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การจัดการความรู้                   
เรื่อง การพัฒนาคณุภาพการบริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  



ค ำน ำ 
 

การจัดการความรู้เป็นการจัดการเพ่ือให้บุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้อง
ที่ท างานด้านการบริการ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ส าคัญอีกอย่าง คือ เป็นฐานองค์ความรู้เพ่ือใช้พัฒนาองค์กรและบุคลากรรุ่น
ใหม่โดยการถ่ายโอนความรู้ประสบการณ์ในการท างานรุ่นสู่รุ่น ในการด าเนินการจัดการความรู้ของ
ส านักงานอธิการบดี มุ่งเน้นที่จะรวบรวมสิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัวบุคคลของบุคลากรที่มีความรู้และ
ปฏิบัติงานจริง แล้วน ามาจัดสรรจัดล าดับเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้น าไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
และองค์กรที่ให้การบริการสู่ความเป็นเลิศ Service mind เพราะ “ลูกค้า คือ บุคคลส าคัญที่สุด ที่มา
เยือนเรา” 

การจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดีด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ “การพัฒนา
คุณภาพการบริการ” ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการไม่ว่าจะเป็น
นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด หากหน่วยงานมีการประสานงานที่ดีแล้ว
จะช่วยรักษาลูกค้าเดิม และเพ่ิมลูกค้าใหม่ รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร และการถอดองค์
ความรู้นี้ นับว่าเป็นกระบวนการส าคัญกระบวนการหนึ่งของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ และการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป  
 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



สารบัญ 
 

 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ง 
นโยบายการจัดการความรู้ ของส านักงานอธิการบดี จ 
การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการ                               1 
     แบบฟอร์มที่ 1  การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น 
          ยุทธศาสตร ์

1 

     แบบฟอร์มที ่2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  3 
แบบฟอร์มที ่3  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ 

(KM Process)   
6 

แบบฟอร์มที ่4  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

10 

แบบฟอร์มที่ 5  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพ 
การบริการ 

13 

กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการ  18 
สรุปผลการจัดการความรู้ “เทคนิคการพัฒนาคุณภาพการบริการ” ส านักงานอธิการบดี 66 
 
ภาคผนวก 

 

 - ประมวลภาพกิจกรรม  
 - ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 การจัดท ารายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการ ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้
ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของนางลักขณา เตชะวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี, นางสารภี พูลศิริ 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา, นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และ นาง
เบญญาภา สอนพรม ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีทุก
ภาคส่วน คือ กองกลาง กองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา และ
ขอขอบคุณบุคลากรในส านักงานอธิการบดีทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมการถอดองค์ความรู้โดย
จัดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง และขอขอบคุณบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ ส านัก/ สถาบัน
ที่ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนท าให้ได้รับเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างครบถ้วน แล้ว
น ามากรั่นกรององค์ความรู้จนเป็นเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการบริการ ฉบับนี้ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และศึกษา น าเอาเทคนิคดีๆ นี้ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง และองค์กรต่อไป 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







          นโยบายการจัดการความรู ้ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
          เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็น
สถาบันที่แสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม มีการพัฒนาตนเอง มี
ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ส านักงานอธิการบดีจึง
ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้  เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กร  อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้  
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจของส านักงาน
อธิการบดี อันจะส่งผลให้ส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) ส านักงานอธิการบดีมีหน้าที่สนับสนุนให้ความร่วมมือการจัดการความรู้  โดยจัดให้มี
คณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนบริหารจัดการความรู้ ส่งเสริม และด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2) ให้บุคลากรทุกระดับภายในส านักงานอธิการบดี มุ่งเน้นความส าคัญกับการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และ
แหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์กร และองค์ความรู้ ประสบการณ์ โดยผู้บริหารระดับ
ผู้อ านวยการกองมีอิสระ และความคล่องตัวในการพัฒนารูปแบบของกระบวนการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
หน่วยงานของตน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน 

3) ส านักงานอธิการบดีจะสร้างระบบการจัดเก็บความรู้ของส านักงานอธิการบดีให้เหมาะสม เพ่ือให้
เป็นคลังแห่งความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าถึงองค์ความรู้นั้น และมีหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่จูงใจ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการกอง เป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล และด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และ

รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่ 4  
แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  
มีระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ 
 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 1.    เทคนิคการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจ   
2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ  
3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow 
chat)   
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ 
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลในระดับ
ชมเชย 
5. เทคนิคการประสานงานดีที่  ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดี 
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และ
พัสดุ 
8. การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และ
การพัสดุ 
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
10. การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
14. การพัฒนาคุณภาพการบริการ – KM ปี 2562 
15. การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล 
16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ 
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 
 

 
 

ผู้ทบทวน : ………………………………………………………………………….. 
(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) (CKO) 

……………………………../……………………………/…………………………….. 
 

 
 

ผู้อนุมัติ : ………………………………………………………………………….. 
(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
…………………../……………………………/…………………………….. 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : ร้อยละ 100 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นองค์
ความรู้ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานให้ส าเร็จตามนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กร 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการร่วมกับ 
ผู้มีประสบการณ์ 
- การพูดคุย สนทนาอย่างไม่เป็นทางการ 
- เอกสารการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
โดยมีกระบวนการจัดการความรู้  
- ศึกษาทฤษฎี TQM (Total Quality 
Management) ซ่ึงเป็นระบบบริหาร
คุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญสูงสุด
ต่อลูกค้าภายใต้ความร่วมมือของพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กรที่จะปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ ซ่ึง TQM เป็นแนวทางท่ีหลาย 

มกราคม 2562 
 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
100 

ผู้รับบริการทั้งภายใน
และนอก 

ส านักงาน
อธิการบดี 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : ร้อยละ 100 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 - องค์กรน ามาใช้ปรับปรุงงาน ระบบ TQM 
เป็นระบบที่มองภาพรวมทั้งองค์กร ระบบนี้
ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานหรือความ
ต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน 
การจัดองค์กร และการท าความเข้าใจใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่
ละระดับเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้มี
ความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ 
TQM เป็นระบบที่สามารถน าไปใช้ได้กับ
ทุกองค์กร ประสิทธิภาพของการจัดองค์กร
ในระบบนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของทุกคนในการน าองค์กรไปสู่
เป้าหมาย 
โดย Total Quality Management 
- Total ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
บริหารระบบคุณภาพ  
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด : ร้อยละ 100 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 - Quality การสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบของการ
จัดการ 
- Management ระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ 
(ท่ีมา 
:https://www.gotoknow.org/posts/454678, 
2562) 
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้       
 1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการ
ประจ าส านักงาน และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดีเพ่ือบ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยคัดเลือกว่าจะ
ใช้เครื่องมืออะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่
ใคร โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของ
ส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย และประเด็นความรู้ที่จะ
ด าเนินการจัดการความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรต่อไป 

ธันวาคม 
2561 

มีประเด็นใน
การจัดการ
ความรู้ 

17
ประเด็น 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้       
 2.1  ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.2  จัดกิจกรรม KM เพ่ือวิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็น โดยการถอดองค์
ความรู้ของแต่ละบุคคลจ านวน 8 ครั้ง โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ก าหนดแนวทางและข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/จุด
บกพร่อมที่ควรแก้ไข/การตั้งเป้าหมายรวมกัน/การวางแผนการ

มกราคม 
2562 

จ านวนครั้ง 
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

8 ครั้ง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล จ าเป็นต้องมีองค์
ความรู้อะไรบ้าง มีผลลัพธ์ผู้รับบริการ ดังนี้ 
1) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
2) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
3) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       
 3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กิจกรรมถอดองค์

ความรู้มาจัดให้เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและ
จัดท าสารบัญ สรุปประเด็นที่จ าเป็น และท่ีเกี่ยวข้อง  
วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบเพ่ือการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีประเด็นดังนี้ 
1) แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2) ท าให้ผู้รับบริการพอใจ  
3) ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
4) ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์

2562 

จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและที่
เกี่ยวข้อง 

4 
ประเด็น 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้       
 4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 1 
กุมภาพันธ์-
เมษายน 

เอกสารความรู้ 1 เล่ม คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน KM เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 
4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์
ความรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์จากบุคลากรภายนอก และผู้น าคู่มือไป
ใช้ประโยชน์ น าประเด็นสาระส าคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มา
เพ่ิมเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงครั้งที่ 2
เพ่ือให้ได้เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2562 

5 การเข้าถึงความรู้       
 5.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบสารสนเทศ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ แผ่นพับ และ
จัดบอร์ด ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด  

พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 
ช่องทาง 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       
 6.1 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น าไปให้บุคลากรอ่ืนใน

ส านักงานอธิการบดี และคณะ ส านัก/สถาบันอ่ืน ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการในหน่วยงาน และจัดท าเป็นเอกสารแผ่นพับแจก 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  

7 การเรียนรู ้       
 7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการน าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้

ที่ได้จัดการความรู้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติ
มิถุนายน 
25612 

แนวปฏิบัติที่
ดี/คู่มือการ

1 เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรได้
น าไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการท างาน
ต่อไป 
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน 

 
 

ผู้ทบทวน  : ……………………………………………………….. 
   (นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) 

   (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ  :  ………………………………………………………….. 
(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา

ความรู้ 
จัดการประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับการคัดเลือก
ประเด็นความรู้ กิจกรรม 
และวิธีการได้มาซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ธันวาคม 2561 มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

17 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

จัดกิจกรรมถอดองค์
ความรู้ และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เพื่อ
ถอดองค์ความรู้จากในตัว
บุคคล โดยใช้วิธีการพูดคุย 
สอบถามประสบการณ์ 
ความส าเร็จ ปัญหา
อุปสรรคในการท างาน 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2562 

จ านวนครั้ง
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ถอดองค์
ความรู้ 8 

ครั้ง 
และ เวที

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 1 ครั้ง 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
3 การจัดความรู้ใหเ้ป็น

ระบบ 
หาตัวแทนใน
กลุ่มเป้าหมายที่สามารถ
ฟังข้อมูลและจับใจความ
ได้อย่างรวดเร็วในการ
จัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากการ
พูดคุย สนทนา  

มีนาคม 2562 จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เก่ียวข้อง 

4 ประเด็น คอมพิวเตอร์ - KM Team  

4 การประมวลผลและ
กรั่นกรองความรู้ 

เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษา 
เนื้อหา จัดรูปแบบให้
ถูกต้อง 

มีนาคม-
เมษายน 2562 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คอมพิวเตอร์ - KM Team  

5 การเข้าถึงความรู้ เลขานุการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ไป
เผยบนเฟสบุ๊ค ARU KM / 
ARU QA /แผ่นพับ 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2562 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ 

2 ช่องทาง คอมพิวเตอร์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู้ 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 
เลขานุการท าบันทึก
ข้อความส่งแผ่นพับความรู้
ไปยังหน่วยงานระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

พฤษภาคม 
2562 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ - KM Team  

7 การเรียนรู้ เลขานุการจัดท า
แบบสอบถาม เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็น 
และติดตามผลเกี่ยวกับ
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างาน การต่อยอดผลงาน 

พฤษภาคม 
2562 

แนวปฏิบัติ
ที่ด/ีคู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ - KM Team  

 
 

 
 

ผู้อนุมัติ  :  ………………………………………………….. 
    (นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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แบบฟอร์มที ่5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ประชุมโดยพร้อมเพรียง
จัดในรูปแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไม่เครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และ
น้ าดื่มไว้รับรอง 

จ านวน
ประเด็นของ
ความรู้ 
 

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการ
พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

2 การสื่อสาร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ส านัก/สถาบัน 

ได้ข้อมูลที่
ได้รับการ
กลั่นกรอง
จ านวน 1 
เล่ม 

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ส านัก/สถาบัน 

องค์ความรู้การ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการโดยเน้น
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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แบบฟอร์มที ่5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3 กระบวนการ
และเครื่องมือ 

- จัดท าหนังสือเวียน/แผ่น
พับ 
- face book 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูล
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ผู้เข้าร่วม
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
80 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 
ส านัก/สถาบัน 

- หนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- Face-book 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 

4 การเรียนรู้ - จัดท าบัญชีของ
ผู้น าไปใช้ประโยชน์  
- สรุปผล เพ่ือน ามา
พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้
และประสบการณ์ใหม่ 
และให้การประสานงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

องค์ความรู้ที่
ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
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แบบฟอร์มที ่5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

5 การวัดผล จัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงานของผู้น าคู่มือฯ 
ไปใช้ 

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 80 ผู้รับบริการ
ภายในส านักงาน
อธิการบดี  

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบดี 
 

6 การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

- - - - - - - 

 
 

ผู้ทบทวน/อนุมัต ิ:  ……………………………………(CEO/ผู้บริหารระดับสูงสุด) 
                                                                                                       (นางลักขณา  เตชวงษ์) 

                                                                                                       ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการ มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้  จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการกับคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะกรรมการประจ าส านักงาน และคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ของส านักงานอธิการบดี เพ่ือคัดสรรประเด็นการจัดการความรู้ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรให้เพ่ิมสูงขึ้น หลังจากได้ประเด็นความรู้หลากหลายประเด็นทั้งหมด 
17 ประเด็น หลังจากนั้นพิจารณาบ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะเลือกท าประเด็นไหน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง และความรู้
อยู่ที่ไหนกับใครบ้าง อยู่ในรูปแบบใด โดยพิจารณาการคัดเลือกประเด็นความรู้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย  ประเด็นความรู้จากที่ประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ มีดังนี้  

1.1 เทคนิคการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจ 
1.2 การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
1.3 ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow chat) 
1.4 เทคนิคการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจ ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ได้รับรางวัลในระดับชมเชย 
1.5 เทคนิคการประสานงานที่ดี ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 

ได้รับรางวัลในระดับดี 
1.6 การบริหารเวลาและงบประมาณ 
1.7 การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ 
1.8 การเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 
1.9 การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
1.10 การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
1.11 พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
1.12 การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
1.13 การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
1.14 การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
1.15 การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล 
1.16 เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ 
1.17 ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 

จากประเด็นความรู้ข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติเลือกการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานให้ส าเร็จตามนโยบาย
และเป้าหมายขององค์กร และยกระดับด้านการบริการของบุคลากร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ มอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
ส านักงานอธิการบดี จัดประชุมพูดคุยเพ่ือวิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็น และจัดกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
แต่ละบุคคลจ านวน 8 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 6, 7 และ 8 ประเด็นสาระส าคัญที่ได้จะเริ่มมีเนื้อหาซ้ าๆ กัน ซึ่งมี 5
ประเด็นที่ส าคัญและจ าเป็น ดังนี้ 
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2.1 แนวทางและข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
2.2 การท าให้ผู้รับบริการพอใจ 
2.3 การท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
2.4 การท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ น าข้อมูลประเด็นความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
มาจัดให้เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารบัญ สรุปประเด็นที่จ าเป็น และที่
เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือการเรียกใช้
งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มี 5 ประเด็น ข้อ 2 และน าประเด็นข้างต้นมากลั่นกรองและจัดท าเป็น
เอกสารแผ่นพับแจกจ่ายแก่ผู้ท า KM ทุกท่าน เพ่ือตรวจทานความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาและภาษา 
และน าข้ึนบนไลน์กลุ่ม  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เรียบเรียงค าภาษา ตัดต่อ และปรับปรุงเนื้อหา 
จัดรูปแบบให้สวยงาม และคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้จัดท าร่วมแบ่งปันความรู้จากข้อ 3. 
มาประยุกต์ให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างานด้านการประสานงานที่ด ี

4.1  ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน KM 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 

4.2  ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์ความรู้ระหว่างผู้มี
ประสบการณ์จากคณะ ส านัก/สถาบัน และกอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลังจากนั้นน าประเด็น
สาระส าคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาเพ่ิมเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการบริการ ปรับปรุงครั้งที่ 
2 เพ่ือให้ได้เนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ 

5. การเข้าถึงความรู้ จัดรูปแบบข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจัดการข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
ระเบียบ เข้าใจง่าย แล้วด าเนินการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบบุ๊คแล๊ต และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก โดยเผยแพร่บนเฟสบุ๊คกลุ่ม ชื่อ ARU KM มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และไลน์กลุ่มส านักงานอธิการบดี  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
 6.1  จัดท าแผ่นพับ “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” ส่งให้บุคลากรระดับคณะ ส านัก/

สถาบัน และกอง น าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริการ 
 6.2  จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
7. การเรียนรู้  
 7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการน าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จัดการความรู้

เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรได้น าไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงการ
ประสานงานในการท างานต่อไป 

 7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย 
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สรุปผลการด าเนินงานในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของกลุ่มส านักงานอธิการบดี  
จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้ 

กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
2) นายนัฐวุฒิ   คล้ายเพ็ง   กรรมการ 
3) นางสาวสุภาพร   จอนเจ็ก  กรรมการ 
4) นายสมพล   คนึงบุตร  กรรมการ 
5) นางสาวศรีวิชชญาน์   บริสุทธิ์ธรรม   กรรมการ 
6) นางสาวสมฤดี   สุขเภรี   กรรมการ 
7) นางสาวภรณ์วิมญช์   ศิลาพันธุ์  กรรมการ 
8) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   กรรมการ 
9) นางสาวศิริลักษณ์   สุคันธชาติ  กรรมการ 
10) นางสาวสุภัทรสร   ขุมทอง   กรรมการ 
11) นางสาวภัสน์นันท์  กรพาโชค     กรรมการ 
12) นางอมรรัตน์   อมรนาถ   กรรมการ 
13) นางสาวกาญจนา  จินตนา   กรรมการ  
14) นางสาวเจนจิรา  หยดย้อย    กรรมการ 
15) นางสาวฐิตินาฏ   นะรา         กรรมการและเลขานุการ  ผู้พิมพ์สรุปรายงาน 
16) นางสาวนันทนา   ศรีชัยมูล    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  ผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาท/ีคน 

 
1) นายพรเทวา  สันทัด    
 - งานบริหารงานทั่วไป หนังสือราชการทั้งภายนอกภายใน จะเน้นหนังสือนําเสนออธิการทั้ง
ภายนอกและภายในไม่รวดเร็ว ควรต้องสั่งสมประสบการณ์ ในการทํางาน จดจําเนื้อหาในการทํางาน เช่น 
อ่านแล้วรู้เลยว่าควรทําอย่างไร จดจําในการทํางาน ระเบียบงานสารบรรณ ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน อ่าน
รายละเอียดหนังสือด้วยเพ่ือความถูกต้อง ต้องดําเนินการตามนั้น บางเรื่องด่วนจริงต้องดําเนินการเลย 
การทํางานอาจไม่ต้องตรงตามระเบียบเป๊ะ มีความยืดหยุ่นบ้าง  
 
2) นายนัฐวุฒิ  คล้ายเพ็ง 
 - ต้องใช้ความรวดเร็วและความถูกต้องสูง มี KPI บังคับแน่นอน เช่น หนังสือรับรอง 1 วัน ต่อเรื่อง
ที่รับมาภายในวันนั้น เช่น 10 คน ต่อวัน งานเรามีผลกระทบต่อหลายส่วน หาความถูกต้องยาก ผิดพลาด
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บ่อยต่อครั้ง มีประเด็นที่ทําให้ล่าช้า ผิดพลาด เช่น กรณีงานทําเบิก กศ.บป. การทํางานประสานงานมีทั้ง
ภายในและภายนอก เขาไม่รู้กระบวนการว่ามีหลายขั้นตอน ทําไม่ทันเนื่องจากงานเยอะมาก มีงานด่วน
อ่ืนก็ต้องไปทําก่อน งานหัวหน้ามาก่อนเสมอ ถ้าไม่ทําจะทําให้โดนตําหนิว่าทําไมไม่ทํา อาศัยการปฏิเสธ
โดยการพูดจากแบบประนีประนอม เช่น งานประชุมมหาวิทยาลัยทุกคนต้องช่วยกัน และแจ้งผู้รับของที่
ระลึก มีงานหลักและงานย่อย เราต้องทําคําสั่ง หนังสือเชิญ มีความรู้ไม่แม่นพอ หัวหน้าบอกสั่งแล้ว ให้
เรียนรู้เอง แก้ปัญหาโดยศึกษาตัวอย่างของเก่า จะขอข้อมูลคนในหน่วยงานแต่ต้องไปหาเอง ไม่ให้ความ
ร่วมมือทั้งๆ ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว แก้ปัญหาโดยการค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์และเทียบกับข้อมูลทะเบียน
ของตัวเอง ซึ่งการทํางานก็จะช้า ตรวจเสร็จ ก็แก้ไข หัวหน้าตีกลับ มาแก้ไขใหม่  
 
3) นางสาวสุภาพร  จอนเจ็ก   
 - ค่ารักษาพยาบาลควรคุยกันว่าควรหยิบประเด็นงานเอกสารเรื่องเงินเดือน มีระยะเวลาตายตัว 
ควรแก้ปัญหาโดย เช่น ค่ารักษาพยาบาลวันที่ 7 หรือวันที่ 9 ไม่ระบุตายตัวว่าวันนั้นๆ ทําให้มีผลเสีย ควร
ให้ระบุวันแน่นอน ไม่ควรยืดหยุ่นเพราะมีผลเสีย มีการต่อรองเกินไป เอ้ือประโยชน์ เหลื่อมล้ํา ลําเอียง 
ปัญหาสลิปหาย วางสลิปไว้ก่อน 3 วันทําการ คนหวังดีเอาไปให้ ตัวเองหาของตัวเองไม่เจอ ควรแก้ปัญหา
นี้ เช่น แจกเป็นคณะไปเลย แก้ที่ระบบ ไฟล์สลิปปริ้นของตัวเองได้ ควรแก้ปัญหาโดยเสนอผู้บริหารเป็น
ระบบปริ้นคาร์บอน ทําไมคนในมหาวิทยาลัยไม่เห็นความสําคัญอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเราเอง เช่น 
อาจารย์ศักดา (รับจ้างทําให้คนอื่น) มีปัญหาก็ต้องจ้างมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งๆ ที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเรา
มีความสามารถหลายด้าน อาจได้ในราคาไม่แพง ต้องลองเสนอผู้บริหาร อาจารย์อบรมด้านต่างๆ มักชอบ
เสียเงินจ้างอาจารย์ข้างนอกมาเป็นวิทยากร ไม่เห็นความสําคัญของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วย
ยกระดับคุณภาพการบริการได้ มีการเวียนงานกัน มีจิตอาสา สามารถทํางานทดแทนกันได ้
  
4) นายสมพล  คนึงบุตร  
 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่าฝ่ายอาคารมีผลตอบรับไม่ค่อยดี จึงให้มาคุยกัน ส่วนงานซ่อม
แบ่งงานกันไป ใหญ่ เล็ก ส่งมามีขั้นตอน สํารวจ ทํางาน ราคา เรามีงานประจําอยู่แล้วต้องติดตามทุกวัน 
พอมีงานด่วนอ่ืนเข้ามามันเลยทําไม่ทัน เช่น กรณีแบบถูกน้ําท่วมไปหลายอาคารใช้เวลามาก ต้อง
ตรวจสอบหลายคนเพราะแต่ละคนประเมินไม่เท่ากัน หลักใหญ่ควรทําตัว check list (ตรวจสอบ) ว่ามี
งานหลักอะไร งานเพ่ิมอะไร ใครทํา พอมารวมกันทุกคน ทุกเดือน เดินดูพ้ืนที่ทุกจุดเพ่ือแก้ไข กรอบ
ระยะเวลา เช่น งานทาสีใหม่ก็ไม่มีแบบ รายละเอียดแนบ ประมาณราคาใหม่ แต่ละงานกําหนดเวลาไม่ได้ 
เวลาไม่เท่ากัน เช่น ทาสีอาคารประเมินได้ว่าประมาณกี่เดือน แต่ไม่แน่นอน ในขั้นตอนแต่ละขั้นตอน  
มีการกําหนดขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ในการจัดจ้าง ความล่าช้าอยู่ที่การประมาณราคา เช่น ประมาณ 2 -3 
สัปดาห์ แบบรูปรายการโดนน้ําท่วม ต้องเขียนใหม่ ประมาณราคาเองใหม่ แบบรูปยากทุกแบบ 
รายละเอียดไม่ครบ แก้ไขโดย  
  
5) นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธิธ์รรม   
 - ปัญหางานพัสดุคือทํางานช้า ทํางานเป็นคอขวด แนวทางการแก้ไขคือควรแบ่งเป็นคณะตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการจนเสร็จกระบวนการ เรียนรู้กันใหม่ เป็นการกระจายงานให้เร็วขึ้น งานไม่ล้นมือคนใดคน
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หนึ่ง เพราะได้ไปศึกษาดูงานมาจากหน่วยงานอ่ืน และจะต้องพยายามคุยกันเองก่อน ไม่โยนงานไปให้คน
อ่ืนทันที ใช้หลักการประสานงานกันก่อน  
 
6) นางสาวสมฤดี  สุขเภรี    
 - เน้นการปฏิบัติผ่านเทคโนโลยี social ไม่เน้นเอกสาร ซึ่งเอกสารอาจจะตามมาภายหลังก็ได้ ซึ่งมี
หลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น LINE Facebook Email เป็นต้น ส่งภายในวันนั้นก็จะ
ประชาสัมพันธ์ให้ได้เลยเพ่ือความรวดเร็ว ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก และการประชาสัมพันธ์หรือ
ออกแนะแนวจะใช้ IT เข้ามาช่วยแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีการทํางานบน google drive โทรศัพท์  ไลน์ 
นักข่าว สื่อมวลชน หากไม่ใช้ IT จะเกิดความล่าช้าเนื่องจากรอบริหารลงนาม ควรคุยใน social ก่อนเป็น
ลายลักษณ์อักษร เขียนข่าวรอไว้เลย อยู่บ้านแจ้งมาทาง social ก็จะขึ้นให้เลย ไลน์แอท ไลน์ เฟซบุ๊ค ซึ่ง
สามารถสื่อสารกันสองทางได้ ข้อมูลถูกต้อง ก็สามารถทําข่าวหรือเผยแพร่ได้เลย มีการยืนยันข่าวก่อน
ประชาสัมพันธ์  อยากให้หน่วยงานสนับสนุด้วย ไม่ใช่โยนให้เราเดินหาข้อมูลเองอย่างเดียวเลย ไม่เน้น
หนังสือราชการ เน้นสื่อ IT เพ่ือความรวดเร็ว ป้องกันความผิดพลาด 
 
