเสียหาย จนต้องเปลี่ยนยี่ห้อ
น้ ามันหล่อลื่นเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถเดินไปได้อย่างราบรื่น ผลการติดขัดทางธุรการจึงกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ส าคัญคือคุณภาพการศึกษา บุคลากรทุกคนมีค่า
ความส าคัญตามบทบาทและหน้าที่ จึงต้องศึกษาหน้าที่ บทบาททั้งของงานในต าแหน่งหน้าที่ บทบาทของ
หน่วยงาน เนื้องานของคณะวิชา ทิศทางของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ให้สมบทบาทและแสดงบทบาทได้ดี 
และเป็นต้นแบบการพัฒนาคนไทย การศึกษาไทย วัฒนธรรมที่ดีของไทย และการเป็นคนไทย บุคลากรสาย
สนับสนุนมีความส าคัญต่อการเจริญของมหาวิทยาลัยและการศึกษาไทยที่ท าให้ภารกิจไหลลื่น รวดเร็ว ทันกาล 
มีธรรมาภิบาล เป็นไปตามกฎ ระเบียบ กติกา และการสร้างค่าเป็นต้นแบบการปฏิบัติงาน การบริการที่ดีที่
หล่อหลอมคุณภาพการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาให้สามารถท างานท าหน้าท่ีที่ดี 
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