แผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ สายสนับสนุน วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
วัน/เดือน/ปี

รายการ

เวลา

พฤศจิกายน 2560
19 ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
15 มกราคม 2561
19 กุมภาพันธ์ 2561
26 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561

ทบทวนประเด็นการจัดการความรู้
จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2561

9 เมษายน 2561

จัดทาคู่มือแจกให้กับบุคลากรนาไปใช้พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์

27 เมษายน 2561

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2561
สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้
(กรรมการKM+บุคลากรที่นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์)

18 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน 2561

13.30 น.
ห้องประชุมมรกต
09.00 น.
ห้องประชุมภูวนารถ
16.00 น.
ห้องประชุมมรกต
16.00 น.
ห้องประชุมมรกต
16.00 น.
ห้องประชุมมรกต
16.00 น.
ห้องประชุมมรกต
16.00 น.
ห้องประชุมมรกต
13.30 น.
ห้องประชุมมรกต
ทาหนังสือแจ้งเวียนแจกคู่มือ
ทุกหน่วยงาน/www.cpc.ac.th
09.30 น.

KM DAY
ห้องประชุม
ภูวนารถ

ใช้แบบติดตามในการประเมินผลการนา
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

30 พฤษภาคม 2561 ติดตามผลการนาความรู้ทไี่ ด้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
8 มิถุนายน 2561

สถานที่

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2561
สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
รายงานผลการดาเนินงานต่อผูบ้ ริหาร
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีดา้ นบริหารจัดการ

13.30 น.

ห้องประชุมมรกต

รายงานต่อรองอธิการบดี/อธิการบดี
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ)
ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้
ผู้ประสานงาน

นางสาวธัญณัฐ คาศรี
Zeal_oil@hotmail.com
โทร. 02-6922360-4 ต่อ 807,802 หรือ 084-879-4379

แผนการจัดการความรู้ (KM)
งบประมาณ 2561
สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หน้า 0

RT-KM1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมายของตัวชี้วัด
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพ พัฒ นาทรัพยากรให้มีคุณภาพตาม ระดั บ ความพึ ง พอใจ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประสิ ท ธิ ภ าพ มี ธ รรมาภิ หลั ก ธรรมาภิ บ าล บนพื้ น ฐาน ของผู้รับบริการ
3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
บาล
เครื่ อ งมื อ ท างการบ ริ ห ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

หน้า 1

RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ที่
1 การค้นหาความรู้
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
ธ.ค. 60 - จ านวนแผนการ - จานวน 1 แผน - คณะกรรมการ - แผนกประกัน
- ประชุมระดมสมองเพื่อกาหนดประเด็นความรู้ที่
จัดการความรู้
ก า ร จั ด ก า ร คุณภาพการศึกษา
เกี่ย วข้องกับ การบริห ารจั ดการตา,หลั กธรรมา
ความรู้
ภิบาลเพื่อสรุปเป็น Knowledge Mapping
- จ านวนประเด็ น - จานวนประเด็น
- ส ารวจความต้ อ งการการจั ด การความรู้ จ าก
ค ว าม รู้ ที่ ส าคั ญ ความรู้ที่สาคัญ - บุ ค ลากรสาย
บุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 3 หน่วยงาน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
สนับสนุน
- คัด เลื อกประเด็ น ที่ ส าคัญ มาจั ด ท าการจั ด การ
บริหารจัดการตาม
ความรู้ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
หลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

สถานะ หมายเหตุ

หน้า 2

RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
- กาหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เดือนละ 1 - จานวนแนวปฏิบัติ - 1 เรื่อง
- น าความรู้ ด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ ครั้ง รวม 5 ที่ ดี ในการจั ด การ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของแต่ ล ะ ครั้ง (ธ.ค. ความรู้
บุคคลมาพูดคุยมาแลกเปลี่ ยนความรู้ โดยการ 60 - เม.ย.
จัดประชุมและสรุปผลข้อมูล
61)
- เชิญผู้มีป ระสบการณ์ /เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร
ทั้งภายในและภายนอกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ค้ น หาความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ เช่ น
อิน เตอร์เน็ ต เอกสาร การสั มภาษณ์ พู ดคุยกับ
บุคคลที่มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ศึกษาดูงาน ฯลฯ
- เครื่อ งมือที่ ใช้ในการสร้างและแสวงหาความรู้
ได้แก่
1. ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง
2. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
3. ระบบพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

กลุ่มเป้าหมาย
- คณะกรรมการ
ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ และ
บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