7) นางสาวภรณ์วิมญช์  ศิลาพันธุ์  
 - ประสานงานออกพ้ืนที่ โครงการบัตรคนจน ปัญหาคือภาษาทางราชการจะงงสําหรับผู้สูงอายุ เรา
ต้องพูดภาษาให้เข้าใจตรงกัน ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ ภาษาสื่อสารไม่ตรงกัน ปัญหาการโยนงานให้เรา 
เช่น ไม่มีรถ ไม่สะดวก ในการประสานงานเราจะประสานกับผู้ใหญ่บ้านจะสะดวก ได้รับความเชื่อถือมาก
ขึ้น กรอบระยะเวลาหัวหน้าเป็นคนกําหนดระยะงานให้เป็นหมู่บ้านๆ ไป ใช้คําพูดในแต่ละสถานการณ์
แตกต่างกันไป เช่น คําพูดที่ปฏิเสธไม่ได้ ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวหลัก เน็ตประชารัฐ ความเชื่อถือสําคัญ มีสุนัข
ด้วย บ้านก็ไม่รู้จัก การใช้คําพูดให้มีความน่าเชื่อถือด้วย  
 
8) นางสาวศิริลักษณ์  สุคันธชาติ  
 - การจัดการสัญญาทุน คดีความ แจ้งความปัญหาจากข้างนอก เช่น ตํารวจ โดนตํารวจรุมว่าเรา
ไม่ใช่ผู้เสียหาย จึงไม่ยอมรับการแจ้งความจะส่งเรื่องคืนอย่างเดียวเลย ไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ภายนอก เขาถามว่าทําแล้วได้อะไร ทําไมมหาวิทยาลัยไม่มีกระบวนการตรวจสอบปัญหา ทําไมรับไว้ก่อน 
ไม่ตรวจสอบทันที การตรวจสอบข้อร้องเรียนให้เร็ว พอได้เรื่องก็เสนออธิการเลย จะตั้งคณะกรรมการไหม 
หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน กรอบระยเวลาจะทําภายใน 7 วัน สอบไม่เกิน 150 วัน ขยายเวลาได้ไม่
เกิน 30 วัน คนร้องเรียนไม่มี แต่หัวหน้าทําตอนใกล้ๆ ทําให้ล่าช้า พ่ีวีก็จะถามว่าทําไมต้องจองเลขไว้ก่อน 
กฎระเบียบอาจต้องยืดหยุ่นในบางครั้ง ศาลถามว่าทําแบบนี้เหมือนไปช้าที่เขา  
  
10) นางสาวสุภัทรสร  ขุมทอง    
 - หลักสูตรแต่ละปีมีสาขาใดบ้างต้องปรับปรุงหลักสูตร เอาไปให้แต่ละคณะ มีแบบฟอร์ม  
ข้อกฎหมายใดบ้าง ส่งปฎิทินปรับปรุงหลักสูตรไปท่ีคณะว่าจะทําอะไรเมื่อใด ปัญหาคือ ส่งหลักสูตรมาโดย
ที่ยังไม่มีหนังสือแจ้งไปที่คณะ เราจะตรวจ ภายใน 3 วัน หัวหน้าตรวจ 1 วัน ทําอย่างไรไม่ให้ผิดพลาดอีก 
ควรสรุปประเด็นที่ผิดบ่อยๆ เพ่ือให้ทุกสาขาทราบ ควรให้ตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือไม่ให้ผิดบ่อยๆ ก่อนเสนอ
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สภาวิชาการ ถ้ามีประเด็นจากสภา อาจารย์เต้ยจะดูแล เราจะตรวจดูตอนก่อนส่ง สกอ. การล่าช้า คณะส่ง
ให้มมหาวิทยาลัยล่าช้า ชอบให้ปรับปรุงทีหลัง เปลี่ยนชื่อสาขาตอนหลัง ทําให้กู กยศ.ไม่ได้ เขาไม่เข้าใจ 
ต้องอธิบายให้เข้าใจ ให้ส่งเร็วขึ้นเพ่ือให้เด็กกู้ กยศ. ได้ทัน 
 
11) นางอมรรัตน์ อมรนาถ   
 - ทํางานเรื่องเอกสารสารสนเทศ ควรแม่นยําในงานของตัวเอง อ่านคู่มือเอกสารให้แม่นยํา เช่น  
มีการอบรมในงานนั้นๆ พอรู้ปัญหาและโน้ตไว้เพ่ือแก้ไขในครั้งต่อไป มีไลน์กลุ่ม เฟชบุ๊คที่ทําให้เร็วขึ้น 
ยกระดับการทํางานให้เร็วขึ้น เหมือนผิดเป็นครู มีการบันทึกให้แก้ไขสิ่งที่ผิดในด้านต่างๆ สิ่งที่สําคัญสุดคือ 
แบบประเมินความพึงพอใจ มีการวิเคราะห์ผลคะแนนทุกเทอมเพ่ือนํามาเป็น KM อีกครั้งเพื่อพัฒนา 
 
12) นางสาวกาญจนา  จินตนา 
 - ส่วนงานบริการนักศึกษา เบิกค่าไฟ ใบเสร็จลายมือไม่สวย อ่านไม่ออก ค่าไฟเด็กถ้าไม่จ่าย ต้อง
ใช้วิธีให้การเงินออกใบเสร็จ ให้เด็กจ่ายที่พ่ีกาญจ่ายแล้วเซ็นต์ ให้การเงินออกใบเสร็จแทน ไม่ต้องมาเขียน
เอง เพราะจะล่าช้า มีปัญหาคือถ้าเงินเกิน 1 แสนบาทจะล่าช้า ไม่ทราบว่าช้าเพราะอะไร วิธี
เฉพาะเจาะจง ผู้รับเหมาไม่เข้า ไม่มีปัญหากับภายนอก ไม่มีปัญหาเอกสารภายใน ภายนอก รับเป็น
เทอมๆ ไป  
   
13) นางสาวเจนจิรา หยดย้อย    
 - เน้นให้บริการนักศักษา การซื้อจ้างเบิกจ่าย ต้องอาศัยประสบการณ์ จะรู้สเต็ป ความใส่ใจ 
กระตือรือร้น รู้ขั้นตอน เสร็จเร็ว มีกรอบระยะเวลา ทําให้ทันภายในระยะเวลา เน้นไม่เกิน 1 สัปดาห์  
การบริการนักศึกษาเจอปัญหา QR CODE ทํางานไม่เป็นระบบ จะทําอย่างไรให้โดนคอมเพลนน้อยที่สุด 
เช่น นําข้อมูลไปแปะที่เวปเพจกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เด็กสามารถเข้าไปกรอก กยศ.ได้ เด็กมักจะมา
พร้อมๆ กันเยอะมากตอนมาเซ็นต์เอกสาร ต้องวิเคราะห์ว่าเด็กคณะไหนเยอะ-น้อย ควรจัดการโดย
แบ่งเป็นคณะ ช่วงระยะเวลา ให้เด็กมาตามวันเวลาที่กําหนดแต่ละคณะ ก็จะเร็วขึ้น มีการกําหนดปฎิทิน
แจ้งให้ทราบ 
 
สรุปประเด็นความรู้ ครั้งที่ 1 
1. แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 1.1  ก าหนดจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข 
  1.1.1 บุคลากร 
  1.1.2  สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1.2  การตั้งเป้าหมายรวมกัน 
1.3  การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 1.3.1 จัดระเบียบกระบวนการทํางานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 1.3.2 ทรัพยากร เช่น IT เข้ามาช่วยเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
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1.4  การติดตามและประเมินผล 
 1.4.1 การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ 
 1.4.2 การบริการได้มาตรฐาน 
 1.4.3 การได้การยอมรับด้านการให้บริการ 

2. ท าให้ผู้รับบริการพอใจ 
 2.1  ความรวดเร็วและความถูกต้อง 
  2.2  การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ 
  2.3  ความเชี่ยวชาญในงาน 

 2.3.1  ฝึกอบรม/เพ่ิมศักยภาพ 
2.4  ผู้บริหารทุกระดับจริงจัง 

3. ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
3.1  ระเบียบข้อบังคับ กฏหมาย จรรยาบรรณ 
3.2  ความรักและสามัคคี 
3.3  บุคลิกภาพ การยิ้มแย้มแจ่มใส 
3.4  มนุษยสัมพันธ์ 

4. ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 
4.1  ผู้บริหารจริงจัง/ให้ความส าคัญ 
 4.1.1  การติดต่อสื่อสาร 

 4.1.2  ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 4.1.3  การวัดผลงานที่ชัดเจน (KPI) 
 4.1.4  การทํางานเป็นทีม 
4.2  จิตอาสา 
4.3  การให้บริการที่ดี (One stop service)-ท างานทดแทนกันได้ 
4.4  การตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ 
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” ครั้งที่ 2 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
2) นายนัฐวุฒิ   คล้ายเพ็ง   กรรมการ 
3) นางสาวสุภาพร   จอนเจ็ก  กรรมการ 
4) นายสมพล   คนึงบุตร  กรรมการ 
5) นางสาวศรีวิชชญาน์   บริสุทธิ์ธรรม   กรรมการ 
6) นางสาวสมฤดี   สุขเภรี   กรรมการ 
7) นางสาวภรณ์วิมญช์   ศิลาพันธุ์  กรรมการ 
8) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   กรรมการ 
9) นางสาวศิริลักษณ์   สุคันธชาติ  กรรมการ 
10) นางสาวสุภัทรสร   ขุมทอง   กรรมการ 
11) นางสาวภัสน์นันท์  กรพาโชค     กรรมการ 
12) นางอมรรัตน์   อมรนาถ   กรรมการ 
13) นางสาวกาญจนา  จินตนา   กรรมการ  
14) นางสาวเจนจิรา  หยดย้อย    กรรมการ 
15) นางสาวฐิตินาฏ   นะรา         กรรมการและเลขานุการ  ผู้พิมพ์สรุปรายงาน 
16) นางสาวนันทนา   ศรีชัยมูล    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  ผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/คน 

 
1) นายพรเทวา  สันทัด    
 แนวทางและข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การพัฒนาการให้บริการแก่บุคลากรสําคัญ
ที่สุด คือ ต้องเริ่มจากศูนย์ จากไม่รู้เรื่องเลยจนมีความรู้ ความชํานาญ ใส่ใจ ตั้งใจทํางานในแต่ละวัน เช่น 
ถ้ามีธุระส่วนตัวอยู่ แล้วมีคนมาติดต่องาน ก็ต้องคุยเรื่องงานก่อน ให้เกิดความประทับใจแก้ผู้รับบริการ  
ใส่ใจ ตั้งใจ พัฒนาการทํางานของตนเองให้มีความรู้ในภาระงานของตนเอง ตลอดจนเรียนรู้งานของเพ่ือน
ร่วมงานด้วย รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ให้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ โดยอาจจะรับฟัง
ปัญหาไว้ก่อนแล้วจึงมาแก้ไขภายหลัง 

 
2) นายนัฐวุฒิ  คล้ายเพ็ง 

แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปัญหางานบุคคลเรื่องบุคลากร ภายใน 
ภายนอก ต้องแก้ไข การติดต่อประสานงานกับคนภายใน ปัญหาคือขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่ตนเอง
มาดําเนินการ เช่น มาขอเอกสารต่างๆ ทุกเรื่องจะมีข้อบังคับ ข้อมูลการลาแต่ละประเภท บุคลากรไม่ค่อย
ไปดูขั้นตอน และเอกสารในเวปไซต์มาก่อน เตรียมเอกสารมาไม่ครบ ไม่พร้อม ก็ไม่พอใจเราว่าไม่ดูแลและ
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อํานวยความสะดวกให้กับเขาเลย เราก็ยิ้มและอธิบายให้เขาฟัง สถานที่และสิ่งแวดล้อมก็มีผล สถานที่มี
ผลค่อนข้างมาก ทั้งหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ระบบกลไกที่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนั้นบางครั้งลง
ข้อมูลในเวปไซต์แล้วบุคลากรก็ไม่สนใจ แต่จะใช้การโทรมาถามว่าเขาต้องทําอะไรบ้าง พอเราอธิบายเขาก็
ไม่เข้าใจ เอกสารก็ผิดพลาด เป้าหมายเน้นการให้บริการคนทั้งภายใน ภายนอก สิทธิผลประโยชน์ของ
บุคลากรทุกคน อํานวยความความสะดวกทุกกรณี พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพท่ีดีขึ้น 
 
3) นางสาววัลลภา  อาจแหยม   
 แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ค่ารักษาพยาบาลมีกําหนดไว้อยู่แล้วว่า
ต้องส่งวันที่ 7 แต่อาจจะมีเกินเวลาบ้างสําหรับบางคน มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ต้องแยกประเภท
งบประมาณ ให้ส่งฎีกาเข้าระบบ เรามีหน้าที่ คือ รับเงินหน้าเคาน์เตอร์ ต้องมีการตรวจเรื่องขออนุญาต 
ตรวจเรื่องเบิก รับฎีกาเข้าในระบบ ถ้าเวลาเหลือก็จะตรวจ การตรวจค่ารักษาพยาบาลทุกคนต้องกรอก
ข้อมูลในระบบ บางคนยังไม่รู้เลขตําแหน่งตัวเอง กรอกตําแหน่ง กรอกข้อมูล บิดา มารดา บุตร บางคน
กรอก บางคนไม่กรอก เราก็ต้องกรอกให้ ตรวจใบเสร็จให้ว่าอยู่ใน 120 วัน ตรวจยอดเงินคงเหลือ 
ยอดเงินเบิกว่าสัมพันธ์กันไหม มีกฎระเบียบตั้งแต่ปี 2557 ต้องทําสรุปส่งแล้ว แต่ก็ยังไม่มาส่งเรา ปัญหา
ส่วนบุคคล เช่น กรณีพบแพทย์ค่ารักษาพยาบาลนี้ๆ ทําไมเบิกไม่ได้ เราก็จะปรึกษานิติกร 
 
4) นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธิ์ธรรม   
 แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายล่าช้า เราจะ
กระจายงานให้แต่ละคนไปเลย บางคนที่ไม่ได้จับระบบต้องมาเรียนรู้กันใหม่ ต้องดูว่าใครรับผิดชอบ แต่ละ
คนไม่ถนัดงานเพ่ือนก็ต้องเรียนรู้ใหม่ด้วย มีการเสนอแนวทางและปรึกษาหารือกับผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ส่วนงานนี้ว่าที่ อ่ืนเขาทํากับแบบนี้  แต่ละคนรับผิดชอบอันนี้  ไปเลย การวางแผน การปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน ให้มีการอบรม เช่น ถ้างานการเงินขึ้นโครงการต้องให้ทุกคนไปเรียนรู้ด้วย จุดบกพร่อง คือ
ทํางานของใครของมัน ไม่รู้งานเพ่ือน ไม่รู้ระบบทั้งระบบ 

 
5) นางสาวภรณ์วิมญช์  ศิลาพันธุ์  
 แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปัญหาหลักคือการจ่ายเงินล่าช้าของคนที่
เช่าพ้ืนที่ในตลาดนัด เช่น ในเดือนธันวาคมมีงานเข้าเยอะจึงเลื่อนการชําระเงิน พอใกล้สิ้นปีคนจะกลับ
บ้าน มีการประชุม มีมติออกมา พอถึงเดือนมกราคมเราต้องตามเขามากๆ ให้มาจ่ายเงิน มีค่าปรับ 
ประสานกับการเงิน มีปัญหาพวกร้านในตลาดล้ําเขตกัน มีการฟ้องร้องมา เราก็ไกล่เกลี่ยให้เขา มีร้าน 
400 กว่าล็อค ก็ต้องคุยทุกร้าน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่หน้าบึ้งใส่ลูกค้า พูดคุยดีๆ การตั้งเป้าหมาย จะทํา
ระบบให้ไปจ่ายกับ 7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ใช้เลขบัตรประชาชนได้เลย ไม่ต้องใช้บาร์โค้ด 
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6) นางสาวสุภัทรสร  ขุมทอง    
 แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การจัดทําหลักสูตร การส่งข้อมูลไปที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านระบบส่งหนังสือ ต้องมีข้อมูลครบ ข้อมูลหลักสูตรที่
ผ่านการอนุมัติ ผลงานวิชาการต้องเข้าเกณฑ์ สกอ. อาจารย์ต้องไปรวบรวมทุกคนที่ทําหลักสูตร ทําให้เรา
ส่งหลักสูตรล่าช้า ข้อมูลไม่ครบ ระบบใหม่จึงทําให้หนังสือเก่าถูกตีกลับมาทําใหม่ มีความล่าช้า  
ต้องติดตามงานกับ สกอ. เร่งรัดทางโทรศัพท์ วาจา อีเมล์ ต้องสอบถามว่ามีปัญหาอะไรให้เราช่วยไหม 
เพ่ือให้หลักสูตรผ่านการเห็นชอบได้ นโยบายจากผู้อํานวยการ ให้ติดตามในส่วนเท่าที่ทําได้ โดยตามจาก
เจ้าหน้าที่ สกอ. ก่อนแล้วจึงทําเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าหลักสูตรสาธารณสุขไม่ผ่านก็ไม่ใช่ความผิดของ
เขา แต่ก็ไม่ทันตามที่ต้องการ แก้ไขโดยทําเท่าที่ทําได้ในเบื่องต้นก่อน 
 
7) นางอมรรัตน์ อมรนาถ   
 แนวทางและข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ กองนโยบายและแผนจะให้บริการทุกเรื่อง  
ให้ความเห็นเรื่องเกษียนหนังสือโดยนักวิเคราะห์ มีการแบ่งหน่วยงานกัน มีเป้าหมายร่วมกัน วางแผนการ
แก้ไขปัญหา งานชิ้นนี้เป็นงานร่วมกัน แก้ไขร่วมกัน ทํางานแทนกันได้ ถ้าคนนี้ลาอีกคนต้องทําแทนได้  
จะมีการประเมินการให้บริการทุกปีอยู่แล้ว กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหาร มีแผนการประชุมการยกระดับการให้บริการ พัฒนาด้านงบประมาณ 
แผน IT ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การสแกน ลดการใช้เอกสาร  
  
8) นางสาวกาญจนา  จินตนา 
 แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หอพักมหาวิทยาลัยไม่มีช่างประจําดูแล
หรือให้บริการจะมีแค่คนเดียวซึ่งบางอย่างก็ทําไม่ได้ จึงช้ามาก มีการแจ้งทั้งทางโทรศัพท์ เนื่องจาก
หนังสือล่าช้า แจ้งหลายครั้งก็ยังหาจุดเสียหาไม่เจอ ไม่มีช่างเฉพาะในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม ถึงจะไกลก็
ให้ช่วยไปดูหน่อย เป้าหมายปรับปรุงต้องการให้มีช่างซ่อมบํารุงประจํา ควรทํายังไง กว่าจะติดต่อได้ 
พยายามจะแก้ไขปัญหา บางทีไฟดับ ก็ให้รอไปก่อน ไม่มีช่าง อยากให้มีช่างประจําซัก 1 คน ประจําหอพัก  
  
9) นางสาวเจนจิรา หยดย้อย    
 แนวทางและข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ งานส่วนใหญ่ดูแลนักศึกษา แต่ละคนดูแล
ไม่เหมือนกัน รู้งานลึกไม่เหมือนกัน เด็กไม่ค่อยสนใจ อยากพัฒนาข้อมูลตนเอง ให้เด็กรู้ข้อมูลที่เราจะส่ง 
เนื่องจากส่งข้อมูลไปในไลน์กลุ่มก็ไม่สนใจ ปัญหาส่วนบุคคล อยากเสนอแนะโดยการดูตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลราชธานี เขาจะเอาความคิดผู้บริหารของเขาเอง มีการอบรม บริการยังไงให้คนประทับใจ  
มีคนภายนอกมาตรวจสอบ ด้วยว่าการบริการเป็นยังไง ซึ่งปัญหาการให้บริการส่วนมากเป็นภาครัฐ 
เอกชนไม่มีปัญหาเรื่องนี้ ถ้าเราต้องการยังไงก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้น เช่น ระบบลงทะเบียนล่ม เด็กก็จะโทษ
งานทะเบียน ไม่ได้ไปโทษที่ระบบ IT คือปัญหาเกิดที่ไหนก็โทษที่นั่นก่อนเลย ระบบลงทะเบียนชอบล่ม 
เราจ้างคนนอกมาทําแต่พอเราแจ้งไปเขาก็ยังไม่สะดวกมาแก้ไขให้ได้ เราแก้ไขเองไม่ได้ โดนร้องเรียนทาง
เฟสบุ๊ค เรื่องระบบการลงทะเบียน คือรู้ปัญหาแต่แก้ไม่ได้ ซึ่งจริงๆ เป็นเพราะเด็กไปลงทะเบียนพร้อมกัน 
ระบบจึงล่ม  
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10) นางสาวภัสน์นันท์  กรพาโชค     
แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปัญหาการลงทะเบียน มีเด็กจํานวนมาก

มาลงทะเบียนพร้อมกัน ซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆ บางคนพูดไม่ดี ลงทะเบียนไม่ได้ ระบบล่ม จากนั้นก็โวยวาย
เสียงดังว่าไม่ใช่ความผิดตนเอง กิริยาไม่ดี จะดูว่าคนไหนใครควรเข้าไปคุยหรือไปดูแล พูดไม่ฟัง เราจะพูด
นิ่งๆ ไม่รุนแรง ใจเย็น พยายามหาทางออกให้เด็ก ไปลงวิชานี้ๆ ไหม แทนวิชาเดิม กระจายวิชา ไปลงวิชา
อ่ืนได้เหมือนกัน อยู่กับเด็กว่าพอใจไหม ช่วงปิดเทอมก็เปิด รอได้ไหม และได้ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยอ่ืน ก็
มีปัญหาเดียวกัน คือร้องเรียนจากนักศึกษา แต่ดีที่ระบบเขาดีกว่าเรา คือมอบให้คณะเป็นหน่วยรับ
ลงทะเบียนเลย การตรวจรับนักศึกษา มีการเก็บตกการลงทะเบียนของเด็ก ห้องเรียนเขาพอ อาจารย์เขา
พอ แต่กองบริการการศึกษาต้องจัดตาราง จัดห้องเองทุกอย่าง ไม่กระจายไปที่คณะเหมือนที่มหาวิทยาลัย
อ่ืน ปัญหาห้องเรียนไม่พอ ขนาดของห้องเรียนไม่เหมาะสม อาจารย์ระบุมาเลยว่ารับเด็กกี่คน พอเด็กเกิน
ก็ต้องไปลงเรียนวิชาอ่ืนแทน เด็กก็จะมาร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่บริการไม่ดี เราชี้แจงแล้วแต่เด็กไม่ฟัง  
ไม่พอใจ เราเคยแจ้งอาจารย์ไปแล้ว อาจารย์จะไม่เป็นคนปฏิเสธเอง แต่จะให้เราปฏิเสธเด็กแทน  
เรามักจะแนะนําให้ไปลงวิชาอ่ืนแทน 
 
11) นางปิยะนุข สุขเพ็ชร  

แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เสริมเกี่ยวกับการทํางานกับอาจารย์ เช่น 
อยู่ในช่วงสรรหาผู้ทรง มีฟ้องร้องบ่อย ข้อบังคับไม่เป็นไปตามมติ มีการฟ้องร้องกัน เราเป็นคนใน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีปัญหาไม่น่าเอาเราไปเซ็นต์รับรอง ทํางานสรรหา ผู้ทรงให้หน่วยงานเสนอ
ชื่อมาที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกลายเป็นให้เราเสนอแทนเราก็ต้องทํา ทํางานไม่มีแบบแผน ไม่มี
การเตรียมการ ล่าสุดโทรมาให้หาคนให้ 8 คน เราก็ลําบากใจ ต้องใช้ความสนิทสนมส่วนตัว แนวทางแก้ไข 
พัฒนา ต้องยิ้มอย่างเดียว มีคนมาขอที่อยู่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเราให้ไม่ได้ เราก็ต้องยิ้ม หงุดหงิด
ไม่ได้ อธิบายไปว่าให้ไม่ได้ ต้องประสานงานกับเลขาสภามหาวิทยาลัยเอง ซึ่งเขาก็ให้ไม่ได้ ทํางานลําบาก 
ต้องยิ้มและไม่ให้เขาไปพูดต่อว่าเราพูดไม่ดี เพราะเรื่องอาจมาลงที่เรา ผู้ใหญ่ไม่คุยกันเอง เราทํารายงาน
ไม่ถูก ผู้ใหญ่ควรไปแก้ปัญหากันเอง นิติกรก็ต้องแก้ไขตามนั้น แล้วเอาเราไปเป็นพยาน  
 
12) นางสาวศรีวิชชญา บริสุทธิ์ธรรม 

แนวทางและข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ งานพัสดุ ปัญหาคือ แบบงาน เราพยายาม
ขยายเวลาให้แล้วแต่บริษัทก็จะฟ้องร้อง ผู้รับบริการ เขาไม่รู้ระเบียบข้อบังคับ จึงทําให้เราทํางานลําบาก
มาก อาจารย์ที่เกษียณไปแล้วก็อยากกลับมามีอํานาจ มาประมาณว่ายึดอํานาจว่าเขายังมีอํานาจอยู่ แต่
บางคนก็ดี รวมถึงผู้รับบริการคนอ่ืนไม่ยอมรับรู้ระบบ ข้อบังคับ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนให้ได้รับ
ความพึงพอใจ ซึ่งลูกน้องเก่าของคนท่ีเกษียณก็จะตามใจ ทํางานให้โดยไม่สนใจ  
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สรุปประเด็นความรู้ ครั้งที่ 2 
1. แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 1.1  ก าหนดจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข 
 1.1.1 บุคลากร ต้องได้รับการอบรมทักษะด้านการให้บริการและความสําคัญของลูกค้า 
 1.1.2  สถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงให้น่าอยู่สะอาดสอ้าน เหมาะสมกับผู้มาติดต่อ เช่น 
ส่วนหน้ากองบริการการศึกษาเปิดแอร์เย็นๆ ช่วงที่นักศึกษามารับบริการ 

1.2  การตั้งเป้าหมายรวมกัน จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือวางแผนการทํางานร่วมกันของ
หน่วยงาน 

1.3  การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 1.3.1 จัดระเบียบกระบวนการทํางานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 1.3.2 ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เช่น  

การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็ว 
1.4  การติดตามและประเมินผล 
 1.4.1 การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ให้บุคคลภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานเข้า

ตรวจสอบการให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 1.4.2 การบริการได้มาตรฐาน นําข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามหรือผู้รับบริการมา

ปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
 

2. ท าให้ผู้รับบริการพอใจ 
 2.1  ความรวดเร็วและความถูกต้อง หากเป็นหน่วยบริการสําหรับให้บริการแก่นักศึกษาต้อง
บริการแก่นักศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาถึงให้บริการกับบุคลากรตามลําดับ 
  2.2  การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ  
   -  การให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งมีจํานวนมากต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว เข้ามาช่วย เช่น ระบบบริการแก่นักศึกษ ระบบลงทะเบียน เป็นต้น 
   -  การให้บริการแก่บุคลากรต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากร 
ประหยัด เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (HR) เป็นต้น 
   -  การเปิดโอกาสให้นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
โซเซียลหรือช่องทางรับข้อร้องเรียงจะทําให้ผู้ให้บริการกระตือรือร้นในการทํางานให้ดีขึ้น 
  2.3  ความเชี่ยวชาญในงาน หน่วยงานจะต้องฝึกอบรม/เพ่ิมศักยภาพ ด้านการให้บริการ และ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรใหม่เป็นประจํา 

