
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลกิจกรรม 
กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้การจัดการความความรู้ KM เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ี                            

ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ  
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์การศกึษาพิเศษ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ 

ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

คณะกรรมการการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
E-mail : QAARU@hotmail.com และ Facebook : ARU KM 

 



รายงานกิจกรรม 
กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความความรู้ KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี                            

ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ  
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

--------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย                        

ที่เป็นสถาบันที่แสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม มีการพัฒนาตนเอง  
มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ส านักงานอธิการบดีจึงก าหนด
นโยบายการจัดการความรู้ เพื่อเป็นทิศทางในการด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น       
ผู้ที่มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี อันจะส่งผลให้ส านักงาน
อธิการบดี และมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ดังนั้น ส านักงานอธิการบดี จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการความรู้ KM            
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี พัฒนาคุณภาพการบริการ ในวันจันทร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 
12.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้หน่วยงานระดับส านัก/สถาบันต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการจัดการความรู้ KM สู่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนา 
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ KM สู่องค์ความรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการยกระดับการบริการของส านักงานอธิการบดี 
ต่อไป  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ KM สู่องค์ความรู้ด้านการ

พัฒนาคุณภาพการบริการ  
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคนิคการประสานงานที่ดี จากประสบการณ์จริง       

และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ของคณะ ส านัก/สถาบัน จ านวน 60 
คน 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการ

ความรู้อย่างเป็นระบบร้อยละ 100 
2. ส านัก/สถาบัน มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีคู่มือเทคนิคการประสานงานที่ดี 
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ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
 วันจันทร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษา
พิเศษ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ติดต่อวิทยากรและประสานงานด้านเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ 
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าร่วมโครงการ               

และใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
6. ประเมินและติดตามผล 

รูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ 
1. การบรรยายพิเศษ 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสวนา 
3. การตอบข้อซักถาม 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วางแผนการด าเนินงาน             

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

3 ติดต่อวิทยากรและประสานงานด้านเอกสาร
ประกอบการบรรยายพิเศษ 

            

4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย และใบตอบ
รับการเข้าร่วมกิจกรรม 

            

5 ด าเนินการจัดกิจกรรม             

6 ประเมินและติดตามผล             

 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 60 คน*35บาท*1 มื้อ 2,100  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 60 คน จ านวน 60*100 บาท  6,000  บาท 
3. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 60 ชุด*35 บาท 2,100  บาท 
งบประมาณส าหรับการด าเนินการทั้งสิ้น           10,200  บาท 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ KM สู่องค์ความรู้ ด้านการ

พัฒนาคุณภาพการบริการ 
3.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการจากประสบการณ์จริง       

และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ก าหนดการ 
กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความความรู้ KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี                            

ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ  
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 เวลา     กิจกรรม  

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง 

09.00 – 09.15 น.  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย นางลักขณา  เตชวงษ์   
    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

09.15 – 09.30 น.  กล่าวเปิดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล  
    ผู้ช่วยอธิการบดีบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ 

09.30 – 10.50 น.  เสวนาการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ KM  สู่องค์ความรู้ 
     ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ  ผู้ร่วมเสวนา : 
     - นายพัฑร์  แตงพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
       สถาบันอยุธยาศึกษา 
     - นายภาณุพันธ์  พันธ์รัมย์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     - นางอมรรัตน์  อมรนาถ  ต าแหน่ง นักวิชาการสถิติ  
            ส านักงานอธิการบดี 
    พิธีกรด าเนินการเสวนา  

โดย นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ  
ต าแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  

10.50 - 12.00 น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ 

12.00 – 12.30 น.  ตอบข้อซักถาม ถ่ายภาพร่วมกัน และกล่าวปิดกิจกรรม 

12.30 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

จัดโดย : ส านักงานอธิการบดี  
ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล  โทร 098-275-9493 ภายใน  1553  
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สรุปสาระส าคัญ 
กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความความรู้ KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี                            

ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ  
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

....................................................................... 
 
 ประธานกล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย นายพรเทวา สันทัด ประธารคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความความรู้ KM เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี                            
ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยมีตัวแทนบุคลากรที่ได้การยอมรับเป็นผู้ ให้บริการที่มีคุณภาพและเป็น
บุคลากรดีเด่นของหน่วยงานระดับส านัก/สถาบัน ได้แก่ 

1) นายพัฑร์  แตงพันธ์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา 
2) นายภาณุพันธ์  พันธ์รัมย์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) นางอมรรัตน์  อมรนาถ  ต าแหน่ง นักวิชาการสถิติ ส านักงานอธิการบดี   
พิธีกรด าเนินการเสวนา  โดย นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ  ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้างานสื่อสารองค์กร 

พิธีกรด าเนินการเสวนาตั้งกรอบค าถามตามประเด็น การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
1. เทคนิคการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
2. แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

2.1 ก าหนดจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข 
2.2 การตั้งเป้าหมายรวมกัน 

3. ท าให้ผู้รับบริการพอ 
4. ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
5. ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวัง 