2.4  ผู้บริหารทุกระดับจริงจัง ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญมีนโยบายด้านการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการอย่างจริงจัง 
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3. ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
3.1  บุคลิกภาพ การยิ้มแย้มแจ่มใส หน่วยบริการจะต้องสร้างเอกลักษณ์ในตัวบุคคล เช่น ปรับ

บุคลิกภาพ ยิ้ม ไหว้ แจ่มใส เมื่อปฏิบัติหน้าที่ท่ีเคาน์เตอร์รับบริการ 
3.2  มนุษยสัมพันธ์ บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวบุคคลให้มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตรัก

งานบริการ และตระหนักถึงหน้าที่ รวมทั้งเล็งให้ถึงความสําคัญของผู้มาใช้บริการ 
 

4. ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า 
4.1  ผู้บริหารจริงจัง/ให้ความส าคัญ 
 4.1.1  การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้อง

สื่อสารกันให้ชัดเจน หากผู้ให้บริการไม่เข้าใจให้ถามกลับ และทวนคําตอบ  
 4.1.2  ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับด้านการให้บริการ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรคนอ่ืน 

 4.1.3  การวัดผลงานที่ชัดเจน (KPI) หน่วยงานต้องกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือกํากับให้
บุคลากรพัฒนาการให้บริการที่ดี 

 4.1.4  การทํางานเป็นทีม หน่วยงานด้วยกันจําเป็นจะต้องทํางานทดแทนกันได้ เช่น ช่วง
เจ้าหน้าอีกคนไปพักรับประทานอาหารกลางวัน จะต้องมีการทํางานแทนคนที่ไปพักช่วงเวลานั้น  
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” ครั้งที่ 3 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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6) นางสาวสมฤดี   สุขเภรี   กรรมการ 
7) นางสาวภรณ์วิมญช์   ศิลาพันธุ์  กรรมการ 
8) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   กรรมการ 
9) นางสาวศิริลักษณ์   สุคันธชาติ  กรรมการ 
10) นางสาวสุภัทรสร   ขุมทอง   กรรมการ 
11) นางสาวภัสน์นันท์  กรพาโชค     กรรมการ 
12) นางอมรรัตน์   อมรนาถ   กรรมการ 
13) นางสาวกาญจนา  จินตนา   กรรมการ  
14) นางสาวเจนจิรา  หยดย้อย    กรรมการ 
15) นางสาวฐิตินาฏ   นะรา         กรรมการและเลขานุการ  ผู้พิมพ์สรุปรายงาน 
16) นางสาวนันทนา   ศรีชัยมูล    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  ผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/คน 

 
1) นายพรเทวา  สันทัด 
 เน้นบุคลากรเป็นสําคัญ เข้าใจจุดบกพร่องของตนเอง พัฒนา ทําหน้าที่เต็มความสามารถ จะทํา
ให้คุณภาพการให้บริการดีขึ้น การทําให้ผู้รบบริการพอใจ คือถ้าเขามาติดต่ออะไรนั้น เราต้องพร้อมรับ
เรื่องนั้นๆ เพ่ือประสานงานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าสามารถดําเนินการได้เลยก็จะดีมาก  
การทําให้ผู้รับบริการสุขใจนั้นก็ข้ึนอยู่กับข้อบังคับ ระเบียบ จรรยาบรรณด้วย เช่น 

1.1.1 จัดระเบียบกระบวนการทํางานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
1.1.2 ทรัพยากร เช่น IT เข้ามาช่วยเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

 
2) นายนัฐวุฒิ  คล้ายเพ็ง 

การทําให้ผู้รับบริการพอใจ งานนี้เป็นงานที่ผู้รับบริการคาดหวังสูงว่าจะทําอย่างไรให้พึงพอใจ
มากที่สุด เช่น การทําบัตรพนักงาน จะมีหลักเกณฑ์บังคับอยู่ว่าต้องทําให้ดีกว่าสิ่งที่เขาบังคับมา เช่น KPI 
บังคับ 10 นาทีต่อ 1 คน ก็ต้องทําให้ดีกว่าที่เขาระบุไว้ เราอาจทําซัก 3-4 นาที ถูกต้อง ครบถ้วน พอใจทั้ง
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ผู้ให้และผู้รับ และมนุษยสัมพันธ์ อาจเริ่มด้วยการกล่าวคําสวัสดี และเชิญชวน อธิบาย ชี้แจงกับ
ผู้รับบริการว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง 
 
3) นายสมพล  คนึงบุตร  

การทําให้ผู้รับบริการพอใจ ฝ่ายอาคารมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
อบรม เทคโนโลยีให้ทันสมัย การติดตามเอกสารให้ทันเป็นงานหลักคืองานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม
เป็นงานรอง มีการติดตามงานตลอดเวลา ไม่ให้งานหลุดเลย ระยะเวลาที่กําหนด มีการรวบรวมแบบ
รายการเพ่ือรับงานมาเตรียมปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้เสียเวลา มีการติดตามว่าใครทํางานด้านไหน ทํา
รปูแบบรายการ ทําราคา บอกว่าอยู่ในขั้นตอนไหน การที่งานจะเดินต่อขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาด้วย 

 
4) นางปิยะนุช    สุขเพ็ชร   
  การทําให้ผู้รับบริการพอใจ การจัดประชุมสภาฯ การประชุมส่งเสริมฯ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราฃภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.)  มีการจัดทําบันทึกถึงหน่วยงานว่ามีเรื่องเข้าไหม 
หน่วยงานมักจะส่งเรื่องล่าช้า วิธีการแก้ไขคือโทรถามชื่อเรื่องก่อนว่ามีเรื่องอะไรเข้าบ้าง ไม่ค่อยมีปัญหา
กับเจ้าหน้าที่ในคณะ ยิ้มแย้มแจ่มใส ปัญหาในการทํางาน คือ หน่วยงานส่งเรื่องช้า การสรรหาจะค่อนข้าง
วุ่นวาย มีคําชมเรื่องการประสานงาน เราทํางานแทนกันได้ บางครั้งมีอาจารย์มาติดต่อก็จะยิ้มไว้ก่อน 
ประสานงานเพ่ือสร้างความประทับใจ เช่น ให้จองห้องด่วน ไม่มีห้องก็ต้องพยายามแก้ปัญหาให้ได้ ใช้ IT 
เข้ามาช่วย สร้างความสนิทสนมส่วนตัว โทรประสานไว้ก่อน 
 
5) นางสาวศิริลักษณ์  สุคันธชาติ  

 การทําให้ผู้รับบริการพอใจ งานนิติการ เรื่องลับ การประชุมสอบวินัย งานเอกสาร คดีความ 
ปัญหาอุปสรรค เช่น เรื่องยังไม่ทันลงมา มาถามนิติกร เรื่องก็จะหลุด คืออาจารย์จะกังวลเรื่องภาคทัณฑ์ 
คนนอกรู้เรื่องก่อนนิติกร พยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องลับ ติดต่อกับคนภายนอก เกิดความล่าช้า เช่น สัญญา
ทุนระยะ 5 ปี ส่งเรื่องล่าช้า ก็ต้องตั้งคณะกรรมสอบสวน ความผิดอยู่ที่นิติกร กับฝ่ายบุคคล เป็นปัญหา
โยนกันไปมา อัยการไม่ทําเรื่องให้ ขาดอายุความ ควรเร่งรัดให้เร็ว 
 
6) นางสาวสุภัทรสร  ขุมทอง   

 การทําให้ผู้รับบริการพอใจ ระบบส่งหลักสูตร ทุกอย่างเราคีย์เข้าระบบ มีการขอข้อมูลเพ่ิม 
จะต้องจัดทําข้อมูลให้อาจารย์ทราบว่ามีอะไรบ้าง ระบุเกณฑ์มาตรฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง ผลงาน
อาจารย์เข้าเกณฑ์มาตรฐาน ระบบ จะมีเพ่ือนร่วมงานที่ประสานงานกัน  เช่น เขาถามเรื่องระบบนั้นๆ  
มา เราก็ต้องหาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือตอบเขา เช่น เกี่ยวกับความซ้ําซ้อนของผลงาน เราก็ต้องดูว่าเกี่ยวกับ
ใคร หน่วยงานไหนบ้าง เราต้องประสานงาน ช่วยเขาจนถึงที่สุด สอบถามหาประกาศ ฯลฯ มีการรับเรื่อง
ไว้เพ่ือประสานงานส่งต่อ ถึงจะไม่เกี่ยวกับงานเราโดยตรงก็ตาม เช่น การส่งหลักสูตร แนะนํา อํานวย
ความสะดวก ให้ถูกต้อง เร็วที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อมูล อาศัยความสัมพันธ์ที่ดี มีกรณี เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิโทรหา
อธิการจะเปลี่ยนสถานที่ ซึ่งก็ต้องเปลี่ยนตามนั้น ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป ปัญหาการจับคู่ว่าใครนอน
คู่กับใคร ไม่รู้จักกันก็ไม่อยากนอนด้วยกัน ก็ต้องแก้ปัญหา เตียงเล็กก็ต้องหาเตียงเสริม ปัญหาน้ําไม่อุ่น ก็
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ต้องแจ้งโรงแรม วิทยากร มีรถไปรับผู้ทรงหลายคน จนคนสุดท้าย เปิดท้ายรถเอาของไม่ได้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้องขับรถตามไปเอง ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านไปเร็วที่สุด  
 
7)   นางสาวภัสน์นันท์    กรพาโชค 

 การทําให้ผู้รับบริการพอใจ กองบริการการศึกษา มีปัญหาบ่อยๆ จะทําให้พอใจในปัญหาที่เจอ 
จะอาศัยจําผู้มารับบริการว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องอะไร เมื่อเขามาติดต่อก็แนะนําไปในเรื่องนั้นๆ เช่น การลง
วิชาเรียน บางคนมาร้องเรียนต่อว่า ก็ต้องนิ่งไว้ พยายามให้เขาใจเย็นที่สุด อาจารย์ก็เช่นกัน บางคนมาขอ
ข้อมูลบ่อยๆ ก็จะมีการแบ่งคนให้ดูแลเป็นคณะๆ ไป บอกข้อมูลเบื้องต้นถ้าคนหลักไม่อยู่ ในระบบส่งเกรด 
ลงทะเบียน ถ้าสามารถลงให้เด็กได้เลยก็จะเร็วขึ้น   
 
8)   นางอมรรัตน์ อมรนาถ 
 การทําให้ผู้รับบริการพึงพอใจ การประชุมสัมมนานอกสถานที่ ปัญหาหลายอย่าง เช่น อาจารย์ไป
ถึงก่อนเจ้าหน้าที่ ห้องพักไม่ได้สํารวจไว้ก่อน เตียงเดี่ยว เตียงคู่ คําสั่งไม่ถึงเจ้าตัว การจัดโต๊ะห้องประชุม
ไม่เหมือนกับที่คุยไว้ วิทยากรพูดไม่รู้เรื่อง ทีมงานไปช้ากว่ากําหนด อาหารไม่อร่อย น้ําไม่ไหล จึงเก็บแบบ
ประเมินมาปรับปรุง แก้ไขโดยการให้ทีมงานล่วงหน้าไปก่อน เตรียมให้ผู้บริหารพักในห้องที่ดีๆ  ใบ
ลงทะเบียน เล็กเกินไป แก้โดยส่งไฟล์งานไว้ในเมลล์ส่วนกลางให้เพ่ือนที่ล่วงหน้าไปก่อนพิมพ์ให้ใหม่ คอย
ไปดูงานตลอดหน้างาน และมาประเมินใหม่อีกรอบ ปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่ก็ต้องแก้ เช่น ผู้ใหญ่อยากร้องคา
ราโอเกะ เบิกไม่ได้ ก็แก้ไขโดยให้ใช้โน้ตบุ๊คเปิด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป คือมีการ KM ร่วมกันกับคนใน
กอง ทุกคนต้องรู้ร่วมกัน 
 
9) นางสาวกาญจนา  จินตนา 
 การทําให้ผู้รับบริการพอใจ ดูแลหอพัก ทําเหมือน 7-11 เช่น ไฟดับ ก็โทรหาช่างไฟ ต้องดูช่างเอง
จนไฟติด เมื่อไฟติดเด็กจะดีใจมาก น้ําไม่ไหล เราก็ต้องบริการ หาสาเหตุว่าน้ําไม่ไหลเพราะอะไร แต่ละ
ห้องต้องมีถังน้ําสํารอง เด็กไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอ มีอาจารย์คอยช่วยเหลือ เด็กก็อุ่นใจ มีคนดูแล 
การเก็บค่าไฟ ค่าหอ เราจะอยู่กับเด็กเหมือนพี่น้อง เด็กจะอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน เรื่องเอกสาร สิ่งไหนตอบ
ได้ก็ตอบ ถ้าตอบไม่ได้ก็ขอเบอร์น้องไว้ และจะประสานงานให้ หรือถ้าสามารถตอบข้อมูลแทนได้ก็ตอบ
แทนเลย เพราะกองพัฒนานักศึกษาจะออกนอกพ้ืนที่บ่อย ต้องไปรับคณะนักศึกษาจากจีนที่สนามบินตอน
ตี 3 โดยไม่รู้ล่วงหน้าก็ต้องไป โดยจากการสอบถามว่าทําไมชอบมาช่วงเวลาดึกๆ แบบนี้เขาบอกว่าค่า
เครื่องบินจะถูกกว่าเวลาปกติ 
 
10) นางสาวเจนจิรา หยดย้อย   
 การทําให้ผู้รับบริการพอใจ ต้องบริการด้วยใจ ทําเต็มที่ นึกถึงเวลาเราไปรับบริการในสถานที่อ่ืน
เราก็อยากเจอคนที่บริการดีๆ เป็นหน้าที่ของเรา เด็กมีปัญหาเราก็อธิบาย บางคนก็ไม่เข้าใจ ทั้งไลน์  
โทรหา เราก็ต้องตอบอย่างใจเย็น เด็กบางกลุ่มใส่ใจ บางคนไม่ใส่ใจ คีย์ในระบบไม่ทัน เราจะละเลยไม่ได้ 
ต้องโทรหาเด็กบางคนว่าทําไมไม่ลงในระบบ เดี๋ยวไม่ทัน งานบางงานจะไม่รู้ลึกแต่ถ้าพอตอบใด้ก็ขอเบอร์
น้องไว้ ตอบเบื้องต้น รับเรื่องไว้และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของเรื่องนั้นๆ โดยตรง 
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สรุปประเด็นความรู้ KM ครั้งที่ 3 
1. แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 1.1  ก าหนดจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข 
 1.1.1  บุคลากร ต้องได้รับการอบรมทักษะด้านการให้บริการและความสําคัญของลูกค้า 
 1.1.2  สถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงให้น่าอยู่สะอาดสอ้าน เหมาะสมกับผู้มาติดต่อ เช่น 
ส่วนหน้ากองบริการการศึกษาเปิดแอร์เย็นๆ ช่วงที่นักศึกษามารับบริการ 
 1.1.3  เครื่องมือ เช่น มีการเช็คลิสในงานตนเอง การใช้แบบสอบถามจากงานประชุมต่างๆ 

1.2  การตั้งเป้าหมายรวมกัน จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือวางแผนการทํางานร่วมกันของ
หน่วยงาน 

1.3  การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 1.3.1 จัดระเบียบกระบวนการทํางานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 1.3.2 ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เช่น การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็ว 
 1.3.3 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้ข้ามระเบียบที่

สําคัญ 
1.4  การติดตามและประเมินผล 
 1.4.1 การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ให้บุคคลภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานเข้า

ตรวจสอบการให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 1.4.2 การบริการได้มาตรฐาน นําข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามหรือผู้รับบริการมา

ปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
 

2. ท าให้ผู้รับบริการพอใจ 
 2.1  ความรวดเร็วและความถูกต้อง หากเป็นหน่วยบริการสําหรับให้บริการแก่นักศึกษาต้อง
บริการแก่นักศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาถึงให้บริการกับบุคลากรตามลําดับ 
  2.2  การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ  
   -  การให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งมีจํานวนมากต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว เข้ามาช่วย เช่น ระบบบริการแก่นักศึกษ ระบบลงทะเบียน เป็นต้น 
   -  การให้บริการแก่บุคลากรต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากร 
ประหยัด เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (HR) เป็นต้น 
   -  การเปิดโอกาสให้นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
โซเซียลหรือช่องทางรับข้อร้องเรียงจะทําให้ผู้ให้บริการกระตือรือร้นในการทํางานให้ดีขึ้น 
  2.3  ความเชี่ยวชาญในงาน หน่วยงานจะต้องฝึกอบรม/เพ่ิมศักยภาพ ด้านการให้บริการ และ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรใหม่เป็นประจํา 

2.4  ผู้บริหารทุกระดับจริงจัง ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญมีนโยบายด้านการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการอย่างจริงจัง 
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3. ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 
3.1  บุคลิกภาพ การยิ้มแย้มแจ่มใส หน่วยบริการจะต้องสร้างเอกลักษณ์ในตัวบุคคล เช่น ปรับ

บุคลิกภาพ ยิ้ม ไหว้ แจ่มใส เมื่อปฏิบัติหน้าที่ท่ีเคาน์เตอร์รับบริการ 
3.2  มนุษยสัมพันธ์ บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวบุคคลให้มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตรัก

งานบริการ และตระหนักถึงหน้าที่ รวมทั้งเล็งให้ถึงความสําคัญของผู้มาใช้บริการ 
3.3  การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าประจํา จะทําให้การทํางานง่าย ราบรื่น 
 

4. ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า 
4.1  ผู้บริหารจริงจัง/ให้ความส าคัญ 
 4.1.1  การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้อง

สื่อสารกันให้ชัดเจน หากผู้ให้บริการไม่เข้าใจให้ถามกลับ และทวนคําตอบ  
 4.1.2  ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับด้านการให้บริการ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรคนอ่ืน 

 4.1.3  การวัดผลงานที่ชัดเจน (KPI) หน่วยงานต้องกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือกํากับให้
บุคลากรพัฒนาการให้บริการที่ดี 

 4.1.4  การทํางานเป็นทีม ทุกคนทํางานแทนกันได้ในหน่วยงาน ประสานงานติดต่องาน
ร่วมกันได ้หน่วยงานเดียวกันจําเป็นจะต้องทํางานทดแทนกันได้ เช่น ช่วงเจ้าหน้าอีกคนไปพักรับประทาน
อาหารกลางวัน จะต้องมีการทํางานแทนคนที่ไปพักช่วงเวลานั้น  
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” ครั้งที่ 4 

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
2) นางสาววัลลภา  อาจแหยม กรรมการ 
3) นายสมพล   คนึงบุตร  กรรมการ 
4) นางสาวสมฤดี   สุขเภรี   กรรมการ 
5) นางสาวภรณ์วิมญช์   ศิลาพันธุ์  กรรมการ 
6) นางสาวศิริลักษณ์   สุคันธชาติ  กรรมการ 
7) นางสาวสมจิตร์ สอนดา   กรรมการ 
8) นางสาวภัสน์นันท์  กรพาโชค     กรรมการ 
9) นางอมรรัตน์   อมรนาถ   กรรมการ 
10) นางสาวกาญจนา  จินตนา   กรรมการ  
11) นางสาวฐิตินาฏ   นะรา         กรรมการและเลขานุการ  ผู้พิมพ์สรุปรายงาน 
12) นางสาวนันทนา   ศรีชัยมูล    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  ผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/คน 

 
ผู้รับบริการ 
 1) นางสาววราภรณ์   สีเข้ม 
 2) นางสาวเบญจวรรณ  บุญทวี 
 3) นางสาวธัญสรณ์  เพ็ชร์ลือชัย 
 
1) นายพรเทวา  สันทัด    

การพัฒนาการให้บริการ เราจะสร้างความประทับใจ จะให้บริการนักศึกษาบ่อยมากพอกับ
ให้บริการบุคลากร เรื่องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ตั้งแต่ ก่อนมาเรียนที่นี่เลย “พ่ีคะสมัครเรียนที่ไหน” 
“น้องจะสมัครเรียนระดับไหน ป.ตรี ป.โท” สอบถามความต้องการก่อนให้บริการ เราจึงบอกว่า ให้ไปที่
ห้องกองบริการการศึกษา บอกทางน้อง อธิบายให้น้องเข้าใจว่าห้องที่มีป้ายกองบริการการศึกษา ด้าน
อ่ืนๆ การสอบถามเบอร์โทรของอาจารย์ เราพยายามหาเบอร์ให้ พอเยอะขึ้น เราก็ต้องมีสมุดเบอร์
โทรศัพท์อยู่ใกล้ๆ เพ่ือบอกน้องได้เลย การใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยในกิจกรรมรับน้องหรือปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ส่วนใหญ่น้องมาติดต่อเอง เราต้องอธิบายทุกอย่างให้น้องเข้าใจ ว่าการจัดงานวันเสาร์ -อาทิตย์ 
ต้องวางแผนให้ดี ค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงสถานที่ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฎิบัตินอกเวลา เป็นเรื่องที่มีผลกระทบทาง
จิตใจของผู้ที่มาอํานวยความสะดวกให้กับน้อง ต้องอธิบายน้องว่าเป็นเวลานอกราชการ ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้เขา พอใกล้วันก็อยากได้อุปกรณ์ต่างๆ ธง โต๊ะ เราก็ประสานงานให้เบื้องต้น ต้องติดต่อฝ่าย
ต่างๆ เช่น งานโสตทัศนูปกรณ์ พาน้องไปหาเจ้าหน้าที่คนนั้นๆ อธิบายน้องว่าแต่ละงานอยู่ที่ไหน ต้อง
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ติดต่อใคร บอกให้ชัดเจน ตัวอย่างการให้บริการที่สร้างความประทับใจ เช้ร วันที่ โรงพยาบาลศุภมิตร 
สุพรรณบุรี มาเรื่องวัดสายตา หลายคนมาสอบถามก็จะได้รับคําชมว่าตอบคําถามดี โรงพยาบาลก็ชมว่า
ประชาสัมพันธ์ได้ดี เต็มที่กับงาน วันนี้มีอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วมารับพัสดุเนื่องจากมีเอกสารส่ งมา ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะตีกลับ แต่อันนี้เราหาเบอร์แจ้งอาจารย์ได้เลย อาจารย์ก็ขอบคุณเรามาก คือคนส่งไม่ได้
ประสานงานมาก่อน เราก็ประสานงานให้ได้เลย ใช้ค่าส่งของมหาวิทยาลัยได้ อํานวยความสะดวกให้
อาจารย์ 

 
2) นางสาววัลลภา  อาจแหยม 

 การให้บริการด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบ่งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา ค่าเล่าเรียนบุตร ต้องดูยอดคงเหลือ รายการเบิกว่ารายการนี้เบิกได้ไหม พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะไม่ละเอียดมาก ลูกจ้างประจํา ข้าราชการจะมีรายละเอียดมาก ขั้นตอน คือ 1 ) เราต้อง
ตรวจสอบสิทธิ์ให้เขาก่อน 2) ใบเสร็จจะมีรหัสบอก ประเภทต่างๆ ก็ต้องเช็คกับกรมบัญชีกลางว่าตรงกัน 
กรณีเบิกเล่าเรียนบุตร เช่น ค่าเทอม 7,000 บาท เบิกได้ไม่หมด โรงเรียนรัฐ เอกชน ดูเป็นกรณีไป ดูปีที่
แล้วว่าได้ยอดเต็มจํานวนหรือยัง ประทับใจ และการทํางานที่รับช่วงต่อจากงานการเงินคนเก่า เรายังไม่มี
ความรู้ ผู้รับบริการยังไม่ได้ยื่นสิทธิ์ ทําให้ต้องสํารองจ่ายไปก่อน จึงต้องประสานงานกับกรมบัญชีกลาง
ก่อน เราไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูด ต้องให้เขาอธิบายช้าๆ เลยต้องทําหนังสือเข้าไป 2 ครั้ง จึงเบิกได้ ข้าราชการ
บํานาญอยู่ห้องไอซียู บอกใครไม่ ได้ว่าต้องทําเรื่องอย่างไร ต้องให้ญาติช่วยประสาน เขานอนอยู่
โรงพยาบาล แต่ต้องเซ็นต์เอกสาร เราก็ต้องประสานว่าเขาอยู่โรงพยาบาลไหน ก็ให้ญาติไปติดต่อหน่วย
ตรวจสอบสิทธิ์ ก็เรียบร้อยในกรณีนี้ สามารถเบิกย้อนหลังได้ 

 
3) นางสาวภรณ์วิมญช์  ศิลาพันธุ์  
  การดูแลตลาดนัด มีผู้ค้ามาจ่ายเงิน ต้องมี service mind อํานวยความสะดวก เช่น มีคนมาขอ
เปลี่ยนล็อคเช่า มีผู้พิการมาขอรับบริจาค มีเสียงดังทําให้ผู้ค้าคนอ่ืนไม่พอใจ เราต้องประสานงานให้หน้า
งานเรียบร้อย ปัญหาเฉพาะหน้า มีหลายรูปแบบ ต้องยิ้มก่อนเลย เรื่องค่าล็อคไม่ได้จ่าย เขาจะมาคุยกับ
เราเอง ไม่มีใบเสร็จ ก็ให้เขาไปดูมาก่อน ก็ไม่มีจริงๆ มาโวยวายเรื่องค่าปรับ ใช้อารมณ์ พอเห็นว่ามีสัญญา
เรื่องค่าปรับจริง เขาก็เย็นลง มีค้างจ่ายด้วย เราก็แจ้งเตือนก่อน สัญญาบอก 90 วัน เงินยังต้องจ่ายอยู่ คน
ในและคนนอกมหาวิทยาลัยใช้มาตรฐานเดียวกัน ตอนไกล่เกลี่ย เนื่องจากเราเป็นคนใหม่ก็จะให้ป้าเล็กไป
เป็นเพ่ือนก่อน อาศัยตลกๆ ไปก่อน พูดเบาๆ อ่อนโน้มถ่อมตนกับเขา น้ําเสียงปกติ นิ่งๆ เช่น เขาจะ
โวยวายว่าจ่ายแล้ว “งั้นขอดูใบเสร็จค่ะ  ช่วยถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยค่ะ” “ใบเสร็จพ่ีมันหายไป” “ยังไง
รบกวนหาให้หน่อยนะคะ อาจจะผิดที่เราก็ได้ค่ะ” ซึ่งเราจะมีทะเบียนคุมล็อคอยู่ “ของมหาวิทยาลัยไม่มี
ใบเสร็จ พี่ช่วยดูให้หน่อยนะคะ” เขาก็จะโทรมาว่าอยู่นี่ๆ นะ เป็นต้น  
  กรณีท่ีประทับใจการให้บริการ มีคุณป้าที่โทรไปไม่รับ และไม่โทรกลับ ค้างค่าเช่า 3 เดือน จึงแจ้ง
เขาว่าจะเอาชื่อออก จะเอาเข้าท่ีประชุมค้างจ่าย 7,000 กว่าบาท ให้มาจ่ายภายในวันพรุ่งนี้ จนเขาก็มาให้
วันรุ่งขึ้น ก็มาขอบคุณเรา คือมีกฎระเบียบอยู่ แต่เรายืดหยุ่นได้ บางคนเขาขายมานานแล้ว ก็จะบอกเรา
ว่าแต่ก่อนไม่มีค่าปรับเลย เราก็บอกว่าระเบียบใหม่เป็นแบบนี้ ก็อธิบายให้เขาเข้าใจ  
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4) นางสาวศิริลักษณ์  สุคันธชาติ  
 การสอบวินัย เช่น พวกบุคลากรในคณะเขาจะไม่ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษา แต่จะ
โทรมาถามเรา บอกว่าเขาไม่ได้เรียนกฎหมาย ไม่เช่นนั้นจะมีนิติกรไว้ทําไม เราอยากไปให้ความรู้เขาที่
คณะ ปัญหาจะเป็นเรื่องเดิมๆ คนเดิมๆ เราก็อธิบาย คือ ข้อกฎหมายนี้นะ ต้องเสนอเรื่องเข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อน ปัญหามหาวิทยาลัยต้องการรวมผู้อํานวยการโดยให้มีเพียงคน
เดียว ทั้งของสาธิตปฐมวัย ประถมสาธิต และมัธยมสาธิต แต่เป็นไปไม่ได้ที่คนเคยเป็นผู้อํานวยการจะลด
เป็นรองผู้อํานวยการ ปัญหาเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลใดบุคคลหนึ่งพูดยาก และเรื่องเปลี่ยน
เครื่องมือบนบ่าของพนักงานมหาวิทยาลัยมีทั้งเห็นด้วย (358 คน) และไม่เห็นด้วย (30 คน) จะเปลี่ยน
ไม่ได้ เราก็จะไม่โต้ตอบ จะใช้หลักกฎหมายที่คุยในที่ประชุมมาอธิบาย เราจะนิ่ง และเขาต้องการอะไรให้
บอกมา “อาจารย์ใจเย็นๆ นะ เราจะมาหาทางออกด้วยกัน” คนกลุ่มน้อยเราก็ต้องฟัง ต้องเรียกเขาไปที่
ประชุมด้วยในบางครั้ง  ปัญหาเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยต่อสัญญา แก้ปัญหาโดยเอาเข้าที่ประชุม โดน
ผู้บริหารต่อว่านิติกรอย่ายุ่งเรื่องของคนอ่ืนเกินไป เราแก้ปัญหาโดยการอธิบาย งานนิติกรถ้าไม่มีต้นเรื่อง
เราจะไม่ทํา มีอาจารย์หรือผู้บริหารบางคนมักจะมาปรึกษาเรื่องส่วนตัว เช่น เรื่องไปศาล เป็นต้น เราก็ให้
คําปรึกษาด้วยความเต็มใจ 
 
5) นางสาวสมจิตร์ สอนดา 
    การบริการด้านการออกหนังสือรับรองทุกอย่างให้กับนักศึกษา และคนที่จบการศึกษาไปแล้ว มี
ปัญหาคือเราจะระบุระยะเวลาในการขอและได้รับไว้แล้ว แต่นักศึกษาจะขอด่วนตลอด โดยเด็กบอกว่าเขา
เพ่ิงบอก เราก็บอกว่าให้ครั้งเดียวนะ ครั้งหน้าไม่ได้แล้ว บอกว่าจะขอไปทําเล่มหนังสือรุ่น เราก็พยายาม
ขอให้ โดยจะบอกว่าใช้เวลา 3 วันนะ บางคนบอกจะใช้ไปขอทุน เขาเพ่ิงแจ้งมา รูปถ่ายผิดระเบียบก็บอก
เคยใช้ได้ครั้งที่แล้ว ทําไมครั้งนี้ใช้ไม่ได้ เราก็สงสารเด็กเลยทําให้ แต่จริงๆ ไม่ได้ ก็บอกเด็กไป ขอหนังสือ
รับรอง บางกรณีเด็กไม่จบ มาโวยวายว่าห้องทะเบียน ทําเรื่องถึงอธิการ เรียกผู้อํานวยการมาคุย มา
ร้องเรียนหน้าห้อง ก็รับฟัง โต้ตอบไม่ได้ ที่ปรึกษามาร้องเรียนห้องทะเบียน เราจะดูว่าเด็กคนนี้ควรคุยกับ
ใครดี บุคคลาจะมีลูกค้าประจํา ลูกค้าชอบพ่ีชะอํามากสุด ก็จะรับกรณีนี้ไปหรือคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์จะ
ส่งต่อไปผู้รับบริการให้เจ้าหน้าที่คนที่เขาเคยมาใช้บริการประจํา หรือแบ่งความรับผิดชอบนักศึกษาตาม
คณะ 
 
6) นางสาวภัสน์นันท์    กรพาโชค 
  กองบริการการศึกษาจะแบ่งนักศึกษากันดูแล เราจะจําเด็กได้ว่าเด็กคนไหนประมาณไหน บาง
กรณีต้องโทรตาม จะโดนคัดออก ย้ายคณะ ย้ายสาขา การดูโดยแบ่งตามคณะ ตามภาระงาน ตามเรื่อง
จากนักศึกษาเรื่องการลงทะเบียน การรักษาสภาพ คือ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบการศึกษา ตรวจข้อมูล โทร
ตามให้มาลงทะเบียน อาจารย์อาจจะไม่ตรวจ เด็กอาจจะไม่จบ เราจะตามให้ เช่น ให้มาแก้ไข มาลงเรียน
ภาคฤดูร้อน summer เรื่องท่ีเยอะสุด คือ ลงเรียนผิด ผิดเงื่อนไข เด็กเข้าใจผิด เราจะให้เด็กแก้ไขตรงนั้น
เลยและให้ลงใหม่ ถ้าเจอช้าก็ให้เด็กมาแก้ไขทีหลัง บางวิชาไม่อนุญาตก็ต้องไปลงใหม่ วิธีป้องกันคือโดย
ล็อคการลงทะเบียน เราจะกําชับเด็กว่าต้องลงทะเบียนเรียนตามคู่มือตัวเองเท่านั้น ไม่ให้ยืมเพ่ือนมาลง  
มีกรณีคุณลุง อายุเยอะและมาเรียนหลายใบแล้ว เขาไม่เอาใครเลย เราก็บอกจะลงทะเบียนให้ เลยเอ็นดู
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เรา ถามหาเจ้าหน้าที่เฉพาะบุคคลเคยใช้บริการกับใครก็จะขอรับบริการกับคนนั้นโดยตรง ไม่ใช้บริการกับ
เจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ ดูแลตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบการศึกษา และจะเรียนปริญญาโทต่อ คือจากเดิมที่โวยวาย 
พอเรานิ่งๆ พูดดีเขาก็โอเค บางคนก็ไม่อยากคุยด้วย ก็จะให้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องการคุยด้วย หรือ
กรณีบริษัทที่บางปะอินขอใบรับรองไปยื่นวีซ่าภายในวันนั้น แต่คนเซ็นต์ไม่อยู่ ก็แก้ไขปัญหาโดยการให้
อธิการเซ็นต์เลย เขาก็ขอบคุณเรามากๆ ซื้อขนมมาฝาก เป็นต้น 
 
7) นางอมรรัตน์ อมรนาถ 
  การให้บริการเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบบัญชีสามมิติ หรือ 3D กดดันเพราะเป็นเรื่อง
ใหม่ บุคลากรที่เป็นวัยรุ่นก็จะรู้สึกสนุก แต่บุคลากรที่เป็นผู้ใหญ่จะไม่ชอบ เพราะคิดว่ายุ่งยาก เราก็จะ
สอน บอกวิชา ลงโปรแกรมให้ ในวันที่อบรมก็เข้าใจกันดี แต่พอกลับไปห้องก็ลืมกัน ก็โทรมาหาเรา ก็
อธิบายไป มีการเชิญเราไปช่วยอบรม เช่น ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก็ไปอบรมให้นักวิจัย อาจารย์ก็ไม่
เข้าใจทําไมต้องให้เขาทํา ตอนอบรมก็เข้าใจ แต่พอกลับไปก็ติดขัด ทําไม่ได้ เราก็ต้องบริการให้ ก็เริ่มดีขึ้น 
แต่ก็เฉพาะบางกลุ่ม แล้วก็เวียนไปที่คณะอ่ืน ก็ไม่เข้าใจบ้าง ในวันเสาร์-อาทิตย์จะล่าช้าหน่อยเพราะกอง
นโยบายและแผนไม่ได้ทํางานวันเสาร์-อาทิตย์ อันไหนทําได้ก็จะทําให้เลย หรือให้โปรแกรมเมอร์ช่วย 
ปัญหาจัดซื้อจัดจ้างฯ วงเงิน ผู้ค้ํา VAT เจ้าหน้าที่มักจะไม่ถามที่พัสดุแต่จะถามเราแทน ก็ต้องศึกษา 
เรียนรู้และตอบคําถามได้เลย การหักล้างเงินยืมฯ ต้องหาความรู้มาและก็ถ่ายทอดได้ GL หมวดอะไร ต้อง
ดูระเบียบใหม่ แบบเฉพาะเจาะจง ฯลฯ มีความรู้กว้างขึ้น ปัญหาเดิมๆ ซ้ําๆ เราต้องมีความรู้เยอะๆ มา 
KM ร่วมกัน มีอาจารย์มาขอบคุณ มีของฝากมาให้ เราก็ขอบคุณ เขาบอกว่าเราตอบคําถามดี ไม่ชักสีหน้า  
  อาจารย์ก็อยากมีความรู้นี้เองด้วย ได้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มที่มีความรู้ช่วย ปัญหาเรื่อง VAT ถ้ามี
เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําก็จะรู้สึกดี ช่วยแก้ไขได้ 
 
8) นางสาวกาญจนา  จินตนา 
  งานหอพัก มีทั้งรอยยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ งบประมาณจะมาปรับปรุงหอพัก ได้งบประมาณมาทํา
หลังคาตากผ้าให้เด็ก เงินเกิน 100,000 บาท ให้หน่วยงานทํางานเองหมด ขั้นตอนหลายอย่าง เรื่องล่าช้า 
มันผิดเพราะอะไร มีอาจารย์ทําผิดระเบียบวินัย เราก็ไม่รู้ เป็นงานที่เราภูมิใจที่ทําให้เด็ก หน้าฝนก็คิดจะ
ทําให้เด็ก เรามีความสุข ทําเท่าที่จะทําได้ เครื่องออกกําลังกาย ทําให้เด็ก ถึงเราจะผ่านขั้นตอนมาหลาย
อย่าง เหนื่อย ทํางานนอกเวลางาน แต่ก็มีความสุข มีกรณีเด็กจีนป่วย โทรหาอาจารย์ ให้รอสักพักจนถึง 3 
ทุ่ม เหมือนทํางานปิดทองหลังพระ เด็กก็เหมือนลูก อาจารย์ก็ยังช่วยดูแลเด็ก ต้องบริการด้วยใจ เหนื่อย
แต่มีความสุข การซื้อจ้างเบิกจ่าย ปัญหาคือไม่มีผู้มีความรู้ในการตรวจรับ ใช้วิธีโดยการให้เจ้าหน้าที่กอง
พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในหอพักเป็นผู้เซ็นต์  
 
9) นางสาววราภรณ์  สีเข้ม (นักศึกษา-ผู้รับบริการ) 
  การลงทะเบียนเรียนไม่ได้ตามที่ต้องการ ระบบล่ม พยายามลงตั้งแต่ 9 โมงเช้า แต่ลงได้ตอน 
19.00 น. และเป็นทุกเทอม ไม่ได้วิชาที่ต้องการ มันเต็ม เพ่ือนไปขอเปิดวิชาใหม่ได้ ที่กองบริการ
การศึกษาประทับใจว่าสามารถเปิดให้ได้ ห้องเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ตึก 43 ชั้นบนอาคาร
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เรียนมีโทรทัศน์แต่ตัวอักษรเล็ก(อุปกรณ์การเรียน) มองเห็นไม่ชัดเจน ต้องไปดูกันอยู่ข้างหน้า ตึก 70 ล้าน 
ก็โอเค แต่ต้องเดินไกล ทางเดินลําบาก  
 
10) นางสาวเบญจวรรณ  บุญทวี (นักศึกษา-ผู้รับบริการ) 
  การลงทะเบียน ต้องลงวิชาที่บังคับ อยากให้จัดวิชาและระบบไว้ให้เลย จะได้ลงไม่พลาด ซึ่ง
นโยบายผู้ใหญ่เขาอยากให้อิสระในการลงทะเบียนแต่เด็กอยากให้ล็อควิชา กองบริการการศึกษาก็อยาก
ให้ล็อค เพราะจัดง่าย ผู้ใหญ่อยากให้เด็กเลือกได้ มีปัญหาการเรียนผิดเรียนถูก เด็กก็จะจบล่าช้า โรง
อาหารใหม่เข้าไปแล้วหายใจไม่ออก อึดอัด มีแมลงวัน คับแคบ มีขยะกองไว้ เวลาคนเข้าแถวก็ลําบาก 
พ้ืนที่คับแคบ 
 
11) นางสาวธัญสรณ์  เพ็ชร์ลือชัย (นักศึกษา-ผู้รับบริการ) 
  เรื่องการกู้เงิน กยศ. เทอมที่แล้วทํากิจกรรมจิตอาสาไม่ทัน กิจกรรมในมหาวิทยาลัยมีน้อย อยาก
ให้มีกิจกรรมจิตอาสา ข้างนอกมหาวิทยาลัยมีเยอะ แต่ข้างในมหาวิทยาลัยมีน้อย เรียนตึก 43 มันไกล 
อยากให้มีร้านขายของใกล้ๆ โรงอาหารไกล หาที่กินยาก ร้านค้าส่วนใหญ่อยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัย ไกล 
เมื่อก่อนมีโรงอาหารอยู่ใกล้ ถ้ามีรถรางก็จะดี ร้านถ่ายเอกสารมีน้อย เครื่องคอมพิวเตอร์มีน้อย  
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สํานักวิทยบริการฯ เล่นได้แต่ปรินส์งานไม่ได้ อยากให้มีร้าน
รับปรินส์เอกสารที่ตึก 100 ปี ประทับใจที่มีร้านค้าเยอะขึ้น แต่ไกล ตึก 70 ล้าน ร้านข้าวน้อยแต่ลมเย็น 
โรงอาหารใหม่ ร้านข้าวเยอะแต่อึดอัด  

นักศึกษาชื่นชมหน่วยให้บริการและใช้บริการบ่อย คือ กองบริการการศึกษา ส่วนกองพัฒนา
นักศึกษา อยู่ชั้น 2 เด็กไม่อยากข้ึนไป อยากให้อยู่ชั้นล่าง ไปหาได้สะดวก กยศ.เด็กประทับใจพ่ียม เพราะ
พูดจาดี  เด็กไม่ต้องการติดต่องานประชาสัมพันธ์ สถานที่เข้าถึงยากหรูหราเกิน   

ตัวแทนสายวิชาการที่มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม คือ อยากให้ช่วยแก้ไขปัญหา หน่วยงานไหนแก้ไขได้ก็
จะอยากโทรไปหาหน่วยนั้นหรือคนนั้น เจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่ว่าง อยากให้ช่วยแก้ไขเพราะเราไม่ได้ รู้ทุก
เรื่อง รู้สึกประทับใจสมัย ผอ.ลักขณา เตชวงษ์ ที่เป็นผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เนื่องจากสามารถ
เข้าถึงได้และแก้ไขปัญหาให้ได้  

 
สรุปประเด็นความรู้ KM ครั้งที่ 4 
1. แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 1.1  ก าหนดจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข 
 1.1.1  บุคลากร ต้องได้รับการอบรมทักษะด้านการให้บริการและความสําคัญของลูกค้า 
 1.1.2  สถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงให้น่าอยู่สะอาดสอ้าน เหมาะสมกับผู้มาติดต่อ เช่น 
ส่วนหน้ากองบริการการศึกษาเปิดแอร์เย็นๆ ช่วงที่นักศึกษามารับบริการ 
 1.1.3  เครื่องมือ เช่น มีการเช็คลิสในงานตนเอง การใช้แบบสอบถามจากงานประชุมต่างๆ 

1.2  การตั้งเป้าหมายรวมกัน จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือวางแผนการทํางานร่วมกันของ
หน่วยงาน 

1.3  การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
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 1.3.1 จัดระเบียบกระบวนการทํางานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 1.3.2 ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เช่น การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม เพื่อความรวดเร็ว 
 1.3.3 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้ข้ามระเบียบที่

สําคัญ 
1.4  การติดตามและประเมินผล 
 1.4.1 การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ให้บุคคลภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานเข้า

ตรวจสอบการให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 1.4.2 การบริการได้มาตรฐาน นําข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามหรือผู้รับบริการมา

ปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
 

2. ท าให้ผู้รับบริการพอใจ 
 2.1  ความรวดเร็วและความถูกต้อง หากเป็นหน่วยบริการสําหรับให้บริการแก่นักศึกษาต้อง
บริการแก่นักศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาถึงให้บริการกับบุคลากรตามลําดับ 
  2.2  การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ  
   -  การให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งมีจํานวนมากต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว เข้ามาช่วย เช่น ระบบบริการแก่นักศึกษ ระบบลงทะเบียน เป็นต้น 
   -  การให้บริการแก่บุคลากรต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากร 
ประหยัด เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (HR) เป็นต้น 
   -  การเปิดโอกาสให้นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
โซเซียลหรือช่องทางรับข้อร้องเรียงจะทําให้ผู้ให้บริการกระตือรือร้นในการทํางานให้ดีขึ้น 
  2.3  ความเชี่ยวชาญในงาน หน่วยงานจะต้องฝึกอบรม/เพ่ิมศักยภาพ ด้านการให้บริการ และ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรใหม่เป็นประจํา 

2.4  ผู้บริหารทุกระดับจริงจัง ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญมีนโยบายด้านการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการอย่างจริงจัง 
   
3. ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 

3.1  บุคลิกภาพ การยิ้มแย้มแจ่มใส หน่วยบริการจะต้องสร้างเอกลักษณ์ในตัวบุคคล เช่น ปรับ
บุคลิกภาพ ยิ้ม ไหว้ แจ่มใส เมื่อปฏิบัติหน้าที่ท่ีเคาน์เตอร์รับบริการ 

3.2  มนุษยสัมพันธ์ บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวบุคคลให้มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตรัก
งานบริการ และตระหนักถึงหน้าที่ รวมทั้งเล็งให้ถึงความสําคัญของผู้มาใช้บริการ 

3.3  การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าประจํา จะทําให้การทํางานง่าย ราบรื่น 
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4. ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า 
4.1  ผู้บริหารจริงจัง/ให้ความส าคัญ 
 4.1.1  การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้อง

สื่อสารกันให้ชัดเจน หากผู้ให้บริการไม่เข้าใจให้ถามกลับ และทวนคําตอบ  
 4.1.2  ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับด้านการให้บริการ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรคนอ่ืน 

 4.1.3  การวัดผลงานที่ชัดเจน (KPI) หน่วยงานต้องกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือกํากับให้
บุคลากรพัฒนาการให้บริการที่ดี 

 4.1.4  การทํางานเป็นทีม ทุกคนทํางานแทนกันได้ในหน่วยงาน ประสานงานติดต่องาน
ร่วมกันได ้หน่วยงานเดียวกันจําเป็นจะต้องทํางานทดแทนกันได้ เช่น ช่วงเจ้าหน้าอีกคนไปพักรับประทาน
อาหารกลางวัน จะต้องมีการทํางานแทนคนที่ไปพักช่วงเวลานั้น 

 4.1.5  ให้บริการทุกระดับอย่างเสมอภาค มีจิตบริการ ทําด้วยใจของการบริการ ไม่เกี่ยงว่า
เป็นงานคนอื่น แก้ไขปัญหาของผู้ขอรับบริการได ้  
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” ครั้งที่ 5 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 3 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
2) นายนัฐวุฒิ   คล้ายเพ็ง   กรรมการ 
3) นายสมพล   คนึงบุตร  กรรมการ 
4) นางสาวสมฤดี   สุขเภรี   กรรมการ 
5) นางสาวภรณ์วิมญช์   ศิลาพันธุ์  กรรมการ 
6) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   กรรมการ 
7) นางสาวศิริลักษณ์   สุคันธชาติ  กรรมการ 
8) นางอมรรัตน์   อมรนาถ   กรรมการ 
9) นางสาวกาญจนา  จินตนา   กรรมการ  
10) นางสาวเจนจิรา  หยดย้อย    กรรมการ 
11) นางสาวฐิตินาฏ   นะรา         กรรมการและเลขานุการ  ผู้พิมพ์สรุปรายงาน 
12) นางสาวนันทนา   ศรีชัยมูล    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  ผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/คน 

 
ผู้รับบริการ (นักศึกษา) 
 1) นางสาวนัทธ์ธรมน  เกตุเทพ 
 2) นางสาววรัชญาภรณ์  ผลเกิด 
 

3.3  การให้บริการที่ดี (One stop service) - ท างานทดแทนกันได ้
 
1) นายพรเทวา  สันทัด    
  การให้บริการที่มีจิตอาสา เป็นเทคนิคหนึ่งในการสร้างความประทับใจ งานบริหารงานทั่วไป ใน
หน่วยงานกองกลาง จะมีการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบ่อยมาก โดยก่อนวันงาน ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ก็จะบอกให้มาช่วยงานตอนเช้า เราก็เต็มใจมาโดยไม่มีคําสั่ง บางคนต้องมีคําสั่งเป็น
ทางการจึงจะมาช่วย แต่เราคิดว่าไม่จําเป็นต้องมีคําสั่งก็ได้ เช่น กรณีกิจกรรมที่มีการถวายภัตตาหารแด่
พระสงฆ์เราก็จะมาช่วย พอถึงวันกิจกรรมนั้นเราก็จะอยู่ช่วยในพิธีการจนจบงานโดยไม่ต้องรอคําสั่ง ใน
งานบริหารงานทั่วไปต้องให้บริการผู้มาติดต่อ เช่น โรงพยาบาลมีคนไข้ที่เขาไม่รู้ว่าต้องติดต่อที่ไหน ต้อง
ทําอย่างไร ดังนั้นมหาวิทยาลัยเช่นกัน เรากจ็ะอาสาพาไปส่งหรือบอกเส้นทางให้เขา ในกรณีมีคนมาติดต่อ
ขอเช่าพ้ืนที่ตลาดนัดซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่เราโดยตรง แต่มาบ่อยจนเราสามารถบอกว่าต้อง
ดําเนินการอย่างไร สามารถอธิบายให้ได้เลย ช่วยประสานงานให้ ช่วยติดต่อให้  
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  ส่วนแนวทางการพัฒนาให้บุคคลอ่ืนมีจิตอาสานั้น ในมหาวิทยาลัยหลายคนยังคิดว่าทําแล้วต้อง
ได้สิ่งตอบแทน บางคนบอกว่าไม่ทําเพราะไม่ได้อะไรตอบแทน เช่น ไม่ได้เสื้อ ไม่ได้สิ่งตอบแทน ทําเหนื่อย
แล้ว ทําเยอะแล้ว มันยากที่เปลี่ยนแปลงคนอ่ืน ฉะนั้นเราต้องทําเป็นแบบอย่าง ในกรณีที่มีนักศึกษามา
ติดต่อเราจะประสานงานให้ดีที่สุด มีการบริการเพ่ือสร้างความประทับใจ และเพ่ือเป็นแบบอย่าง เรา
คาดหวังว่าถ้าเราทําดีกับคนอ่ืน คนอ่ืนก็จะทําเหมือนกับเรา แต่ก็จะไม่ท้อถ้าคนอ่ืนไม่ทําตาม ในงาน
กองกลาง จะมีการจัดงานหรือกิจกรรมค่อนข้างเยอะ ซึ่งบุคลากรที่มาช่วยงานส่วนใหญ่ก็จะซ้ําๆ หน้า
เดิมๆ มไีม่ก่ีคน คือคนที่ไม่มาก็จะไม่มาเลย ส่วนคนที่มาก็จะเห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆ  
   
2)  นายนัฐวุฒิ  คล้ายเพ็ง   
  การให้บริการที่มีจิตอาสา เช่น งานเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร มีผลกระทบเยอะ สุ่มเสี่ยงต่อ
มหาวิทยาลัยเพราะเป็นงานของหน่วยงาน ถึงจะมีเจ้าหน้าที่ประจําหลักอยู่แล้วก็ตาม แต่ก็มีคําสั่งคนที่
ช่วยงานด้วย คณะกรรมการที่ตรวจสอบเอกสารและคณะกรรมการที่ออกข้อสอบก็แบ่งเป็นสัดส่วนไป 
งานสรรหานั้นคือให้ทุกคนในหน่วยงานมีหน้าที่รับสมัครอยู่แล้ว แต่ก็กลัวทําผิดในระเบียบการรับสมัครกัน 
เรานั่งอยู่โต๊ะหน้า ถึงคนในห้องจะพูดอย่างไร เราก็ไม่ถือสา ผิดไม่ผิดก็ยอมรับผล เพราะเป็นหน้าที่ของเรา 
เราก็อาสา จะติดต่ออะไร สมัครสาขาอะไร ดําเนินการในแต่ละสัดส่วนให้เรียบร้อย เราจะให้การบริการ
บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย คือจะสอบถามว่าต้องการอะไร เรา
สามารถช่วยอะไรได้บ้าง รวมถึงงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เช่น งานจัดเลี้ยง ถวายภัตตาหารแก่
พระสงฆ ์ในทําบุญตอนเช้ากส็ามารถมาช่วยได ้
 
3)  นายสมพล  คนึงบุตร 
  การให้บริการที่มีจิตอาสา เราจะอาสาเกี่ยวกับงานช่วยเหลือผู้รับเหมา การอ่านแบบ ในกรณีที่
งานราคาไม่สูงมาก ผู้รับเหมาอาจจะไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษ เราก็จะช่วยเหลือเขา ช่วยสอนเขาเรื่อง
ภาษาอังกฤษ การอ่านแบบ อาสาสอนให้ เราไปดูให้ตั้งแต่เริ่มเลย ลงละเอียด รวมถึงช่วยให้ความรู้กันเอง
ในหน่วยงาน ไม่หวงความรู้ แบ่งปันความรู้กัน ทําให้ทุกคนไดรับความรู้เพ่ิมมากขึ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เราได้เคยเป็นครูอาสาตั้งแต่เด็ก ตอนมหาวิทยาลัยก็ได้ไปทําฝายน้ําล้นทุกปี ดูว่าทําแล้วดีอย่างไร ได้
ลอกท่อระบายน้ํา เราก็มีความรู้มากขึ้นด้วยติดตัวเรามา ทําให้เขาเห็นว่าใครได้ประโยชน์บ้าง อธิบายให้
คนอ่ืนรู้ ออกแบบแท้งค์น้ําให้ชาวบ้านโดยไม่คิดเงิน ได้ช่วยเหลือที่เขาไม่มีงบประมาณ ได้ความสบายใจ 
ตลอดจนให้คําปรึกษาเกี่ยวกับงานทั่วไป อาจจะไปช่วยดูซึ่งเราทําด้วยความเต็มใจ  
 