จากการเปิดประเด็นข้างต้น สามารถสรุปสาระส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดังนี้  
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1. ด้านบุคคลผู้ให้บริการ 
1.1  มีทัศนคติที่ดีและใจรักบริการ 
การบริการที่ท าให้ผู้รับบริการประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้งหรือการบอกต่อ ต้องมา

จากจิตใจและทัศนคติของผู้ให้บริการที่ต้องรับรู้ว่า ผู้รับบริการเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด จะต้องอ านวยความ
สะดวกและช่วยเหลือให้เต็มที่ตามก าลังความสามารถ รวมทั้งให้บริการตรงตามความต้องการและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ 

แนวปฏิบัติ 
1) ปลูกฝังวัฒนธรรมในหน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และกอง ให้บุคลากรทั้ง

สายสนับสนุนและสายวิชาการ ให้ตระหนักว่าผู้รับบริการเป็นบุคคลที่ส าคัญท่ีสุด 
2) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริการของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแนวทางการให้บริการ 
3) อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการให้สูงขึ้น และหากไม่สามารถให้บริการ

หรือปรับปรุงตนเองได้ควรพิจารณาย้ายไปท างานในส่วนสนับสนุที่ไม่ต้องติดต่อกับผู้รับบริการ 
1.2  รู้เขา-รู้เรา 
ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนเองอย่างถ่องแท้ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะให้บริการได้ถูกต้อง สามารถใช้ความรู้ที่มีแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการได้ และหาก 
ผู้ให้บริการมีความรู้ที่ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

แนวปฏิบัติ 
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการ ใช้ระบบพ่ีเลี้ยง พ่ีสอนน้อง ถ่ายทอดประสบการณ์

ท างานจริง โดยรุ่นพ่ีต้นแบบที่ให้บริการเป็นที่ยอมรับ  
2) มีนโยบายให้รางวัลและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ให้บริการดีเพ่ือเป็นต้นแบบ 
1.3  อ่อนน้อม มีความอดทน 
ผู้ให้บริการควรมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ ซึ่งการพัฒนา

บุคลิกภาพสามารถอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้เกิดความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานอย่างมี
ความสุข 

1.4  ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ผู้ให้บริการต้องมีความเสมอภาคในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากหน่วยงานเป็น

สถาบันทางการศึกษาให้ความรู้ทางวิชาการ ผู้รับบริการมีทั้งนักศึกษา ประชาชน ผู้รับเหมาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยการบริการ “บริการเหมือนครอบครัวเดียวกัน” และค านี้ที่ใช้ได้มายาวนาน คือ “สวัสดี ขอโทษ รับฟัง”  

แนวปฏิบัติ 
ควรสร้างมาตรฐานของกระบวนการให้บริการ เช่น ถ้อยค าที่ใช้พูดกับผู้รับบริการให้ทุกคนถือ

ปฏิบัติร่วมกัน เช่น สวัสดีค่ะ ติดต่อเรื่องอะไรครับ/ค่ะ” เป็นต้น 
1.5  มีเป้าหมายและอุดมการณ์ 
หากการท างานที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์ จะส่งผลให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข  

2. ด้านนโยบาย 
1) ผู้บริหารให้ความส าคัญและจริงจังกับการยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
2) ผู้บริหารมีแนวทางและนโยบาย โดยให้บริการเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 

3. ด้านสถานที่สภาพแวดล้อม 
1) สถานที่และภูมิทัศน์ควรสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  
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2) จัดให้มีที่นั่งอย่างเพียงพอ  
3) มีแผนผังจุดบริการตามล าดับขั้นตอน มีป้ายชื่อบ่งบอกสถานที่รับบริการต่างๆ  
4) จัดเตรียมวัสดุส านักงานบริการตามจุดอย่างเหมาะสม เช่น กองบริการการศึกษาบริการ

ปากกาแก่นักเรียนที่มาสมัครเรียน เป็นต้น 
5) จัดมีมุมบริการเครื่องดื่มเนื่องจากอากาศประเทศไทยร้อน หรือมุมสาระน่ารู้ หนังสือ เป็น

ต้น 
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การพัฒนาคุณภาพการบรกิาร 

 
ทุกเปา้หมายภารกิจพชิิตผ่าน 

เกง่เนือ้งานเชี่ยวชาญจริงยิ่งใหญ่นัก 

งานส าเร็จโดดเด่นนัน้มั่นประจักษ์ 

ตอ้งตระหนักอกีสิ่งหนึ่งซึ่งแตง่เตมิ 

“บรกิาร” คอืหัวใจยิ่งใหญ่กวา่ 

พัฒนาทุกแนวทางหมั่นสร้างเสรมิ 

ยกระดับให้สูงค่ามากกว่าเดมิ 

โดยต้องเริ่มจากเรานี้ที่ตั้งใจ 

ขอขอบคุณทุกคน สง่-รับต่อ 

ไม่ย่อท้อร่วมมือกันงานยิง่ใหญ่ 

คุณค่าที่ได้รับ “ประทับใจ” 

ปรบมือให้พลังส าคัญทุกทา่นเอย. 
 
 

เพลินตา  โมสกุล 

ผูอ้ านวยการกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ผูป้ระพันธ์ 

29 เมษายน 2562 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ) 
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ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ) 
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ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ) 

 