4)  นางสาวสมฤดี   สุขเภรี   
  - จิตอาสา งานประชาสัมพันธ์จะมีนักศึกษามาช่วย ซึ่งเราจะถามเด็กตามความสมัครใจ ไม่บังคับ 
งานจิตอาสาในส่วนของเราจะช่วยประสานงานต่างๆ ช่วยงานแนะแนว ช่วยประสานงานติดต่อกับ
โรงเรียนต่างๆ งานบางอย่างไม่เกี่ยวข้องกับเราแต่ก็อาสาติดต่อให้ เช่น มีการฝากหนังสือให้บุคคลอ่ืนๆ 
การไปช่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเราจะอาสาไปถ่ายรูปให้ ไปร่วมงานต่างๆ ในเรื่องการติดต่อ 
ประสานงาน กรณีที่มีอาจารย์มาฝากเรื่องไว้เราก็จะช่วยไปบอกต่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
คือสามารถรับฟังและไปประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ในการทํางานเราจะเน้นจิตอาสา ทํางานเป็นทีม
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ด้วยความสมัครใจ ในกรณีที่จะให้เด็กมาช่วยก็จะถามความสมัครใจก่อน เรื่องจิตอาสานั้นเราคิดว่าอยู่ที่
ตัวบุคคล เมื่อเวลามีการจัดกิจกรรมนั้น นักศึกษาบางคนมา บางคนไม่มา เพราะฉะนั้นเรื่องจิตอาสาคิดว่า
จิตสํานึกมาจากตัวเอง เป็นความชอบส่วนบุคคล บางคนชอบ บางคนไม่ชอบ ซึ่งเราคิดว่าควรจะต้อง
ปลูกฝังตั้งแตร่ะดับครอบครัวเลย 
  คุณสมฤดีเสริมว่า ควรมีการปรับทัศนคติ ในกรณีนักศึกษาเวลาไปร่วมกิจกรรมมักจะต้องมีการ
เรียกคุยบ่อยๆ ตอกย้ําบ่อยๆ เป็นการกระตุ้น ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยมีการตอบสนอง เราคิด
ว่าเป็นที่ตัวบุคคล คุณพรเทวาเสริมว่าในการเป็นจิตอาสานั้นสามารถเป็นการลดรอบในการทํางานได้ด้วย 
5)  นางสาวภรณ์วิมญช์  ศิลาพันธุ์  
   - จิตอาสา กรณีที่มีผู้มามอบหนังสือให้กับนักศึกษา การจัดหานักฟุตบอล เราก็จะช่วย
ประสานงานให้ หรือในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ หม้อแปลงระเบิด ก็จะประสานงานให้ บางกรณีอาจารย์
บางท่านก็จะขออุปกรณ์ทุกอย่าง เช่น กรรไกร ลวดเสียบ หรือบางครั้งโทรศัพท์มาแจ้งเราว่าแอร์ไม่เย็น 
เรากจ็ะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ในวันเสาร์-อาทิตย์มักจะเกิดเหตุ
ไฟฟ้าดับทุก 10 นาที ซึ่งช่างไฟฟ้าก็สามารถซ่อมได้ แต่เพียงไม่นานก็เกิดเหตุขึ้นอีก หรือในกรณีเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสาธิต ผู้ปกครองแจ้งว่ามีสุนัขขู่จะกัดเด็ก เราก็ทําได้เท่าที่ทํา บางครั้งเรารับโทรศัพท์ 
เจ้าหน้าที่แจ้งมาว่า “พ่ีรีบเดินแฟ้มให้พ่ีหน่อยได้ไหม”  คืองานทุกอย่างมักจะมารวมกันที่ห้องกองกลาง 
เราคิดว่าจิตอาสาอยู่ที่จิตสํานึก ปลูกฝังยาก ควรทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 
  
6)  นางปิยะนุช   สุขเพ็ชร   
  - จิตอาสา เราไม่อยากให้แบ่งชนชั้นทางด้านศาสนา ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมของคนพุทธ 
เราเป็นเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน มีอาจารย์ที่เคร่งศาสนาถามเราว่าไปงานของคนพุทธได้หรอ แต่เรามองว่า
เป็นหน้าที่ ไปทําด้วยใจ ซึ่งเราไม่ได้ไปทําพิธีกรรมต่างๆ ของชาวพุทธ เช่น การหล่อเทียน เป็นต้น แต่เรา
ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยรับลงทะเบียน กรณีกิจกรรมงานสายใจไทย คนพุทธก็ไปช่วย เราจึงคิดว่าไม่อยากให้
บุคลากรมีการแบ่งชนชั้นแบบนี้ อยากให้ช่วยเหลือกัน บางครั้งในหน่วยงานเราเอง เราก็ช่วยเหลือทุกคน 
จึงอยากให้คนอ่ืนช่วยเราเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เพ่ือนร่วมงานปวดขา เราก็ช่วยเหลือ สามารถรับฝาก
แฟ้มได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เราคิดว่าเรื่งจิตอาสาควรปลูกฝังใน
ตั้งแต่ภายในครอบครัว เราสอนคนอ่ืนไม่ได้ บุคลากรบางคนถ้าเป็นหน้าที่ตามคําสั่งก็จะอยากไป แต่จะไม่
เป็นจิตอาสา คือต้องมีคําสั่งว่าใคร ทําอะไร บางคนมาถ่ายรูปที่งานกิจกรรมนั้นๆ แล้วกลับไปเลย ไม่เข้า
ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการสร้างภาพ เราขอยกตัวอย่างบุคลากรที่น่าชื่นชม คืออาจารย์สุมนา คือมักจะ
มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มและอยู่ร่วมกิจกรรมจนจบ ซึ่งแบบแบบอย่างที่ดีมาก 
 
7)  นางสาวศิริลักษณ์  สุคันธชาติ 
  - จิตอาสา เราจะให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมาย ช่วยงานในกรณีที่บุคลากรคนอ่ืนๆ เขาไม่ว่างกัน 
เช่น ช่วยถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ช่วยแม่บ้าน ไม่เกี่ยงงาน เราไปช่วยเองด้วยความเต็มใจ ช่วย
เรื่องไกล่เกลี่ยกรณีมีการทะเลาะวิวาทต่างๆ ตัวอย่างเช่น แม่บ้านทะเลาะกัน ฟ้องร้องกัน โทรหาเราก็มา
ทันที หรือในกรณีนอกเวลางานก็สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา บางกรณีมีอาจารย์โทรมาขอคําปรึกษา
เวลา 21.00 – 22.00 น. เราก็สามารถให้คําปรึกษาได้ทั้งคนในมหาวิทยาลัยและคนนอกมหาวิทยาลัย 
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บางครั้งเรามักจะไปช่วยงานบําเพ็ญประโยชน์ที่วัดต่างๆ เช่น ช่วยล้างจาน ล้างห้องน้ํา เป็นต้น มีการนั่ง
สมาธิ ช่วยเก็บกองอุจจาระของสุนัข มีการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย กรณีถ้าสุนัขของเราไปส่งเสียงร้อง
ให้คนอ่ืนรําคาญ เขาสามารแจ้งตํารวจจับเราได้ ส่วนใหญ่กฎหมายในปัจจุบันมักจะเอ้ือประโยชน์ให้กับ
พวกพ้องของตนเอง เช่น การจ่ายเบี้ยประชุม เป็นต้น ส่วนกฎหมายบางข้อถ้าไม่เอ้ือประโยชน์ให้ก็จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่สนใจ เราคิดว่าจิตอาสาในตัวเรามีตั้งนานแล้ว โดยเห็นแบบอย่างมาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษา เช่น มีการช่วยอาจารย์เทนมให้กับเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนๆ ช่วยอาจารย์ถือของ เราชอบ
ช่วยเหลือ อยากทําเอง คิดว่าได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัว สิ่งแวดล้อมรอบตัวต่างๆ 
 
8)  นางอมรรัตน์ อมรนาถ 
  - จิตอาสา กองนโยบายและแผน ในกรณีที่บุคลากรในหน่วยงานลาคลอดไม่มีใครทําเราก็ไป
ช่วยงาน ให้งานราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี มีกรณีบุคลากรในกองนโยบายและแผนเขาป่วยหลายเดือน ช่วงที่
เขาลาออก รอคนมาสมัครงานเกือบปี แต่งานก็ต้องเดินต่อไป ซึ่งบางอย่างก็เป็นงานสําคัญ หรือในกรณี
เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ลาคลอด เราก็ทํางานแทนได้ โดยมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานวิเทศ
สัมพันธ์ด้วย เรามองว่าการที่เราช่วยเหลือคนอ่ืนมันดี เวลามีคนมาช่วยเหลือเรา เราก็รู้สึกดี ล่าสุดเจอ
เหตุการณ์ทีร่ถยนต์คันก่อนหน้าเราแบตเตอรี่หมด ก็มาขอความช่วยเหลือจากเราซึ่งเราก็ทําไม่เป็น แต่เคย
พ่วงให้คนอ่ืน เราจึงแนะนําไปเขาก็ประทับใจเรา เราก็มีความสุข รู้สึกดี แนวทางการในพัฒนาคนอ่ืนให้มี
จิตอาสาเราคิดว่าควรทําให้เป็นตัวอย่าง มีการปลูกจิตสํานึกฝังแต่ยังเด็ก ถ้ารุ่นที่อายุเยอะก็ทําว่าเป็นเรื่อง
ปกติ ทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็น ส่วนถ้าจะพัฒนาเยาวชน คิดว่าควรมีการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติเพ่ือ
เป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม 
 
9)  นางสาวกาญจนา  จินตนา  
  - จิตอาสา กองพัฒนานักศึกษา ในงานกยศ. มักจะมีนักศึกษาสงสัยว่างานนี้ๆ ทําได้ไหม ถือว่า
เป็นงานจิตอาสาหรือไม่ เป็นต้น ในหน่วยงานเราจะไม่ให้นักศึกษาไปล้างห้องน้ํา จะเน้นให้กวาดถนน รด
น้ําต้นไม้ แต่บางคนก็มีจิตอาสาขอช่วยจดค่าไฟฟ้า บางคนก็อยากทําจิตอาสาแบบเร่งด่วนเพ่ือเป็นการเก็บ
แต้มชั่วโมง ซึ่งเราก็อยากให้เด็กมีการเก็บแต้มชั่วโมงที่ครบถ้วน รวดเร็วทันตามกําหนด แต่ในงาน กยศ.
ไม่ได้แจ้งเด็กว่างานใดนับเป็นจิตอาสา และงานใดไม่ได้นับเป็นจิตอาสา แต่เราคิดว่าทุกงานสามารถเป็น
จิตอาสาได้หมด ไม่ต้องแบ่งแยกว่าอันนี้ได้หรือไม่ได้ ในกรณีที่เด็กบางคนไปเดินขบวน ควรแจ้งให้เด็กรู้ว่า
งานไหนได้หรือไม่ได้ เพราะบางครั้งเราบอกเด็กว่าได้ แต่ในงาน กยศ.บอกไม่ได้ ล่าสุดมีเหตุการณ์ไฟดับ
เวลาประมาณ 21.00 น. ซึ่งหม้อแปลงระเบิด เราก็ดําเนินการแจ้งการไฟฟ้า คือเราดูแลหมดทุกอย่างเลย
ไม่จําเป็นต้องเป็นงานหลัก เราช่วยเหลือได้หมด แม้กระทั่งนอกเวลางานก็สามารถทําได้ เป็นการจิตอาสา 
คือทําให้ด้วยความเต็มใจ ไม่ต้องมีใครมาบังคับทํา   
 
10)  นางสาวเจนจิรา  หยดย้อย   
  - จิตอาสา กองพัฒนานักศึกษา ในงานกยศ. เราจะให้นักศึกษาทํางานจิตอาสา จะสอบถามว่า
หน่วยงานใดต้องการนักศึกษาทํางานจิตอาสาให้แจ้งเราได้เลย เพราเด็กมักไปรวมตัวกันที่ห้องสมุด
ค่อนข้างเยอะ นักศึกษาบางคนไม่เข้าใจมุมมองการทํางาน คือมาทํางานช้าและทําไม่ครบเวลา แต่ต้องการ
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ระบุไปในข้อมูลการทํางานว่าได้ทํางานครบเวลาแล้ว เป็นต้น ส่วนจิตอาสาในความหมายของเรา เราจะ
ทําเต็มกําลังความสามารถและจะช่วยเหลือคนอ่ืนด้วย โดยจะถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหม บางครั้งเราก็
ทํางานนอกเวลา เลิกเย็น เลิกดึก การมีจิตอาสาของเรา เช่น ในกองพัฒนานักศึกษา ถ้าเพ่ือนร่วมงานไป
ราชการ เราก็สามารถช่วยเดินหนังสือให้ได้ เวลาจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็มา
ช่วยเหลือกัน ส่วนใหญ่นักศึกษามักชอบงานที่สบาย เช่น นั่งเรียงเอกสาร เป็นต้น นักศึกษาบางคนเข้าใจ 
บางคนก็ไม่เข้าใจในคําว่างานจิตอาสา เรามักจะทํางานเพ่ือสังคม ไม่ให้รับผลตอบแทน เทคนิคให้ทุกคนมี
จิตอาสาเราคิดว่าอยู่ที่จิตสํานึกของแต่ละบุคคล บางครั้งในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมอะไรเราก็ไม่รู้ แต่เมื่อ
มีคนนอกเข้ามาเราก็สามารถช่วยแนะนําไดว้่ามหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมอะไร โดยเราก็อ่านป้ายและแนะนํา
เขาไปได ้ 
  
11) นางสาวนัทธ์ธรมน  เกตุเทพ (นักศึกษา-ผู้รับบริการ) 
12) นางสาววรัชญาภรณ์  ผลเกิด (นักศึกษา-ผู้รับบริการ)  
  - จิตอาสา อยากให้เจ้าหน้าที่อธิบายกับนักศึกษาให้ชัดเจนว่าจิตอาสางานนี้สามารถทําได้หรือ
งานนี้ไม่สามารถทําได้ เราได้เคยมีโอกาสไปบวชที่วัดและได้บําเพ็ญประโยชน์ช่วยล้างห้องน้ําที่วัดต่างๆ ซึ่ง
อยากให้เล็งเห็นว่าที่วัดเขาไม่มีแม่บ้าน เราจึงช่วยเหลือได้ด้วยความเต็มใจ คิดว่าจิตอาสาเป็นสิ่งสําคัญ 
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เราช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน บางกรณีมีอาจารย์บังคับและแนะนํา
ด้วยว่าให้ไปบําเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา ซึ่งมีคนที่ไม่ทําแต่เป็นส่วนน้อย เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ทําจิต
อาสา เราเริ่มทําตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นมัธยม ใครมีงานอะไรที่วัดก็ไปช่วยเหลือกัน ส่วนแนวทางการพัฒนาให้
ทุกคนมีจิอาสานั้นคิดว่าควรให้เล็งเห็นถึงความสําคัญของจิตอาสาก่อน ส่วนมากที่เห็นคือเขาไม่อยากทํา
กันถ้าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีผลประโยชน์กับเขา เช่น บางคนเห็นความสําคัญแต่เรื่องเรียน เลยไม่อยากไป
ทํากิจกรรมข้างนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น เราต้องทํากิจกรรมจิตอาสาจํานวน 36 ชั่วโมง ต่อ 2 เทอม ซึ่ง
คิดว่ากําลังดี เราสามารถจัดสรรเวลาได้ กิจกรรมจิตอาสาที่เราทํา ตัวอย่างเช่น การช่วยคีย์ข้อมูล การส่ง
จดหมายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
        
สรุปประเด็นความรู้ KM ครั้งที่ 5 
1. แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 1.1  ก าหนดจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข 
 1.1.1  บุคลากร ต้องได้รับการอบรมทักษะด้านการให้บริการและความสําคัญของลูกค้า 
 1.1.2  สถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงให้น่าอยู่สะอาดสอ้าน เหมาะสมกับผู้มาติดต่อ เช่น 
ส่วนหน้ากองบริการการศึกษาเปิดแอร์เย็นๆ ช่วงที่นักศึกษามารับบริการ 
 1.1.3  เครื่องมือ เช่น มีการเช็คลิสในงานตนเอง การใช้แบบสอบถามจากงานประชุมต่างๆ 

1.2  การตั้งเป้าหมายรวมกัน จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือวางแผนการทํางานร่วมกันของ
หน่วยงาน 

1.3  การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 1.3.1 จัดระเบียบกระบวนการทํางานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
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 1.3.2 ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เช่น  
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็ว 

 1.3.3 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้ข้ามระเบียบที่
สําคัญ 

1.4  การติดตามและประเมินผล 
 1.4.1 การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ให้บุคคลภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานเข้า

ตรวจสอบการให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 1.4.2 การบริการได้มาตรฐาน นําข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามหรือผู้รับบริการมา

ปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
 

2. ท าให้ผู้รับบริการพอใจ 
 2.1  ความรวดเร็วและความถูกต้อง หากเป็นหน่วยบริการสําหรับให้บริการแก่นักศึกษาต้อง
บริการแก่นักศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาถึงให้บริการกับบุคลากรตามลําดับ 
  2.2  การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ  
   -  การให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งมีจํานวนมากต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว เข้ามาช่วย เช่น ระบบบริการแก่นักศึกษ ระบบลงทะเบียน เป็นต้น 
   -  การให้บริการแก่บุคลากรต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากร 
ประหยัด เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (HR) เป็นต้น 
   -  การเปิดโอกาสให้นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
โซเซียลหรือช่องทางรับข้อร้องเรียงจะทําให้ผู้ให้บริการกระตือรือร้นในการทํางานให้ดีขึ้น 
  2.3  ความเชี่ยวชาญในงาน หน่วยงานจะต้องฝึกอบรม/เพ่ิมศักยภาพ ด้านการให้บริการ และ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรใหม่เป็นประจํา 

2.4  ผู้บริหารทุกระดับจริงจัง ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญมีนโยบายด้านการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการอย่างจริงจัง 
   
3. ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 

3.1  บุคลิกภาพ การยิ้มแย้มแจ่มใส หน่วยบริการจะต้องสร้างเอกลักษณ์ในตัวบุคคล เช่น ปรับ
บุคลิกภาพ ยิ้ม ไหว้ แจ่มใส เมื่อปฏิบัติหน้าที่ท่ีเคาน์เตอร์รับบริการ 

3.2  มนุษยสัมพันธ์ บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวบุคคลให้มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตรัก
งานบริการ และตระหนักถึงหน้าที่ รวมทั้งเล็งให้ถึงความสําคัญของผู้มาใช้บริการ 

3.3  การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าประจํา จะทําให้การทํางานง่าย ราบรื่น 
 

4. ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า 
4.1  ผู้บริหารจริงจัง/ให้ความส าคัญ 
 4.1.1  การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้อง

สื่อสารกันให้ชัดเจน หากผู้ให้บริการไม่เข้าใจให้ถามกลับ และทวนคําตอบ  
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 4.1.2  ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับด้านการให้บริการ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรคนอ่ืน 

 4.1.3  การวัดผลงานที่ชัดเจน (KPI) หน่วยงานต้องกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือกํากับให้
บุคลากรพัฒนาการให้บริการที่ดี 

 4.1.4  การทํางานเป็นทีม ทุกคนทํางานแทนกันได้ในหน่วยงาน ประสานงานติดต่องาน
ร่วมกันได ้หน่วยงานเดียวกันจําเป็นจะต้องทํางานทดแทนกันได้ เช่น ช่วงเจ้าหน้าอีกคนไปพักรับประทาน
อาหารกลางวัน จะต้องมีการทํางานแทนคนที่ไปพักช่วงเวลานั้น 
 4.1.5  ให้บริการทุกระดับอย่างเสมอภาค มีจิตบริการ ทําด้วยใจของการบริการ ไม่เก่ียงว่า
เป็นงานคนอื่น แก้ไขปัญหาของผู้ขอรับบริการได้ 
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” ครั้งที่ 6 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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10) นางสาวเจนจิรา  หยดย้อย    กรรมการ 
11) นางสาวฐิตินาฏ   นะรา         กรรมการและเลขานุการ  ผู้พิมพ์สรุปรายงาน 
12) นางสาวนันทนา   ศรีชัยมูล    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  ผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/คน 

 
1) นายพรเทวา  สันทัด  

การบริการ แบบ One stop service ถ้าทําได้ทุกหน่วยงานจะดีมากเพราะสร้างความประทับใจ 
ความรวดเร็วให้หน่วยงาน แต่เราจะทําได้ยาก เพราะสํานักงานงานอธิการบดีมีหลายเรื่องรวมอยู่ด้วย มี
หลายหน่วยงานบางหน่วยงานไม่สามารถทําได้ เช่น งานพัสดุ กองบริการการนักศึกษา งานบริหารงาน
ทั่วไป เราพยายามทํางานแทนกันให้ได้ทุกอย่าง เราต้องรับหนังสือ ควบคุมเลขส่ง ดําเนินการต่อ ตอบ
ไม่ได้เต็มปากว่าเป็น One stop service แต่จะพยามสอนงานทุกคนให้ทํา 

การทํางานแทนกันได้ และเสนอต่อไปให้ผู้บริหารได้ พยามสอนงานกันว่าหลังจากรับหนังสือต้อง
ดําเนินการต่อไปที่หน่วยงานไหน แจ้งที่หน่วยงานต้นเรื่องได้ว่าต้องไปตามเรื่องต่อได้ที่ไหน เรื่องเลข
หนังสือ เราจะสอนกันว่าต้องออกเลขอย่างไร เช่น เลขที่คําสั่งฯ สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุด คือพยายามให้เสร็จที่
เราก่อนจะไปที่หน่วยงานอื่น 

 
2) นายกิตติรัตน์ บุญล้ํา 

การบริการ แบบ One stop service  เด็กมาติดต่อ ณ จุดเดียว หนังสือก็ออกภายใน 1-2 วันนั้น 
อยากให้มีงานธุรการและการเงินและกองพัฒนานักศึกษา อยู่ตลอด ส่วนงานการเงินไม่ให้ติดต่อเรื่องเงิน
เกิน15.00 น. กองพัฒนานักศึกษาส่วนใหญ่จะสอนงานกันเบื้องต้นคร่าวๆ และหลังจากนั้นคนที่ทํางาน
หลักจะมารับช่วงต่อ เรื่องเงินวันรุ่งขึ้นมักจะได้หนังสือเลย กองพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา หรือ กยศ.จะมีนักศึกษามาติดต่อตลอด ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. ซึ่งจะแบ่งงานกัน แยกงาน
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กันชัดเจนว่าคนไหนทําอะไร สามารถทําแทนกันได้หมด ถ้าเด็กจบและรับปริญญาบางอย่าง กองพัฒนา
นักศึกษาจะไม่ได้ทํา แต่ก็หาข้อมูลและตอบคําถามแทนกันได้ เช่น เรื่องรายชื่อบัณฑิตที่จบในปีนี้ เป็นต้น 
โดยเราเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์กองบริการการศึกษา ส่วนใหญ่มีให้บริการทางโทรศัพท์ภายนอกให้บริการ
ศิษย์เก่า และนักศึกษากําลังจะรับปริญญา สอบถามเรื่องสถานะการจ่ายเงินแล้วหรือยัง ซึ่งเราไม่สามารถ
เช็คตรงนี้ให้ได้ ให้ติดต่อการเงินแทน แนะนําเด็กไป เราทําสุดความสามารถเท่าที่ทําได้ คือช่วยเหลือเบื่อง
ต้นก่อน 

 
3) นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี 

การบริการ แบบ One stop service  การลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษา หรือการขอลงทะเบียน
ล่าช้า และการขอหนังสือรับรองกําหนด 3 วัน แต่ถ้าด่วนก็ให้แจ้งก่อน ต้องเสนอลงนามหลายคน การ
ทํางานทดแทนกัน เบื่องต้นทําแทนกันได้ แต่เชิงลึกยังไม่ขนาดนั้น แนวทางพัฒนา พยายามบอกงานกันว่า 
ช่วงเวลาไหนมีกิจกรรมอะไร ให้รู้กันได้มากที่สุด ปัญหาตัวบุคคล บางคนไม่ยอมทําแทน คิดว่าไม่ใช่เรื่อง
ของตนเอง จุดหลักที่ควรปรับใหม่ ควรให้ภายในหน่วยงานสลับงานกันทําให้หมดทุกงาน จะได้เข้าใจเนื้อ
งานและสามารถตอบคําถามแทนกันได้ แต่บางงานหรือบางหน่วยงานก็เป็นเฉพาะด้าน 

 
4) นางสาววัลลภา  อาจแหยม 

การบริการ แบบ One stop service  การเงินจะแยกคนมาติดต่อนักศึกษา ขอใบเสร็จรับเงิน 
จะสลับกัน 4 คน สลับกันพัก ในกรณีที่ นักศึกษาขอสําเนาใบเสร็จรับเงินเราให้ได้ทันที ส่วนใบเบิก เจ้าหนี้
ต่างๆ ที่มารับเช็ค หน้าเค้าเตอร์ จะมีเจ้าหน้าที่อีก 2 ท่านเป็นหลัก คือ คุณสุภาพร จอนเจ๊ก และคุณดิเรก 
กอง แต่จะช่วยเรื่องเช็คได้ เพ่ือไม่ให้ผู้มาขอรับบริการรอนาน ถ้าเช็คยังไม่ออกก็ดูให้ได้ว่าอยู่ขั้นตอนไหน 
แต่การทําหน้าที่แทนกัน 1 คนควรรับผิดชอบ 1 งานเท่านั้น เพราะเราไม่ได้รับผิดชอบแค่งานเดียว ต้อง
ทําหลายอย่าง มากกว่า 1 งาน ความเชี่ยวชาญในงานตนเองก็เยอะแล้ว เราจะใช้การขอเบอร์เพ่ือติดต่อ
กลับไป แนวทางพัฒนา ทุกคนต้องช่วยกันเรียนรู้งาน จับคู่กันดูงานนั้นๆ จะดีกว่าทําแทนทุกอย่าง  

 
5) นางสาวศิริลักษณ์  สุคันธชาติ  

การบริการ แบบ One stop service  ที่ทํางานเดิม งานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จะรับรู้กัน
หลายงาน สามารถตอบคําถามได้หมด ประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้งจะช่วยกัน ปฏิสัมพันธ์กัน รู้เนื้องาน
กัน มีการให้คําปรึกษาในหน่วยงาน เบื้องต้นช่วยให้คําปรึกษาได้ ช่วยประสานกัน แต่บางอย่างมีความ
เฉพาะเจาะจงก็ยาก ประสบการณ์ ในการบูรณาการงานร่วมกัน  

แนวทางเสริม พัฒนาเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่ในฝ่ายนั้นๆ ควรมีการแจ้งว่าตนเองมีงานอะไรค้างอยู่ 
ต้องติดต่อกับใครไหม เผื่อเขาติดต่อมาจะได้ตอบคําถามได้ ควรให้รู้ครบกันทุกคน สามารถตอบคําถาม
แทนกันได้ ไม่ควรมีความลับต่อกันในฝ่าย เพราะหากมีความลับจะต่องานกันไม่ติด เผื่อใครหยุดได้ตอบ
คําถามแทนกันได้ หรือบางกรณีก็จะปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายช่วยเหลือได้ 
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6) นายสมพล  คนึงบุตร  
การบริการ แบบ One stop service  งานอาคารฯ จะเป็นงานจากฝ่ายอ่ืนเยอะ พยามให้จบ

ภายในรอบเดียว ไม่วนกลับมาหาเราอีก ต้องตรวจสอบหลายขั้นตอน รายละเอียดแบบ ประมาณราคา 
ควรหาความรู้เพ่ิมเติม งานจะได้ไม่ผิดพลาด เพราะมักมีกฎหมายใหม่ๆ มาตลอด พยายามศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเรื่อยๆ แบ่งปันความรู้กัน เช่น งานสถาปนิก งานโยธาฯ งานอาคาร ทําให้รวดเร็วขึ้น โปรแกรม
ใหม่ๆ ในงานก่อสร้าง ลดความผิดพลาด ให้เห็นภาพง่ายขึ้น พัฒนาตนเองอยู่ตลอด ในส่วนอาคาร
พยายามให้จบและสามารถของบประมาณได้เลย ไม่ย้อนกลับมาอีก เรากําลังเรียนต่อกันเพ่ือพัฒนาตนเอง
ในแต่ละด้านด้วย และเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จะทําให้การทํางานราบรื่น  

 
7) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   

ส่วนใหญ่งานประชุม งานสภา การให้บริการข้อมูลสภาฯ รายงานต่างๆ จะลงเวบไซต์ให้ จะแจ้ง
เวียนด้วย มีบ้างที่โทรมาขอโดยตรงกับเรา จะเน้นให้บริการ จะประสานงาน และทํางานกับผู้บริหารเยอะ 
เช่น รองอธิการ ซึ่งไม่ใช่งานเราโดยตรง เราก็ไม่ปฏิเสธ ทําให้เขาได้ เช่น เรื่องเข้าสภาฯ ก็จัดการให้เอง 
บางอย่างงานเราก็ทําไม่ทัน ถามเรื่องประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เราก็ช่วยเสริมหรือ
ทําให้ได้ โดยที่ไม่ใช่งานหลัก ทําแทนกันได้ แต่ทุกคนก็จะมีงานหลักอยู่ เราก็ช่วยเสริมในงานนั้นๆ เช่น 
ช่วยเสริร์ฟเบรก เป็นต้น หรือการประชุมประเมินฯ เราก็ไปช่วยทั้งวัน ทํากันเอง  

 
8) นายนัฐวิฒิ คล้ายเพ็ง  

ส่วนงานที่รับผิดชอบ การทําบัตร หนังสือรับรอง จะเสร็จที่คนเดียว ภาพรวมค่อนข้างหายากใน
งานบุคคลเรื่องการทํางานแทนกันนั้น ยังไม่สามารถดําเนินการได้ คือ งานของอีกคน แต่อีกคนจะทําแทน
ไม่ได้ เคยประชุมว่าจะเวียนงานกันแล้ว แต่มีปัญหาในตัวบุคคล เนื่องจากจะแบ่งงานใหญ่ งานเล็กกัน ไม่
มีการแจ้งงานหรือแบ่งสัดส่วนข้อมูลให้คนอ่ืนรับทราบเพ่ือทําแทนกันได้ บางงานคนในห้องไม่รู้ข้อมูลกัน 
ซึ่งจริงๆ ควรจะรู้ เพื่อเราได้ตอบคําถามได้ เช่น คนมาสมัครงาน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ไม่เห็นประกาศ 
ผู้รับผิดชอบไม่มีข้อมูลให้คนอ่ืนทราบด้วย แต่เรามักจะรีบแชร์ข้อมูลในทุกด้าน เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
เพ่ือมาคนถามจะได้ตอบแทนได้ เรามีกลุ่มไลน์เฉพาะงาน แต่บางคนไม่อยากรับรู้ เพราะเป็นภาระ เป็นต้น 
ไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันภายในหน่วยงาน เช่น เราตอบคําถามไปแล้ว แต่ก็ไปสอบถามส่วนงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเองอีกรอบ เป็นต้น บางครั้งเขาอ้างว่าเป็นงานลับ จึงไม่บอกงานให้คนอ่ืนรับรู้ด้วย 
บางครั้งก็บอกว่าไม่สามารถให้บริการได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการโดยตรง เป็นต้น ซึ่งผู้รับบริการก็จะ
ไม่ประทับใจ ยกเว้นงานทําบัตรสามารถทําเสร็จให้ผู้รับบริการได้เลย  

 
9) นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสทุธิ์ธรรม  

งานพัสดุจะติดต่อทั้งบุคคลภายในและภายนอก เราพยายามตอบคําถามทุกคนให้ได้ แต่ในเชิงลึก
ก็อาจจะไม่ได้ แต่เราก็ตอบคําถามให้ได้ แต่อาจจะไม่ชัดเจน การทําสัญญา ณ ตอนนี้เราสามารถทําเสร็จ
ให้ได้เลย ไม่เหมือนเมื่อก่อน แต่เขาต้องมารับเอง การค้ําประกันสัญญา เราจะเช็คว่าหมดอายุเมื่อใด เรา
จะตรวจสอบก่อน เผื่อต้องซ่อม แต่ถ้าไม่ซ่อมก็จัดการได้เลย เราพยายามตอบคําถามให้ได้ทุกเรื่อง เช่น 
การติดตั้ง LED 100 เครื่อง คนนอกก็จะถามมาที่พัสดุ บางครั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก็ไม่ทราบจุด ไม่
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ทราบเรื่อง บางครั้งขอทําเรื่องไป พอได้แต่ ไม่เอา บางห้องมีทีวีอยู่แล้ว ห้องประชุมฯ ไม่ให้ ให้แต่
ห้องเรียน แนวทาง คือเริ่มศึกษางานของแต่ละคน ไม่เหมือนเมื่อก่อน คือรู้มากข้ึน คุยกันมากขึ้น นอกจาก
ที่มีงานเร่ง บางเรื่องคณะต้องทํา แต่ก็ไม่ทํา โยนมาให้เราทํา และเบิกภายในวันนี้ๆ ซึ่งมันก็ไม่ได้ตามนั้น 
ซ่ึงในบางครั้งก็ไม่ใช่เงินมหาวิทยาลัย แต่เป็นเงินของจังหวัด จึงต้องทําเรื่องให้เป็นขั้นตอน ตอนนี้งานพัสดุ
มีเจ้าหน้าอยู่ประจําตอนกลางวันเพื่อคอยบริการทุกหน่วยงานแล้ว 

 
สรุปประเด็นความรู้ KM ครั้งที่ 6 
1. แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 1.1  ก าหนดจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข 
 1.1.1  บุคลากร ต้องได้รับการอบรมทักษะด้านการให้บริการและความสําคัญของลูกค้า 
 1.1.2  สถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงให้น่าอยู่สะอาดสอ้าน เหมาะสมกับผู้มาติดต่อ เช่น 
ส่วนหน้ากองบริการการศึกษาเปิดแอร์เย็นๆ ช่วงที่นักศึกษามารับบริการ 
 1.1.3  เครื่องมือ เช่น มีการเช็คลิสในงานตนเอง การใช้แบบสอบถามจากงานประชุมต่างๆ 

1.2  การตั้งเป้าหมายรวมกัน จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือวางแผนการทํางานร่วมกันของ
หน่วยงาน 

1.3  การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 1.3.1 จัดระเบียบกระบวนการทํางานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 1.3.2 ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เช่น การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม เพื่อความรวดเร็ว 
 1.3.3 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้ข้ามระเบียบที่

สําคัญ 
1.4  การติดตามและประเมินผล 
 1.4.1 การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ให้บุคคลภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานเข้า

ตรวจสอบการให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 1.4.2 การบริการได้มาตรฐาน นําข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามหรือผู้รับบริการมา

ปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
 

2. ท าให้ผู้รับบริการพอใจ 
 2.1  ความรวดเร็วและความถูกต้อง หากเป็นหน่วยบริการสําหรับให้บริการแก่นักศึกษาต้อง
บริการแก่นักศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาถึงให้บริการกับบุคลากรตามลําดับ 
  2.2  การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ  
   -  การให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งมีจํานวนมากต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว เข้ามาช่วย เช่น ระบบบริการแก่นักศึกษ ระบบลงทะเบียน เป็นต้น 
   -  การให้บริการแก่บุคลากรต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากร 
ประหยัด เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (HR) เป็นต้น 
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   -  การเปิดโอกาสให้นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
โซเซียลหรือช่องทางรับข้อร้องเรียงจะทําให้ผู้ให้บริการกระตือรือร้นในการทํางานให้ดีขึ้น 
  2.3  ความเชี่ยวชาญในงาน หน่วยงานจะต้องฝึกอบรม/เพ่ิมศักยภาพ ด้านการให้บริการ และ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรใหม่เป็นประจํา 

2.4  ผู้บริหารทุกระดับจริงจัง ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญมีนโยบายด้านการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการอย่างจริงจัง 
   
3. ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 

3.1  บุคลิกภาพ การยิ้มแย้มแจ่มใส หน่วยบริการจะต้องสร้างเอกลักษณ์ในตัวบุคคล เช่น ปรับ
บุคลิกภาพ ยิ้ม ไหว้ แจ่มใส เมื่อปฏิบัติหน้าที่ท่ีเคาน์เตอร์รับบริการ 

3.2  มนุษยสัมพันธ์ บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวบุคคลให้มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตรัก
งานบริการ และตระหนักถึงหน้าที่ รวมทั้งเล็งให้ถึงความสําคัญของผู้มาใช้บริการ 

3.3  การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าประจํา จะทําให้การทํางานง่าย ราบรื่น 
3.4  การให้บริการแบบ One stop service เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการให้บริการ ซึ่งเราก็

ต้องยอมรับว่าเรายังไม่มีงานใดที่ 100 % แต่ทุกหน่วยงานก็พยายามทําให้ได้ พยายามเรียนรู้ ทุกงานใน
หน่วยงานเพ่ือทําแทนกันได้ โดยเฉพาะจับคู่กันทํางาน (Buddy) เพ่ิมศักยภาพ ทําให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
แบ่งงานกัน ควรมี เจ้าหน้าที่อยู่ตลอดโดยเฉพาะหน่วยงานที่ ให้บริการเด็ก งานพัสดุ เพราะมี
บุคคลภายนอกมาติดต่อ คนภายนอกมักจะมาติดต่อช่วงเวลาเที่ยงจึงอยากให้มีบริ การตรงนี้ ปัญหา 
อุปสรรค ควรมีการแก้ไข เช่น การเซ็นต์ทิ้งไว้แต่ก็มีข้อเสียคือเหมือนเราต้องรับผิดชอบไปด้วย  สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย และ กองพัฒนานักศึกษา ควรให้บริการช่วงพักกลางวัน เนื่องจากมักจะมีคนภายนอก
มาติดต่อตลอด ให้ทํางานเหมือนธนาคาร 

3.5  นักศึกษาที่มารับบริการชอบเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการยิ้มแย้ม แจ่มใส เอาใจใส่ไม่ดุ เช่น การยื่น
เอกสารต่างๆ ทุนกู้ยืมถ้าผิดก็จะดุนิดหน่อย แต่ก็อธิบายให้นักศึกษาฟังและอธิบายหลายๆ รอบ จนกว่าจะ
เข้าใจ เจ้าหน้าที่บางคนดุมากนักศึกษาจะไม่ไปติดต่อ บางครั้งดุจนร้องไห้ สําหรับนักศึกษาต้องใช้วิธีบอก
ให้ทําไปก่อนแล้วจะช่วยดูให้ ช่วยอธิบาย หากมีการดุก็จะแบบหยอกล้อกันเป็นเทคนิคในการให้บริการให้
เด็กไม่กลัว บางคนกลัวจนไม่อยากมายื่นเรื่องกูห้รือไม่อยากมาติดต่อ คือ ต้องปรับคําพูด และสีหน้าที่ไม่ดุ 
บางครั้งนักศึกษาอาจจะกรอกเอกสารผิด จะมีตัวอย่างให้ดูในทุกครั้ง แต่ก็ยังทํามาผิดเรื่อยๆ แต่ต้องมี
เทคนิคในการว่ากล่าว ตักเตือน และการพูดคุยเพื่อให้เด็กไม่กลัวและกล้าเข้ามาพบ อย่างสบายใจ 

 
4. ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า 

4.1  ผู้บริหารจริงจัง/ให้ความส าคัญ 
 4.1.1  การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้อง

สื่อสารกันให้ชัดเจน หากผู้ให้บริการไม่เข้าใจให้ถามกลับ และทวนคําตอบ  
 4.1.2  ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับด้านการให้บริการ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรคนอ่ืน 
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 4.1.3  การวัดผลงานที่ชัดเจน (KPI) หน่วยงานต้องกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือกํากับให้
บุคลากรพัฒนาการให้บริการที่ดี 

 4.1.4  การทํางานเป็นทีม ทุกคนทํางานแทนกันได้ในหน่วยงาน ประสานงานติดต่องาน
ร่วมกันได ้หน่วยงานเดียวกันจําเป็นจะต้องทํางานทดแทนกันได้ เช่น ช่วงเจ้าหน้าอีกคนไปพักรับประทาน
อาหารกลางวัน จะต้องมีการทํางานแทนคนที่ไปพักช่วงเวลานั้น 
 4.1.5  ให้บริการทุกระดับอย่างเสมอภาค มีจิตบริการ ทําด้วยใจของการบริการ ไม่เกี่ยงว่า
เป็นงานคนอื่น แก้ไขปัญหาของผู้ขอรับบริการได ้
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” ครั้งที่ 7 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
2) นายนัฐวุฒิ   คล้ายเพ็ง   กรรมการ 
3) นายสมพล   คนึงบุตร  กรรมการ 
4) นางสาวสมฤดี   สุขเภรี   กรรมการ 
5) นางสาวภรณ์วิมญช์   ศิลาพันธุ์  กรรมการ 
6) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   กรรมการ 
7) นางสาวศิริลักษณ์   สุคันธชาติ  กรรมการ 
8) นางสาวกาญจนา  จินตนา   กรรมการ  
9) นางสาวเจนจิรา  หยดย้อย    กรรมการ 
10) นายอนิวัตติ์ ปรียาสิริวรกุล กรรมการ  
11) นางอมรรัตน์   อมรนาถ   กรรมการและเลขานุการ  ผู้พิมพ์สรุปรายงาน 
12) นางสาวนันทนา   ศรีชัยมูล    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  ผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/คน 

 
นายอนิวัตติ์  ปรียาสิริวรกุล 
 เป็นครอบครัวเดียวกัน เพราะไม่มีนักศึกษาเราก็อยู่ไม่ได้ คิดเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง เราเคยเป็น
นักศึกษามาก่อน ให้รู้จักบุญคนมหาวิทยาลัย เช่น เด็กฝึกงานวันธรรมดาไม่มีเวลา เราจะนัดเด็กมาตอน
เย็น เวลา 17.00 น. เราก็จะรอ ถ้านัดแล้วไม่มาตามเวลานัด จะขอเบอร์เพ่ือโทรตามหรือติดต่อกลับ เรา
ต้องทําตามเนื่องจากมีคนมาช่วยเราลักษณะแบบนี้ เราก็บริการแบบนี้ ตอนเย็นเลิกงานจะกลับแล้ว แต่มี
นักศึกษามาติดต่อเราก็ต้องให้บริการ และอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น แบบคําร้องต่างๆ ถ่ายสําเนา
เอกสารส่วนตัวต่างๆ ซองนําส่งเอกสารเราก็อํานวยความสะดวกให้ ติดแสตมป์ให้ พอวันรุ่งขึ้ นเราก็เดิน
เอกสารต่างๆ ให้นักศึกษา ถ้าเราไม่ทําให้ นักศึกษาก็ไม่มีเวลามา กําหนดการส่งเอกสารส่วนใหญ่มี
กําหนดเวลาที่แน่นอน แต่มีกรณีส่งล่าช้าเราก็อํานวยความสะดวกให้เต็มที่ 
 การให้บริการให้คําปรึกษาเรื่องทุนแก่นักศึกษา เราก็ส่งรายละเอียดไปยังคณะให้คณะคัดชื่อ
นักศึกษาให้เรา มีนักศึกษามาแจ้งว่าอยากได้ทุนเช่นกัน แต่เราก็ให้นักศึกษาแจ้งที่คณะได้เลย มีศิษย์เก่า
ขอคําปรึกษาเราก็ช่วยทุกเรื่อง เช่น ถ่ายเอกสารให้ ไม่เกื้องงานหรือการให้คําปรึกษาทุกเรื่อง มีการเก็บ
ข้อมูลนักศึกษาแต่ละงานที่ตัวเองรับผิดชอบ เช่น นักศึกษาทุน หรือ นั กศึกษากู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
นักศึกษาจะโทรมาถามเรื่อง ชําระเงินเมื่อไร ชําระเงินที่สาขาไหนได้บ้าง 
 ความคิดของนักศึกษาชั้นปี 1 จะเหมือนความคิดของเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เอกสารไปไม่อ่าน 
เจ้าหน้าที่ให้บริการต้องใช้ความคิดหลักการให้การให้บริการอย่างมาก มีการนัดชี้แจ้งรายละเอียดให้กับ
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นักศึกษาพร้อมกันทีเดียวสําหรับนักศึกษาที่จะยื่นกู้ กยส. และเราต้องคิดว่าคนมาฟังเขาไม่รู้ต้องอธิบาย
ช้าๆ อย่างละเอียด ให้เข้าใจ  
 ถ้ากรณีเราติดต่อนักศึกษาไม่ได้ จะไม่ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา แต่จะติดต่อพ่อแม่ไปก่อน บางที
โซเซียลก็สร้างความรําคาญ เช่น ไลน์กลุ่ม เด็กก็ออกจากไลน์กลุ่ม ซึ่งแบบนี้เราต้องติดต่อโดยตรงเจ้าตัว 
และผู้ปกครอง และปัจจุบันเอกสารที่จะกรอบกู้ยืมต่างๆ เยอะมาก 8 แผ่น กรณีผู้ปกครองมาร้องเรียน
เกี่ยวกับการบริการล่าช้าของเรา เราต้องอํานวยความสะดวกอาจจะกรอกข้อมูลมีแบบฟอร์มใน
คอมพิวเตอร์และพริ้นออกมา ผู้ปกครองเซ็นต์ได้เลย 
 มีการเทคโนโลยีการให้บริการเนื่องจากเด็กกลัวการกรอกข้อมูล สอนการกรอกข้อมูล บางคนไม่
กล้าถามในที่ประชุม ก็ถามนอกรอบ เราพริ้นตัวอย่างที่ถูกต้องติดไว้ให้เด็กดู และทําให้ดูทีละขั้นตอน การ
เตรียมเอกสารแบบฟอร์มเปล่าสํารองเผื่อนักศึกษาทําผิด เช่น เซ็นต์ผิด เป็นต้น เด็กที่มีปัญหาตั้งแต่ชั้นปี 
1 ก็ผิดไปจนจบคือชั้นปี 4 เราต้องช่วยเขาเหมือนครอบครัวเรา ดูแลนักศึกษาจนกว่าจะเรียนจบ ส่วนหาก
เราให้บริการผู้ปกครองต้องชี้แจงก่อนว่าที่พูดเราไม่ได้สอนเพราะเขาอายุเยอะแล้ว เราบอกว่าเราแนะนํา
ให้ทําใหถู้กต้อง ปัญหามีเยอะและแก้ตลอด และให้เบอร์กลางหน่วยงานไปพร้อมแจ้งว่าถ้ามีเบอร์นี้โทรไป
ให้รับด้วย 
 การลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์บางทีล่าช้าเราก็เปิดคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ได้เลยหรือแนะนําและ
เข้าระบบลงทะเบียนให้ (ให้บริการแม้ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองโดยตรง)  
 บางทีซองใส่รูปก็ซื้อให้โดยใช้เงินส่วนตัวให้นักศึกษาไปเลย สอนนักศึกษาจ่าหน้าซองจดหมาย มี
ตัวอย่างจ่าหน้าซอง พร้อมกับบริการซองให้ด้วย หรือให้ยืมชุดครุยถ่ายรูปได้ 
 มีปัญหาในการให้บริการนักศึกษา กศ.บป. ไม่รู้แม้ว่าตัวเองจบสาขาอะไร ชุดครุยใช่ไหม เขาจะ
ไม่สนใจรายละเอียด เราต้องให้บริการ ใจเย็นอธิบาย 
 ควรแก้ปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ทจากสํานักวิทยบริการเพ่ืออํานวยควาสะดวกแก่นักศึกษา 
 การใช้การโทรศัพท์ การสื่อสารทางไลน์ เฟสบุ๊คจะไม่เสียค่าโทรศัพท์ และมีความรวดเร็ว เป็นต้น 
 ผู้รับบริการ คือ สมาชิกในครอบครัว จะต้องหวังดีและนึกถึงสมัยเราเป็นผู้รับบริการและมี
ความคาดหวังอะไรบ้าง ไม่เกี่ยงงานประสานงานที่ผู้ขอรับบริการร้องขอและอํานวยความสะดวก การ
อํานวยความสะดวกนักศึกษาที่พิการ โดยลงมาดําเนินการให้ที่บรรไดชั้นล่าง เช่น การบริการซองใส่
เอกสาร/รูปต่างๆ การติดตามผลการให้บริการนักศึกษา กยศ. ตลอดจนจบการศึกษา  
 
นายพรเทวา สันทัด 

สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงกรณีไฟฟ้าดับควรใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เน๊ทได้  
การมีข้อมูลกิจกรรมส่วนกลางที่งานประชาสัมพันธ์เพ่ือสามารถให้บริการผู้มาติดต่อการประชุม

ต่างๆ เช่น ห้องประชุมต่างๆ วันนี้มีงานอะไรบ้าง จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ควรมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยให้ทราบทั่วถึง ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร บนจอ LCD เช่น 
สถานที่ต่างๆ ต้องมีการแสดงเส้นทางสถานที่ประชุม หรือเป็นภาพนิ่ง ใน Google map เป็นต้น 
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สรุปประเด็นความรู้ KM ครั้งที่ 7 
1. แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 1.1  ก าหนดจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข 
 1.1.1  บุคลากร ต้องได้รับการอบรมทักษะด้านการให้บริการและความสําคัญของลูกค้า 
 1.1.2  สถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงให้น่าอยู่สะอาดสอ้าน เหมาะสมกับผู้มาติดต่อ เช่น 
ส่วนหน้ากองบริการการศึกษาเปิดแอร์เย็นๆ ช่วงที่นักศึกษามารับบริการ 
 1.1.3  เครื่องมือ เช่น มีการเช็คลิสในงานตนเอง การใช้แบบสอบถามจากงานประชุมต่างๆ 

1.2  การตั้งเป้าหมายรวมกัน จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือวางแผนการทํางานร่วมกันของ
หน่วยงาน 

1.3  การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 1.3.1 จัดระเบียบกระบวนการทํางานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 1.3.2 ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เช่น การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม เพื่อความรวดเร็ว 
 1.3.3 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้ข้ามระเบียบที่

สําคัญ 
1.4  การติดตามและประเมินผล 
 1.4.1 การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ให้บุคคลภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานเข้า

ตรวจสอบการให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 1.4.2 การบริการได้มาตรฐาน นําข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามหรือผู้รับบริการมา

ปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
 

2. ท าให้ผู้รับบริการพอใจ 
 2.1  ความรวดเร็วและความถูกต้อง หากเป็นหน่วยบริการสําหรับให้บริการแก่นักศึกษาต้อง
บริการแก่นักศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาถึงให้บริการกับบุคลากรตามลําดับ 
  2.2  การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ  
   -  การให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งมีจํานวนมากต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว เข้ามาช่วย เช่น ระบบบริการแก่นักศึกษ ระบบลงทะเบียน เป็นต้น 
   -  การให้บริการแก่บุคลากรต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากร 
ประหยัด เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (HR) เป็นต้น 
   -  การเปิดโอกาสให้นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
โซเซียลหรือช่องทางรับข้อร้องเรียงจะทําให้ผู้ให้บริการกระตือรือร้นในการทํางานให้ดีขึ้น 
  2.3  ความเชี่ยวชาญในงาน หน่วยงานจะต้องฝึกอบรม/เพ่ิมศักยภาพ ด้านการให้บริการ และ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรใหม่เป็นประจํา 

2.4  ผู้บริหารทุกระดับจริงจัง ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญมีนโยบายด้านการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการอย่างจริงจัง 
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2.5  ผู้รับบริการคือสมาชิกในครอบครัว/เป็นครอบครัวเดียวกัน จะต้องหวังดีกับผู้มาขอรับ
บริการทุกคน ไม่เกี่ยงงาน อํานวยความสะดวก ไม่แบ่งสถานะ เช่น การอํานวยความสะดวกนักศึกษาที่
พิการ โดยลงมาดําเนินการให้ที่บรรไดชั้นล่าง เช่น การบริการซองใส่เอกสาร/รูปต่างๆ  

2.6  หลังให้บริการจะต้องมีการติดตามผลการให้บริการ เช่น นักศึกษากู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 
จะต้องดูแลตลอดจนจบการศึกษา เป็นต้น 

2.7  ความคิดของนักศึกษาชั้นปี 1 จะเหมือนความคิดของเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เอกสารไปไม่
อ่าน เจ้าหน้าที่ให้บริการต้องใช้ความคิดหลักการให้การให้บริการอย่างมาก มีการนัดชี้แจ้งรายละเ อียด
ให้กับนักศึกษาพร้อมกันทีเดียวสําหรับนักศึกษาที่จะยื่นกู้ กยส. และเราต้องคิดว่าคนมาฟังเขาไม่รู้ต้อง
อธิบายช้าๆ อย่างละเอียด ให้เข้าใจ 
   
3. ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 

3.1  บุคลิกภาพ การยิ้มแย้มแจ่มใส หน่วยบริการจะต้องสร้างเอกลักษณ์ในตัวบุคคล เช่น ปรับ
บุคลิกภาพ ยิ้ม ไหว้ แจ่มใส เมื่อปฏิบัติหน้าที่ท่ีเคาน์เตอร์รับบริการ 

3.2  มนุษยสัมพันธ์ บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวบุคคลให้มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตรัก
งานบริการ และตระหนักถึงหน้าที่ รวมทั้งเล็งให้ถึงความสําคัญของผู้มาใช้บริการ 

3.3  การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าประจํา จะทําให้การทํางานง่าย ราบรื่น 
3.4  การให้บริการแบบ One stop service เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการให้บริการ ซึ่งเราก็

ต้องยอมรับว่าเรายังไม่มีงานใดที่ 100 % แต่ทุกหน่วยงานก็พยายามทําให้ได้ พยายามเรียนรู้ทุกงานใน
หน่วยงานเพ่ือทําแทนกันได้ โดยเฉพาะจับคู่กันทํางาน (Buddy) เพ่ิมศักยภาพ ทําให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
แบ่งงานกัน ควรมี เจ้าหน้าที่อยู่ตลอดโดยเฉพาะหน่วยงานที่ ให้บริการเด็ก งานพัสดุ เพราะมี
บุคคลภายนอกมาติดต่อ คนภายนอกมักจะมาติดต่อช่วงเวลาเที่ยงจึงอยากให้มีบริการตรงนี้ ปัญหา 
อุปสรรค ควรมีการแก้ไข เช่น การเซ็นต์ทิ้งไว้แต่ก็มีข้อเสียคือเหมือนเราต้องรับผิดชอบไปด้วย  สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย และ กองพัฒนานักศึกษา ควรให้บริการช่วงพักกลางวัน เนื่องจากมักจะมีคนภายนอก
มาติดต่อตลอด ให้ทํางานเหมือนธนาคาร 

3.5  นักศึกษาที่มารับบริการชอบเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการยิ้มแย้ม แจ่มใส เอาใจใส่ไม่ดุ เช่น การยื่น
เอกสารต่างๆ ทุนกู้ยืมถ้าผิดก็จะดุนิดหน่อย แต่ก็อธิบายให้นักศึกษาฟังและอธิบายหลายๆ รอบ จนกว่าจะ
เข้าใจ เจ้าหน้าที่บางคนดุมากนักศึกษาจะไม่ไปติดต่อ บางครั้งดุจนร้องไห้ สําหรับนักศึกษาต้องใช้วิธีบอก
ให้ทําไปก่อนแล้วจะช่วยดูให้ ช่วยอธิบาย หากมีการดุก็จะแบบหยอกล้อกันเป็นเทคนิคในการให้บริการให้
เด็กไม่กลัว บางคนกลัวจนไม่อยากมายื่นเรื่องกูห้รือไม่อยากมาติดต่อ คือ ต้องปรับคําพูด และสีหน้าที่ไม่ดุ 
บางครั้งนักศึกษาอาจจะกรอกเอกสารผิด จะมีตัวอย่างให้ดูในทุกครั้ง แต่ก็ยังทํามาผิดเรื่อยๆ แต่ต้องมี
เทคนิคในการว่ากล่าว ตักเตือน และการพูดคุยเพื่อให้เด็กไม่กลัวและกล้าเข้ามาพบ อย่างสบายใจ 

3.6 ผู้รับบริการ คือ สมาชิกในครอบครัว จะต้องหวังดีและนึกถึงสมัยเราเป็นผู้รับบริการและมี
ความคาดหวังอะไรบ้าง ไม่เกี่ยงงานประสานงานที่ผู้ขอรับบริการร้องขอและอํานวยความสะดวก การ
อํานวยความสะดวกนักศึกษาที่พิการ โดยลงมาดําเนินการให้ที่บรรไดชั้นล่าง เช่น การบริการซองใส่
เอกสาร/รูปต่างๆ  

3.7 การติดตามผลการให้บริการนักศึกษา กยศ. ตลอดจนจบการศึกษา 
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4. ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า 

4.1  ผู้บริหารจริงจัง/ให้ความส าคัญ 
 4.1.1  การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้อง

สื่อสารกันให้ชัดเจน หากผู้ให้บริการไม่เข้าใจให้ถามกลับ และทวนคําตอบ  
 4.1.2  ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ ได้รับการ
ยอมรับด้านการให้บริการ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรคนอ่ืน 

 4.1.3  การวัดผลงานที่ชัดเจน (KPI) หน่วยงานต้องกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือกํากับให้
บุคลากรพัฒนาการให้บริการที่ดี 

 4.1.4  การทํางานเป็นทีม ทุกคนทํางานแทนกันได้ในหน่วยงาน ประสานงานติดต่องาน
ร่วมกันได ้หน่วยงานเดียวกันจําเป็นจะต้องทํางานทดแทนกันได้ เช่น ช่วงเจ้าหน้าอีกคนไปพักรับประทาน
อาหารกลางวัน จะต้องมีการทํางานแทนคนที่ไปพักช่วงเวลานั้น 
 4.1.5  ให้บริการทุกระดับอย่างเสมอภาค มีจิตบริการ ทําด้วยใจของการบริการ ไม่เกี่ยงว่า
เป็นงานคนอื่น แก้ไขปัญหาของผู้ขอรับบริการได ้
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” ครั้งที่ 8 

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
2) นายสมพล   คนึงบุตร  กรรมการ 
3) นางสาวสมฤดี   สุขเภรี   กรรมการ 
4) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   กรรมการ 
5) นางสาวศิริลักษณ์   สุคันธชาติ  กรรมการ 
6) นางสาวกาญจนา  จินตนา   กรรมการ  
7) นางสาวเจนจิรา  หยดย้อย    กรรมการ 
8)   นายกิตติรัตน์ บุญล้ํา กรรมการ  
9)   นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม กรรมการ 
10) นางอมรรัตน์   อมรนาถ   กรรมการและเลขานุการ  ผู้พิมพ์สรุปรายงาน 
11) นางสาวนันทนา   ศรีชัยมูล    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  ผู้ควบคุมเวลา  จับเวลา 3 นาที/คน 

 
1) นางวัลลภา  อาจแหยม 

  กรณีเก่ียวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล หากกรณีที่ไม่ปกติ (พิเศษ) เป็นผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่ายเท่าไร 
เช่น ข้าราชการบํานาญที่เบิกค่ารักษาพยาบาลสูงกว่า ต้องส่งเรื่องเข้ากรมบัญชีกลาง เราจําเป็นต้อง
สอบถามให้ชัดเจน และส่งเรื่องเข้ากรมบัญชีกลาง ต้องมีการติดตามผลจากกรมบัญชีกลางและรายงานผล
ให้กับผู้มาขอรับบริการจากเรา แม้งานนั้นจะนอกเหนือจากหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเรา 
 
2) นางสาวกาญจนา  จินตนา   
  การขอความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ภาระงานโดยตรงหรือแม้ไม่ใช่เวลาราชการ จะต้องช่วยแก้ไข
ปัญหาหรือหาทางออกหรือลู่ทางจนสุดความสามารถ เช่น ช่วยประสานงานติดต่อผู้มีอํานาจในเรื่องนั้นๆ 
ติดต่อส่วนงานผู้มีอํานาจหรือหน้าที่รับผิดชอบงานนั้นๆ อย่างเต็มที่และเต็มใจ 
 
3) นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ 

มีการประชุมค้นคว้าปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการทํางาน นําเสนอปัญหาพร้อม
วิธีแก้ไขปัญหา ช่วยกันแก้ไข ทุกคนสามารถทราบและรู้งานของเพ่ือนร่วมงานได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เนื้องานในฝ่ายงานนั้น มีพ่ีเลี้ยงในการสอนงานกับเจ้าหน้าที่ใหม่หรือบูรณาการงานร่วมกันได้ แม้
หน่วยงานนั้นจะหลากหลาย ควรปรึกษาเรื่องกระบวนการทํางานข้อกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ 
ต่างๆ ที่ล้าสมัย เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้น 



 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 การจัดการความรู้ “การพัฒนาคณุภาพการบริการ” สํานักงานอธิการบด ี 60 | P a g e  
 

ผู้ใหญ่ควรให้ความสําคัญกับฝ่ายงานระดับปฏิบัติการ ควรมีความเสมอภาคในการตัดสินเรื่องส่วนร่วม 
มากกว่าพวกพ้อง กฎระเบียบต้องถือปฏิบัติ และพูดคุยปรึกษาหารือแก้ปัญหาร่วมกัน 
 
4) นางสาวสมฤดี สุขเภรี 

ผู้ติดต่อภายนอก หากคนแปลกหน้า มาขอความช่วยเหลือเราๆ ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ ขอนั่ง
พักท่ีงานประชาสัมพันธ์ การตอบปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การจราจรในมหาวิทยาลัยช่วงปรับปรุง จะตอบ
แบบไม่ระบุเวลาที่แน่นอน ใจเย็น มนุษยสัมพันธ์ดีไว้ก่อน 
 
5) นายสมพล  คนึงบุตร 
  การให้บริการนักศึกษาที่มาติดต่อฝ่ายอาคารและสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ ปรึกษาเรื่องโครงงานที่
เรียน แปลนต่างๆ เทคโนโลยี เราวิศวะก็จะตอบให้ข้อมูลกับนักศึกษา หากไม่ทราบก็จะหาข้อมูลให้
นักศึกษา ทางข้ึนลงบันได สัญลักษณ์หนีไฟ และหาข้อมูลไว้สนับสนุนนักศึกษา 
 
6) นางสาวเจนจิรา หยดย้อย      
  ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่อ่ืนเพ่ือพัฒนางานตนเอง แล้วนํามาปรับปรุงของตัวเอง เช่น สมุดจิต
อาสา เป็นต้น พัฒนาให้ลดขั้นตอนการทํางาน และทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน จับคู่ทํางานกัน ให้ข้อมูล
กับนักศึกษาให้ครบถ้วน และสามารถให้ข้อมูลที่มากกว่าความคาดหวัง เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนคราว
เดี่ยวเลย  
  
7) นายกิตติรัตน์ บุญล้ํา   

ต่อยอดงานจับคู่กับเพ่ือนร่วมงานพยายามหาวิธีการต่างๆ ที่นักศึกษาสะดวกเนื่องจากตอนนี้ IT 
และ ออนไลน์ ส่วนการบริการจิตอาสา ไม่ว่าบริการราชการเขาจะหน้าบึ่งพูดจาไม่ดี แต่กองพัฒนักศึกษา
ก็มีบ้าง แต่เราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ก่อน ดุได้แต่ต้องแบบพ่ีดุน้อง ทําให้น้องประทับใจ one stop service 
สามารถทําได้ทุกงาน แต่ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญควรให้ความสําคัญ มีนโยบายเรื่องนี้ งานเครือข่ายหาก
มอบผู้ปฏิบัติก็ให้มอบอํานาจเชิงตัดสินใจด้วย เวลามาติดต่อถ้าไม่พบเจ้าหน้าที่หลักก็รับเรื่องไว้แทนกัน 
และเจ้าหน้าที่หลักท่ีรับผิดชอบต้องติดต่อกลับโดยด่วน ใช้การโทรศัพท์ประสานงานกันหากเป็นเรื่องด่วน
ที่สุด หรือหากเป็นเรื่องด่วนแมนอกเวลาราชการเราต้องดําเนินการเรื่องนั้นๆ ด้วย และควรมี 
  
8) นางอมรรัตน์  อมรนาถ 
  การรับงานจากหน่วยงานอ่ืนที่ส่งเรื่องหรือเอกสารนอกเวลาหรือใกล้จะเลิกงาน 16.30 น. เรา
จําเป็นต้องรับเรื่องไว้ แต่หากเป็นเรื่องเงินอาจจะไม่ทําแทน เช่น การรับเช็คจากการเงินแล้วนําส่งเพ่ือน
ร่วมงาน เป็นต้น การบริการก่อนที่จะให้บริการใคร เราต้องเบ็ดเสร็จในตัวของเราก่อน ไม่รอคนอ่ืนจะ
พยายามบริหารจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อน 
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9) นางปิยะนุช สุขเพ็ชร   
หน่วยงานจัดประชุม การใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ สิ้นเปลือง แนวทางแก้ไขต้องสแกนไฟล์ส่ง

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ และได้นําเสนอเรื่องดังกล่าว แต่กรรมการไม่เห็นชอบ จะต้องนําเสนออีก
ครั้ง การทํางานเราทําตามระเบียบข้อบังคับ เช่น การสรรหาผู้ทรง กระบวนการละเอียด บางอย่างไม่ทํา
ตามนั้นจะมีปัญหา ให้เป็นไปตามกระบวนการที่ชัดเจน ทุกอย่างจะโปร่งใส ไม่ทําตามใจบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ระเบียบข้อบังคับแบบอย่างไม่ทันสมัย เช่น ข้อบังคับกิตติมศักดิ์ และข้อบังคับบางอย่างไม่นํามาใช้
จะไม่รู้ปัญหา เมื่อทราบปัญหาเราต้องปรับเปลี่ยนได้ จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทํางานง่ายขึ้น 
 
10) นายพรเทวา สันทัด 

การรับพัสดุจากไปรษณีย์ การสื่อสารที่ผิดไปจากความเป็นจริงทําให้การทํางานและกระทบ
ภาพลักษณ์คนทํางานเสียหาย การรับพัสดุส่วนตัวก็รับและแยกไว้ให้ แต่พัสดุราชการจะเซ็นรับและใส่ล็อค
ไว้ให้ การทํางานทํางานหลายอย่างความรับผิดชอบหลายอย่างบางอย่างเป็นความลับคือก็ต้องความลับ 
ไม่เปิดเผย ให้เรื่องชัดเจนเสียก่อน การเก็บความลับหากเราเป็นฝ่ายบริการจําเป็นอย่างยิ่ง 
 
11) นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม  

พัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ งานพัสดุจะพบผู้รับเหมาจะหมดสัญญาก็ไม่เข้าดําเนินการ จะ
พยายามยิ้มแย้มแจ่มใส วุฒิภาวะที่สูงขึ้นใจเย็น สุภาพ ปัจจุบันนี้ผู้รับเหมาสามารถร้องเรียนได้ การตอบ
คําถามต้องตอบให้ตรงกัน กระบวนการทํางานแบบนี้ทําได้หรือไม่ได้ต้องคุยกันภายในหน่วยงาน ใครมา
ก่อนต้องให้บริการก่อน การบริการแบบเป็นกันเอง สบายๆ พยายามให้แล้วเสร็จภายในคราวเดียวจบที่
เรา และใช้เทคโนโลยีในการเก็บเอกสารค้นหาได้ง่าย เช่น ขออนุมัติใช้วัสดุ แจ้งส่งงาน ตอนนี้ก็ส่งเมลล์มา
ก่อนและเราขึ้นเรื่องให้ผู้บริหารก่อน แล้วตัวจริงค่อยส่งทีหลังจะทําให้การทํางานไวขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 1. การฝึกอบรมการยกระดับการให้บริการที่ดี และปรับทัศนคติด้านการบริการ มีกิจกรรมละลาย
พฤติกรรม สันทนาการทําร่วมกันภายในสํานักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง 
 2. การประชุมในสํานักงานอธิการบดี (ทุกงานทุกกอง) ให้สนใจกันและรู้ปัญหาแนวทางแก้ไข ไตรมาส 
1 ครั้ง 
 
สรุปประเด็นความรู้ KM ครั้งที่ 8 
1. แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 1.1  ก าหนดจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข 
 1.1.1  บุคลากร ต้องได้รับการอบรมทักษะด้านการให้บริการและความสําคัญของลูกค้า เพ่ือการ
ยกระดับการให้บริการที่ดี และปรับทัศนคติด้านการบริการ มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม สันทนาการทํา
ร่วมกันภายในสํานักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง 
 1.1.2  การประชุมในสํานักงานอธิการบดี (ทุกงานทุกกอง) ให้สนใจกันและรู้ปัญหาแนวทางแก้ไข 
ไตรมาส 1 ครั้ง 
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 1.1.3  ฝ่ายต่างๆ ควรมีการประชุมเพ่ือค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการทํางาน 
นําเสนอปัญหาพร้อมวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งทําให้ทุกคนสามารถทราบและรู้งานของเพ่ือนร่วมงานได้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้องานในฝ่ายงานนั้น  
 1.1.4  ใช้เครื่องมือค้นหาจุดบกพร่องของบุคคล เช่น มีการเช็คลิสในงานตนเอง การใช้
แบบสอบถามจากงานประชุมต่างๆ หลังจากได้ปัญหาและจุดบกพร่องควรปรับปรุงตัวเองบริหารจัดการ
ตัวเอง รวมถึงพัฒนาศักยภาพตัวเองให้สูงขึ้น 
 1.1.5  จัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการสอนงานกับเจ้าหน้าที่ใหม่หรือบูรณาการงานร่วมกันได้  และการ
ทํางานทดแทนกันได้ในส่วนงานที่ไม่ซับซ้อน เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานรับหน้าเคาน์เตอร์ เป็นต้น 
 1.1.6   สถานที่และสิ่งแวดล้อม ต้องปรับปรุงและจัดให้น่าอยู่สะอาดสอ้าน เหมาะสําหรับเป็น
สถานที่ต้อนรับ เช่น ส่วนหน้ากองบริการการศึกษา เปิดแอร์เย็นๆ ช่วงที่นักศึกษามารับบริการ  ส่วน
เคาน์เตอร์กองพัฒนานักศึกษา เป็นต้น 
 1.1.7  การสื่อสารที่ผิดไปจากความเป็นจริงทําให้การทํางานและกระทบภาพลักษณ์คนทํางาน
หรือหน่วยงานเสียหาย เช่น ข่าวการไม่รับพัสดุจากไปรษณีย์ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะปรับกระบวนการอย่างไร 
แต่มีการสื่อสารไปทั้งองค์กรแล้วว่างานบริหารงานทั่วไปจะไม่รับพัสดุจากไปรษณีย์ให้แก่บุคลากรนั้น 
สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ต่องานมาก ซึ่งการรับและแยกพัสดุไว้ให้ แต่พัสดุราชการจะเซ็นรับและ
ใส่ล็อคไว้ให้ ส่วนพัสดุส่วนตัวจะแยกไว้ส่วนการทํางานบางอย่างเป็นความลับก็ต้องเป็นความลับ ไม่
เปิดเผย ให้เรื่องชัดเจนและแน่นอนเสียก่อน การเก็บความลับหากเราเป็นฝ่ายบริการจําเป็นอย่างยิ่ง 
   1.2  การตั้งเป้าหมายรวมกัน จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือวางแผนการทํางานร่วมกันของหน่วยงาน 

1.3  การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
1.3.1  จัดระเบียบกระบวนการทํางานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
1.3.2  ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เช่น การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม เพื่อความรวดเร็ว 
1.3.3  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทํางานรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้ข้ามระเบียบที่สําคัญ 
1.3.4  หน่วยงานจัดประชุม การใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ สิ้นเปลือง แนวทางแก้ไขต้องสแกน

ไฟล์ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ 
1.4  การติดตามและประเมินผล 

1.4.1 การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ให้บุคคลภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
การให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

1.4.2 การบริการได้มาตรฐาน นําข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามหรือผู้รับบริการมาปรับปรุงเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 

1.4.3  การติดตามผลการทํางานแม้เป็นงานประจําหรืองานท่ีนอกเหนือจากความรับผิดชอบหลัก 
เช่นการส่งเรื่องเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีพิเศษของข้าราชการบํานาญไปยังกรมบัญชีกลางและ
รายงานผลให้กับผู้มาขอรับบริการจากเรา แม้งานนั้นจะนอกเหนือจากหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเรา 
จําเป็นจะต้องติดตามผลแล้วแจ้งไปยังผู้มาขอรับบริการ เป็นต้น 

1.4.4  หลังให้บริการจะต้องมีการติดตามผลการให้บริการ เช่น นักศึกษากู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(กยศ.) จะต้องดูแลตลอดจนจบการศึกษา เป็นต้น 
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2. ท าให้ผู้รับบริการพอใจ 
 2.1  ความรวดเร็วและความถูกต้อง  
  2.1.1  หากเป็นหน่วยบริการสําหรับให้บริการแก่นักศึกษาต้องบริการแก่นักศึกษาก่อนเป็นอันดับ
แรก รองลงมาถึงให้บริการกับบุคลากรตามลําดับ 
  2.1.2  การให้บริการหลังเวลาราชการ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เลิกเรียน 16.30 น. จะมาขอรับ
บริการโดยเฉพาะส่วนงานกองพัฒนานักศึกษา จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บริการอย่างเต็มใจ เป็นต้น 
 2.2  การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ  
  2.2.1  การให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งมีจํานวนมากต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว เข้ามาช่วย เช่น ระบบบริการแก่นักศึกษ ระบบลงทะเบียน การสร้างไลน์กลุ่ม การแจ้งข่าวผ่าน
เฟสบ๊ค และกลุ่มไลน์ เป็นต้น 
  2.2.2  การให้บริการแก่บุคลากรต้องนําเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากร 
ประหยัด เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (HR) เป็นต้น 
  2.2.3  การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
โซเซียลหรือช่องทางรับข้อร้องเรียงจะทําให้ผู้ให้บริการกระตือรือร้นในการทํางานให้ดีขึ้น 
 2.3  ความเชี่ยวชาญในงาน หน่วยงานจะต้องฝึกอบรม/เพิ่มศักยภาพ ด้านการให้บริการ และฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรใหม่เป็นประจําและต่อเนื่อง 

2.4  ผู้บริหารทุกระดับจะต้องจริงจังและให้ความสําคัญ และมีนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการอย่างจริงจัง 

2.5  ผู้ให้บริการจะต้องมีทัศนคติ “ผู้รับบริการคือสมาชิกในครอบครัว/เป็นครอบครัวเดียวกัน” 
จะต้องหวังดีกับผู้มาขอรับบริการทุกคน ไม่เกี่ยงงาน อํานวยความสะดวก ไม่แบ่งสถานะ เช่น การอํานวย
ความสะดวกนักศึกษาที่พิการที่ชั้น 1 ทั้งที่ส่วนงานตัวเองดําเนินการที่ชั้น 2 รวมถึงการอํานวยความ
สะดวก เช่น การบริการซองใส่เอกสาร/รูปต่างๆ แก่นักศึกษา เป็นต้น  

2.6  การให้บริการแก่นักศึกษาจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็ก คือ ความคิดของนักศึกษาชั้นปี 1 จะ
เหมือนความคิดของเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เอกสารไปไม่อ่าน เจ้าหน้าที่ให้บริการต้องใช้ความคิด
หลักการให้บริการอย่างมาก มีการนัดชี้แจ้งรายละเอียดให้กับนักศึกษาพร้อมกันทีเดียวสําหรับนักศึกษาที่
จะยื่นกู้ กยส. และเราต้องคิดว่าคนมาฟังเขาไม่รู้ต้องอธิบายช้าๆ อย่างละเอียด ให้เข้าใจ 
   
3. ท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 

3.1  บุคลิกภาพ คือ ยิ้มแย้ม แจ่มใส หน่วยบริการจะต้องสร้างเอกลักษณ์ในตัวบุคคล เช่น ยิ้ม ไหว้ 
แจ่มใส เมื่อปฏิบัติหน้าที่ท่ีเคาน์เตอร์รับบริการ  

3.2  มนุษยสัมพันธ์ บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวบุคคลให้มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตรักงาน
บริการ และตระหนักถึงหน้าที่ รวมทั้งให้ความสําคัญของผู้มาใช้บริการ 

3.3  การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าประจํา จะทําให้การทํางานง่าย ราบรื่น 
3.4  การให้บริการแบบ One stop service เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการให้บริการ ซึ่งเราก็ต้อง

ยอมรับว่าเรายังไม่มีงานใดที่ 100 % แต่ทุกหน่วยงานก็พยายามทําให้ได้ พยายามเรียนรู้ทุกงานใน
หน่วยงานเพ่ือทําแทนกันได้ โดยเฉพาะจับคู่กันทํางาน (Buddy) เพ่ิมศักยภาพ ทําให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
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แบ่งงานกัน ควรมี เจ้าหน้าที่อยู่ตลอดโดยเฉพาะหน่วยงานที่ ให้บริการเด็ก งานพัสดุ เพราะมี
บุคคลภายนอกมาติดต่อ คนภายนอกมักจะมาติดต่อช่วงเวลาเที่ยงจึงอยากให้มีบริการตรงนี้ ปัญหา 
อุปสรรค ควรมีการแก้ไข เช่น การเซ็นต์ทิ้งไว้แต่ก็มีข้อเสียคือเหมือนเราต้องรับผิดชอบไปด้วย  สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย และ กองพัฒนานักศึกษา ควรให้บริการช่วงพักกลางวัน เนื่องจากมักจะมีคนภายนอก
มาติดต่อตลอด ให้ทํางานเหมือนธนาคาร 

3.5  จุดเน้นการให้บริการแก่นักศึกษา ต้องยิ้มแย้ม แจ่มใส เอาใจใส่ไม่ดุ เช่น การยื่นเอกสารต่างๆ ทุน
กู้ยืมถ้าผิดก็จะดุนิดหน่อย แต่ก็อธิบายให้นักศึกษาฟังและอธิบายหลายๆ รอบ จนกว่าจะเข้าใจ เจ้าหน้าที่
บางคนดุมากนักศึกษาจะไม่ไปติดต่อ บางครั้งดุจนร้องไห้ สําหรับนักศึกษาต้องใช้วิธีบอกให้ทําไปก่อนแล้ว
จะช่วยดูให้ ช่วยอธิบาย หากมีการดุก็จะแบบหยอกล้อกันเป็นเทคนิคในการให้บริการให้เด็กไม่กลัว บาง
คนกลัวจนไม่อยากมายื่นเรื่องกู้หรือไม่อยากมาติดต่อ คือ ต้องปรับคําพูด และสีหน้าที่ไม่ดุ บางครั้ง
นักศึกษาอาจจะกรอกเอกสารผิด จะมีตัวอย่างให้ดูในทุกครั้ง แต่ก็ยังทํามาผิดเรื่อยๆ แต่ต้องมีเทคนิคใน
การว่ากล่าว ตักเตือน และการพูดคุยเพื่อให้เด็กไม่กลัวและกล้าเข้ามาพบ อย่างสบายใจ 

3.6 ผู้รับบริการ คือ สมาชิกในครอบครัว จะต้องหวังดีและนึกถึงสมัยเราเป็นผู้รับบริการและมีความ
คาดหวังอะไรบ้าง ไม่เกี่ยงงานประสานงานที่ผู้ขอรับบริการร้องขอและอํานวยความสะดวก การอํานวย
ความสะดวกนักศึกษาที่พิการ โดยลงมาดําเนินการให้ที่บรรไดชั้นล่าง เช่น การบริการซองใส่เอกสาร/รูป
ต่างๆ  

3.7  การขอความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ภาระงานโดยตรงหรือแม้ไม่ใช่เวลาราชการ จะต้องช่วยแก้ไข
ปัญหาหรือหาทางออกหรือลู่ทางจนสุดความสามารถ 

3.8  ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่อ่ืนเพ่ือพัฒนางานตนเอง แล้วนํามาปรับปรุงของตัวเอง เช่น สมุดจิต
อาสา เป็นต้น พัฒนาให้ลดขั้นตอนการทํางาน และทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน จับคู่ทํางานกัน ให้ข้อมูล
กับนักศึกษาให้ครบถ้วน และสามารถให้ข้อมูลที่มากกว่าความคาดหวัง เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนคราว
เดี่ยวเลย 

3.7 การติดตามผลการให้บริการนักศึกษาที่มากู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. ตลอดจนจบการศึกษา 
 

4. ท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า 
4.1  ผู้บริหารจริงจัง/ให้ความส าคัญ 

4.1.1  การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องสื่อสารกัน
ให้ชัดเจน หากผู้ให้บริการไม่เข้าใจให้ถามกลับ และทวนคําตอบ  
 4.1.2  ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการยอมรับ
ด้านการให้บริการ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรคนอ่ืน 

4.1.3  การวัดผลงานที่ชัดเจน (KPI) หน่วยงานต้องกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือกํากับให้
บุคลากรพัฒนาการให้บริการที่ดี 

4.1.4  การทํางานเป็นทีม ทุกคนทํางานแทนกันได้ในหน่วยงาน ประสานงานติดต่องานร่วมกันได้ 
หน่วยงานเดียวกันจําเป็นจะต้องทํางานทดแทนกันได้ เช่น ช่วงเจ้าหน้าอีกคนไปพักรับประทานอาหาร
กลางวัน จะต้องมีการทํางานแทนคนที่ไปพักช่วงเวลานั้น 
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 4.1.5  ให้บริการทุกระดับอย่างเสมอภาค มีจิตบริการ ทําด้วยใจของการบริการ ไม่เกี่ยงว่าเป็น
งานคนอ่ืน แก้ไขปัญหาของผู้ขอรับบริการได ้
 4.1.6  ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญควรให้ความสําคัญ มีนโยบายเรื่องนี้ งานเครือข่ายหากมอบผู้
ปฏิบัติก็ให้มอบอํานาจเชิงตัดสินใจด้วย 
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สรุปเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 

ส านักงานอธิการบดีได้จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประเด็น ”การพัฒนาคุณภาพการบริการ” จ านวน 8 ครั้งที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

1.1  แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
1.1.1 ก าหนดจุดบกพร่องท่ีควรแก้ไข 

1) บุคลากร ต้องได้รับการอบรมทักษะด้านการให้บริการและความส าคัญของลูกค้า 
เพ่ือการยกระดับการให้บริการที่ดี และปรับทัศนคติด้านการบริการ มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม 
สันทนาการร่วมกันภายในส านักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง 

2) การประชุมในส านักงานอธิการบดี (ทุกงาน ทุกกอง) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหาแนวทางแก้ไข อย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส 

3) หน่วยงานต่างๆ ควรมีการประชุมเพ่ือค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
จากการท างาน น าเสนอปัญหาพร้อมวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งท าให้ทุกคนสามารถทราบและรู้งานของเพ่ือน
ร่วมงานได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้องานในฝ่ายงานนั้น 

4) ใช้เครื่องมือค้นหาจุดบกพร่องของบุคคล เช่น มีการตรวจสอบงานตนเอง การใช้
แบบสอบถามจากงานประชุมต่างๆ หลังจากได้ปัญหาและจุดบกพร่องควรปรับปรุงตัวเอง บริหาร
จัดการตัวเอง รวมถึงพัฒนาศักยภาพตัวเองให้สูงขึ้น 

5) จัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการสอนงานกับเจ้าหน้าที่ใหม่หรือบูรณาการงานร่วมกันได้ และ 
การท างานทดแทนกันได้ในส่วนงานที่ไม่ซับซ้อน เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานรับบริการหน้า
เคาน์เตอร์ เป็นต้น 

6) สถานที่และสิ่งแวดล้อม ต้องปรับปรุงและจัดให้น่าอยู่  สะอาดสะอ้าน เหมาะ
ส าหรับเป็นสถานที่ต้อนรับ เช่น ส่วนหน้ากองบริการการศึกษา เปิดแอร์เย็นๆ ช่วงที่นักศึกษามารับ
บริการ ส่วนเคาน์เตอร์กองพัฒนานักศึกษา เป็นต้น 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2  การตั้งเป้าหมายร่วมกัน จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือวางแผนการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1.2.1  วางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานตามจุดบกพร่อง  
1) จัดระเบียบกระบวนการท างานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
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2) ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุก๊ ไลน์กลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ เป็นต้น 

3) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การท างานรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้
ข้ามระเบียบที่ส าคัญ 

4) หน่วยงานจัดประชุมไม่ควรใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ การ
ท าเอกสาร เป็นต้น 

5)  แนวทางแก้ไขต้องสแกนไฟล์ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ เป็นต้น 
  1.1.2.2  ด าเนินการตามแผน 
   1)  ผู้บริหารทุกระดับจะต้องจริงจังและให้ความส าคัญ และมีนโยบาย 

ด้านการยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างจริงจัง 
   2)  ผู้ให้บริการปรับทัศนคติและบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก โดยมี
ลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผล 

1) การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ให้บุคคลภายนอกองค์กรหรือ
หน่วยงานเข้าตรวจสอบการให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

2) น าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามหรือผู้รับบริการมาปรับปรุงเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทีไ่ด้มาตรฐาน 

3) การติดตามผลการท างานแม้เป็นงานประจ าหรืองานที่นอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบหลัก เช่น การส่งเรื่องเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีพิเศษของข้าราชการบ านาญไป
ยังกรมบัญชีกลางและรายงานผลให้กับผู้มาขอรับบริการจากเรา แม้งานนั้นจะนอกเหนือจากหน้าที่
หรือความรับผิดชอบของเรา จ าเป็นจะต้องติดตามผลแล้วแจ้งไปยังผู้มาขอรับบริการ เป็นต้น 

4) หลังให้บริการจะต้องมีการติดตามผลการให้บริการ เช่น นักศึกษากู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) จะต้องดูแลตลอดจนจบการศึกษา เป็นต้น 

5) การปรับปรุงการปฏิบัติงานตามจุดบกพร่อง โดยการวัดผลงานที่ชัดเจน 
(KPI) หน่วยงานต้องก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือก ากับให้บุคลากรมีการพัฒนาการให้บริการที่ดี ให้
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการยอมรับด้านการ
ให้บริการ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรอ่ืน 
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    แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
มีอัธยาศัยดี 
มีมนุษยสัมพันธ์ 
รู้จักกาลเทศะ 
บริการด้วยความเต็มใจ 
เป็นนักฟังที่ดี 
ไม่พูดดูถูกผู้อื่น 
พูดจาชัดเจน ไพเราะ มีหางเสียง “ขอบคุณ ขอโทษ” ต้องมีอยู่ในตัวบุคคล 
พัฒนา ปรับปรุงตนอยู่เสมอ แม้อยู่ระหว่างการให้บริการ 

 

Key  
To 

Success  
ผู้

ให้บริการ 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
1) การให้ความส าคัญในการ “สื่อสาร” เช่น การสื่อสารที่ผิดไปจากความเป็นจริงท าให้การ

ท างานและกระทบภาพลักษณ์คนท างานหรือหน่วยงานเสียหาย เช่น ข่าวการไม่รับพัสดุจากไปรษณีย์
ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะปรับกระบวนการอย่างไร แต่มีการสื่อสารไปทั้งองค์กรแล้วว่างานบริหารงานทั่วไป
จะไม่รับพัสดุจากไปรษณีย์ให้แก่บุคลากรนั้น สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ต่องานมาก ซึ่งจะมีการ
รับและแยกพัสดุไว้ให้ แต่พัสดุราชการจะเซ็นรับและใส่ล็อคไว้ให้ ส่วนพัสดุส่วนตัวจะรับไว้ให้  

2) การรักษาความลับ การเป็นผู้ให้บริการในเรื่องบางเรื่องที่เป็นก็ต้องเป็นความลับ ไม่
เปิดเผย การเก็บความลับส าคัญอย่างยิ่งหากเราเป็นหน่วยงานให้บริการหรือผู้ให้บริการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ของส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล 

(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล
ในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษร เช่น 
ทักษะในการท างาน หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ จึงท าให้กลั่นกรอง “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” 
ออกมาเป็นใจความส าคัญ คือ ผู้รับบริการคือสมาชิกในครอบครัว และเป็นครอบครัวเดียวกัน  

โดยผู้ให้บริการจะต้องมีทัศนคติ “ผู้รับบริการคือสมาชิกในครอบครัว/เป็นครอบครัวเดียวกัน” 
จะต้องหวังดีกับผู้มาขอรับบริการทุกคน ไม่เกี่ยงงาน อ านวยความสะดวก ไม่แบ่งสถานะ เช่น การ
อ านวยความสะดวกนักศึกษาที่พิการที่ชั้น 1 ทั้งที่ส่วนงานตัวเองด าเนินการที่ชั้น 2 รวมถึงการอ านวย
ความสะดวก เช่น การบริการซองใส่เอกสาร/รูปต่างๆ แก่นักศึกษา เป็นต้น  
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4.2  การท าให้ผู้รับบริการพอใจ 
4.2.1 ความรวดเร็วและความถูกต้อง  

1) หากเป็นหน่วยบริการส าหรับให้บริการแก่นักศึกษาต้องบริการแก่นักศึกษา
ก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาจึงให้บริการกับบุคลากรตามล าดับ 

2) การให้บริการหลังเวลาราชการ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เลิกเรียนเวลา 16.30 
น. จะมาขอรับบริการโดยเฉพาะส่วนงานกองพัฒนานักศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บริการอย่าง
เต็มใจ เป็นต้น 

4.2.2 การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ  
1) การให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งมีจ านวนมากต้องน าเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง 

แม่นย า รวดเร็ว เข้ามาช่วย เช่น ระบบบริการแก่นักศึกษ ระบบลงทะเบียน การสร้างไลน์กลุ่ม การ
แจ้งข่าวผ่านเฟซบุก๊ และกลุ่มไลน์ เป็นต้น 

2) การให้บริการแก่บุคลากรต้องน าเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดการ
ใช้ทรัพยากร ประหยัด เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (HR) เป็นต้น 

3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางโซเซียลหรือช่องทางการรับข้อร้องเรียน จะท าให้ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการ
ท างานให้ดีข้ึน 

4.2.3 ความเชี่ยวชาญในการบริการสู่ความเป็นเลิศ  
1) ฝึกอบรม/เพิ่มศักยภาพ ด้านการให้บริการ และฝึกอบรมให้กับบุคลากรใหม่

เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
2) ประเมินตนเองตลอดเวลาหลังการให้บริการหาจุดบกพร่อง วิเคราะห์ตนเอง

เป็น ยอมรับความผิดพลาด เพ่ือแก้ปัญหา และพรุ่งนี้ต้องท าให้ดีกว่าวันนี้ 
3) ปรับบุคลิกภาพพ้ืนฐานของผู้ให้บริการ 

การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
“ผู้รับบริการคือสมาชิกในครอบครัว 

และเป็นครอบครัวเดียวกัน” 

ผู้รับบริการ 
“พอใจ” 

ผู้รับบริการ 
“สุขใจ” 

ผู้รับบริการ 
“ได้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ 

เกินความคาดหวัง” 
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3.1  บุคลิกภาพ คือ ยิ้มแย้ม แจ่มใส หน่วยบริการจะต้องสร้างเอกลักษณ์ใน 
ตัวบุคคล เช่น ยิ้ม ไหว้ แจ่มใส เมื่อปฏิบัติหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์รับบริการ เช่น งานการเงิน กอง
บริการการศึกษา เป็นต้น 

3.2  มนุษยสัมพันธ์ คือ บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวบุคคลให้มี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ด ีมีจิตรักงานบริการ และตระหนักถึงหน้าที่ รวมทั้งให้ความส าคัญของผู้มารับบริการ  
ดังค ากล่าวที่ว่า “ผู้รับบริการคือสมาชิกในครอบครัว และเป็นครอบครัวเดียวกัน” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.2.4  การให้บริการแบบรู้เขารู้เรา  

   ส ำนกังำนอธิกำรบดี การให้บริการแก่นักศึกษาจะต้องเข้าใจธรรมชาติของ

เด็ก คือ ความคิดของนักศึกษาชั้นปี 1 จะเหมือนความคิดของเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เอกสารไปก็ไม่
อ่าน เจ้าหน้าที่ให้บริการต้องนัดนักศึกษาชี้แจงรายละเอียดพร้อมกัน เช่น นักศึกษาที่จะยื่นกู้ กยส. ให้
มาพร้อมกันและคุยรายละเอียดให้ฟังพร้อมกัน และผู้ให้บริการต้องมีทัศนคติต่อผู้รับบริการว่า
ผู้รับบริการไม่รู้รายละเอียด ผู้ให้บริการต้องอธิบายช้าๆ อย่างละเอียด ให้เข้าใจ และเปิดโอกาสให้
ซักถาม 
 การบริการหน้าเคาน์เตอร์ของงานการเงิน กองบริการการศึกษา ส่วนมากลูกค้า
ประจ าจะเป็นนักศึกษา ต้องเพ่ิมทักษะ การจดจ าผู้รับบริการให้ได้ การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับผู้รับบริการประจ า จะท าให้การท างานง่าย ราบรื่น 

บุคลิกภาพ
พื้นฐานของ 
ผู้ให้บริการ 

กระตือรือร้น แจ่มใส 

ยิ้มแย้ม 

ปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ 

สู้งาน จิตอาสา 

รอบรู้ 
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I do not Forget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.3  การท าให้ผู้รับบริการสุขใจ 

1.3.1 การให้บริการแบบ One stop service  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการให้บริการ ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่มีงานใดที่  

100 เปอร์เซ็นต์ แต่ทุกหน่วยงานก็พยายามท าให้ได้ พยายามเรียนรู้ทุกงานในหน่วยงานเพ่ือท าแทน
กันได้ โดยเฉพาะการจับคู่กันท างาน (Buddy) เพ่ิมศักยภาพ ท าให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย แบ่งงานกัน ควร
มีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา งานพัสดุ เพราะมีบุคคลภายนอกมา
ติดต่อ ซึ่งคนภายนอกมักจะมาติดต่อช่วงเวลาเที่ยงจึงอยากให้มีบริการตรงนี้ ปัญหา อุปสรรค ควรมี
การแก้ไข เช่น การเซ็นชื่อทิ้งไว้แต่ก็มีข้อเสีย คือเหมือนเราต้องรับผิดชอบไปด้วย  ส านักงานสภา

ท าให้ผู้อ่ืน
ชื่นชอบ 

เอาใจใส่และสนใจ
ผู้รับบริการ 

เป็นผู้ฟังที่ดี 

พูดในสิ่งท่ี
ผู้รับบริการต้องการ

หรือสนใจ 

ให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ 

จ าชื่อผู้รับบริการ
ประจ า 

ยิ้มกับผู้รับบริการ 
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มหาวิทยาลัย และ กองพัฒนานักศึกษา ควรให้บริการช่วงพักกลางวัน เนื่องจากมักจะมีคนภายนอกมา
ติดต่อตลอด ให้ท างานเหมือนธนาคาร 

1.3.2 จุดเน้นการให้บริการแก่นักศึกษา  
ต้องยิ้มแย้ม แจ่มใส เอาใจใส่ ไม่ดุ เช่น การยื่นเอกสารต่างๆ ทุนกู้ยืมถ้าผิดก็จะดุนิด

หน่อย แต่ก็อธิบายให้นักศึกษาฟังและอธิบายหลายๆ รอบ จนกว่าจะเข้าใจ เจ้าหน้าที่บางคนดุมาก
นักศึกษาจะไม่ไปติดต่อ บางครั้งดุจนร้องไห้ ส าหรับนักศึกษาต้องใช้วิธีบอกให้ท าไปก่อนแล้วจะช่วยดู
ให้ ช่วยอธิบาย หากมีการดุก็จะแบบหยอกล้อกันเป็นเทคนิคในการให้บริการให้เด็กไม่กลัว บางคนกลัว
จนไม่อยากมายื่นเรื่องกู้หรือไม่อยากมาติดต่อ คือ ต้องปรับค าพูด และสีหน้าที่ไม่ดุ บางครั้งนักศึกษา
อาจจะกรอกเอกสารผิด จะมีตัวอย่างให้ดูในทุกครั้ง แต่ก็ยังท ามาผิดเรื่อยๆ แต่ต้องมีเทคนิคในการว่า
กล่าว ตักเตือน และการพูดคุยเพื่อให้เด็กไม่กลัวและกล้าเข้ามาพบอย่างสบายใจ 

1.3.3  ผู้รับบริการ คือ สมาชิกในครอบครัว จะต้องหวังดีและนึกถึงสมั ยเราเป็น
ผู้รับบริการและมีความคาดหวังอะไรบ้าง ไม่เกี่ยงงานประสานงานที่ผู้ขอรับบริการร้องขอและอ านวย
ความสะดวก การอ านวยความสะดวกนักศึกษาที่ พิการ โดยลงมาด าเนินการให้ที่บันไดชั้นล่าง เช่น 
การบริการซองใส่เอกสาร/รูปต่างๆ  

1.3.4  การให้ความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ภาระงานโดยตรงหรือแม้ไม่ใช่เวลาราชการ จะต้อง
ช่วยแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกหรือลู่ทางจนสุดความสามารถ 

1.3.5  การบริการข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้รับบริการ เช่น นักศึกษาร้องขอ 1 เรื่อง แต่หากเรื่อง
นั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนงานอ่ืน จ าเป็นต้องให้ข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
และท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน จับคู่ท างาน ให้ข้อมูลกับนักศึกษาให้ครบถ้วน และสามารถให้ข้อมูล
ที่มากกว่าความคาดหวัง เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

1.3.6  การติดตามผลการให้บริการ เช่น นักศึกษาที่มากู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. ตลอดจน
จบการศกึษา เป็นต้น 
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1.3  การท าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าหรือเกินความคาดหวัง 
1.3.1 การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้อง

สื่อสารกันให้ชัดเจน หากผู้ให้บริการไม่เข้าใจให้ถามกลับ และทวนค าตอบ 
1.3.2 การท างานเป็นทีม ทุกคนท างานแทนกันได้ในหน่วยงาน ประสานงานติดต่อ

งานร่วมกันได้ หน่วยงานเดียวกันจ าเป็นจะต้องท างานทดแทนกันได้ เช่น เวลาพักกลางวันเจ้าหน้าที่
อีกคนไปพักรับประทานอาหารกลางวัน จะต้องมีการท างานแทนคนที่ไปพักช่วงเวลานั้น  และการรับ
โทรศัพท์เพ่ือตอบปัญหาผู้รับบริการ เป็นต้น 

1.3.3 ผู้ให้บริการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเสมอภาค มีจิตบริการ ท าด้วยใจของ
การบริการ ไม่เก่ียงว่าเป็นงานคนอ่ืน แก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การบริการ 
(Service) 

 

กระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อ่ืน 
 

การท าให้ผู้อ่ืนพอใจ 
 

การท าให้ผู้อ่ืนประทับใจ 
 

การท าให้ผู้อ่ืนชื่นชอบ 
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เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ส านักงานอธิการบดี  ได้จัด
กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ” โดยมีตัวแทนทั้งสาย
สนับสนุนและสายวิชาการเข้าร่วมเปิดเวที ซึ่งสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการเปิดเวที ดังนี้ 

1. ด้านบุคคลผู้ให้บริการ 
1.1  มีทัศนคติที่ดีและใจรักบริการ 
การบริการที่ท าให้ผู้รับบริการประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้งหรือการบอกต่อ 

ต้องมาจากจิตใจและทัศนคติของผู้ให้บริการที่ต้องรับรู้ว่า ผู้รับบริการเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด จะต้อง
อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือให้เต็มที่ตามก าลังความสามารถ รวมทั้งให้บริการตรงตามความ
ต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ 

แนวปฏิบัติ 
1) ปลูกฝังวัฒนธรรมในหน่วยงานทั้งในระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และกอง ให้

บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ ให้ตระหนักว่าผู้รับบริการเป็นบุคคลที่ส าคัญท่ีสุด 
2) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริการของเจ้าหน้าที่อย่าง

สม่ าเสมอ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแนวทางการให้บริการ 
3) อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการให้สูงขึ้น และหากไม่สามารถ

ให้บริการหรือปรับปรุงตนเองได้ควรพิจารณาย้ายไปท างานในส่วนสนับสนุที่ไม่ต้องติดต่อกับ
ผู้รับบริการ 

1.2  รู้เขา-รู้เรา 
ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนเองอย่างถ่องแท้ รวมทั้งกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้บริการได้ถูกต้อง สามารถใช้ความรู้ที่มีแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการได้ 
และหากผู้ให้บริการมีความรู้ที่ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

แนวปฏิบัติ 
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการ ใช้ระบบพ่ีเลี้ยง พ่ีสอนน้อง ถ่ายทอด

ประสบการณ์ท างานจริง โดยรุ่นพ่ีต้นแบบที่ให้บริการเป็นที่ยอมรับ  
2) มีนโยบายให้รางวัลและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ให้บริการดีเพ่ือเป็นต้นแบบ 
1.3  อ่อนน้อม มีความอดทน 
ผู้ให้บริการควรมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ ซึ่งการ

พัฒนาบุคลิกภาพสามารถอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้เกิดความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ท างานอย่างมีความสุข 

1.4  ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ผู้ให้บริการต้องมีความเสมอภาคในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจาก

หน่วยงานเป็นสถาบันทางการศึกษาให้ความรู้ทางวิชาการ ผู้รับบริการมีทั้งนักศึกษา ประชาชน 
ผู้รับเหมาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการบริการ “บริการเหมือนครอบครัวเดียวกัน” และค านี้ที่
ใช้ได้มายาวนาน คือ “สวัสดี ขอโทษ รับฟัง”  

 
 



 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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แนวปฏิบัติ 
ควรสร้างมาตรฐานของกระบวนการให้บริการ เช่น ถ้อยค าที่ใช้พูดกับผู้รับบริการให้

ทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน เช่น สวัสดีค่ะ ติดต่อเรื่องอะไรครับ/ค่ะ” เป็นต้น 
 
1.5  มีเป้าหมายและอุดมการณ์ 
หากการท างานที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์ จะส่งผลให้บุคลากรท างานอย่างมี
ความสุข  

 
2. ด้านนโยบาย 

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญและจริงจังกับการยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
2) ผู้บริหารมีแนวทางและนโยบาย โดยให้บริการเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 

 
3. ด้านสถานที่สภาพแวดล้อม 

1) สถานที่และภูมิทัศน์ควรสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  
2) จัดให้มีที่นั่งอย่างเพียงพอ  
3) มีแผนผังจุดบริการตามล าดับขั้นตอน มีป้ายชื่อบ่งบอกสถานที่รับบริการต่างๆ  
4) จัดเตรียมวัสดุส านักงานบริการตามจุดอย่างเหมาะสม เช่น กองบริการการศึกษา

บริการปากกาแก่นักเรียนที่มาสมัครเรียน เป็นต้น 
5) จัดมีมุมบริการเครื่องดื่มเนื่องจากอากาศประเทศไทยร้อน หรือมุมสาระน่ารู้ 

หนังสือ เป็นต้น 
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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 

 

 

************* 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



ภาคผนวก 

1. ปฏิทินการด าเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี 
2. ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานอธิการบดี 

 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ก.ย. 61 1) ทบทวนนโยบาย ค าสั่ง และ

ปฏิทินการจัดการความรู้ ของส านกังาน
อธิการบด ี

มีนโยบาย ค าสั่ง และปฏิทินการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย 

- งานประกันคุณภาพ 

ต.ค. 61 2) ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงานการจดัการความรู้
ไปยัง 4 กอง 

หน่วยงานมีนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการด าเนินงาน 

- งานประกันคุณภาพ 

20 พ.ย. 61 3) ทบทวนประเด็นความรู้การ
จัดการความรู้ของส านักงานอธิการบด ี

ประเด็นความรู้ 1 
ประเด็น 

คณะกรรมการ KM 

พ.ย.-ธ.ค. 61 4) ทบทวนและจัดท าแผน KM ของ
ส านักงานอธิการบด ี

ร่างแผน KM 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

11 ม.ค. 62 5) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 1 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งท่ี 1 

1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้

18 ม.ค. 62 6) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 2 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งท่ี 2 

1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้

25 ม.ค. 62 7) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 3 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งท่ี 3 

1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้

1 ก.พ. 62 8) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 4 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งท่ี 4 

1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้

8 ก.พ. 62 9) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 5 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งท่ี 5 

1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้

15 ก.พ. 62 10) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 6 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งท่ี 6 

1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้

22 ก.พ. 62 11) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 7 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งท่ี 7 

1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้

1 มี.ค. 62 12) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งท่ี 8 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งท่ี 8 

1 ฉบับ คกก.ถอดองค์ความรู ้

มี.ค.-เม.ย. 62 13) จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่ดีที่ได้จาก
กิจกรรมการถอดองค์ความรู้ และ
ทดลองใช้คู่มือ หลังจากน้ันปรับปรุงคู่มือ 

มีคู่มือฯ เผยแพร่และบุคลากร
น าไปใช้ประโยชน์ 

- คณะ/ส านัก/สถาบัน 

11-17 พ.ค. 62 14) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติทีด่ี เพื่อ
ส่งเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัย 

มีรายงานผลการด าเนินงานถอด
องค์ความรู้ และคู่มือแนวปฏิบัติ
ที่ด ี

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

 



 
 

 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
22 พ.ค. 62 15) คณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชม

บอร์ดแสดงผลงานแนวปฏิบัติที่ด ี
บอร์ดแนวปฏิบัติที่ดี ส านักงาน
อธิการบดี 

ร้อยละ 
100 

คกก.ถอดองค์ความรู ้

28-29 พ.ค. 62 
 

16) มหาวิทยาลยัประกาศผลการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งท่ี 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ผลการประกวดแนวปฏิบตัิที่ดี 
ครั้งท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

14 มิ.ย. 62 17) เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY 
& Best Practice SHARE ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 4 

คกก.ด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ส านักงานอธิการบด ี

ร้อยละ 80 คณะกรรมการฯ 

17-21 มิ.ย. 62 18) สรุปผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ 2562 และ
รายงาน คกก.ด าเนินงานประกัน และ 
คกก.ประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อ
ทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

มีรายงานผลการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
รายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

1 เล่ม งานประกันคุณภาพ 

 
 

หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ด าเนินการถอดองค์ความรูทุ้กครั้ง ให้น าองค์ ความรู้ และประเด็นส าคัญขึ้น 
Facebook Group : ช่ือ ARU KM ของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

 

 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพการบริการ" ครั้งที่ 1-8 โดยมี

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

  
  
  
  
  

    



กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพการบริการ" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคารศูนย์
การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะ ส านัก/สถาบัน และกอง เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  

   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่อยู่ : ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

E-mail : qaaru@hotmail.com 
  

 