-

สถานะ หมายเหตุ

แ ผ น ก ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา

หน้า 3

RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ที่
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
- การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 - จานวนองค์ความรู้ - อ ย่ างน้ อ ย 1 - บุ ค ลากรสาย
จากบุคลากรที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในรูป ครั้ง รวม 5 ที่ ไ ด้ จั ด เ ป็ น ช่ องทาง/แหล่ งที่ สนับสนุน
ของเอกสาร สรุปความรู้ และนาความรู้ที่ได้จาก ครั้ง (ธ.ค. หมวดหมู่
เผยแพร่
บุ คลากรแต่ละบุ คคลมาจั ดหมวดหมู่ กาหนด 60 – เม.ย.
เป็นประเด็น ขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น
61)
การวางแผน การจัดระบบงานฯลฯ และนามา
จั ดท าเป็ น ระบบ สารบั ญ หั ว ข้อ เรื่ อง จั ดกลุ่ ม
ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการสืบค้น โดยจัดทา
เป็นบล็อก KM, Facebook, website

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ผู้รับผิดชอบ

-

สถานะ หมายเหตุ

แ ผ น ก ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา

หน้า 4

RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- ประชุมเพื่อกลั่นกรองความรู้จากการแชร์ความรู้ เดือนละ 1 - จ าน วน เอกสาร - 1 เล่ม
ใน บล็อก KM
ครั้ง รวม 5 ความรู้
- ถอดความรู้โดยการวิเคราะห์/สังเคราะห์ความรู้ ครั้ง (ธ.ค.
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทาเป็น 60 – เม.ย.
เอกสารสรุป ความรู้ที่ได้จ ากการเรียนรู้ทุ กครั้ง
61)
โดยจั ด ท ารู ป แบบของเอกสารเป็ น มาตรฐาน
เดียวกัน โดยเป็นการจัดระบบข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
5. การเข้าถึงความรู้
- จั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง เวีย น ให้ ทุ ก คนได้ รั บ ทราบ พ.ค. 61 - แหล่งการเผยแพร่ - 2 แหล่ง
ข่าวสาร ทีเ่ กี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นาเอกสารสรุป ความรู้ ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายสามารถรั บ รู้
ข้ อ มู ล รวมทั้ ง ให้ บุ ค คลภายนอกเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ความรู้และนาไปใช้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

-

บุ ค ลากรสาย - คณะกรรมการการ
สนับสนุน
จัดการความรู้

-

บุ ค ลากรสาย - แ ผ น ก ป ร ะ กั น
สนับสนุน
คุณภาพการศึกษา

สถานะ หมายเหตุ
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ หมายเหตุ
ที่
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จั ดกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้านการพั ฒ นา พ.ค. 61 - จ านวนครั้ ง ที่ จั ด - 1 ครั้ง
- บุ ค ลากรสาย - แ ผ น ก ป ร ะ กั น
ประสิทธิภาพการทางานจากบุคลากรที่นาองค์
ประชุม
สนับสนุน
คุณภาพการศึกษา
ความรู้ ไ ปใช้ โดยจั ด เป็ น กิ จ กรรม "CPC KM
และคณะกรรมการ
DAY" นิ ท รรศการ โดยมี สิ่ ง จู ง ใจหรื อ รางวั ล
- จานวนบุคลากรที่ - มี บุ ค ลากรที่ น า
การจัดการความรู้
สาหรับแนวปฏิบัติที่ดี
น าค ว าม รู้ ไ ป ใช้ ค ว า ม รู้ ไป ใ ช้
- จัดทาเอกสารหรื อแหล่ งข้อมูลความรู้เผยแพร่
ประโยชน์
ประโยชน์อย่าง
ความรู้ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานและ
น้อย 70 คน
หน่วยงานภายนอกอื่น
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ หมายเหตุ
ที่
7. การเรียนรู้
- จั ด ท าคู่ มื อ ก ารเพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก าร มิ.ย. 61 - คู่มือ
- 1 เล่ม
- บุ ค ลากรสาย - แ ผ น ก ป ร ะ กั น
ปฏิบัติงาน
สนับสนุน
คุณภาพการศึกษา
- ติ ด ตามผลการน าองค์ ค วามรู้ ไ ปใช้ ใ นการ
- ร้อยละของ
- ร้อยละ 65 ของ
และคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานทั้งบุ คลากรภายในและหน่วยงาน
บุคลากรที่นาไปใช้ บุ ค ล าก รส าย
การจัดการความรู้
ภายนอก
ส นั บ ส นุ น
- น าผลการดาเนิ น งานเสนอต่อผู้ บ ริห าร เพื่ อ
ทั้งหมด
พิจารณาดาเนินการในปีต่อไป

ผู้ทบทวน :

ผู้อนุมัติ :
(นางสาวศิริวลัย

วรรณโต)
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(นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ)
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ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Blog KM

http://www.cpc.ac.th/blog_km/?cat=13

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 19 ธันวำคม 2560
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 1 เรื่อง เป้าหมายของการนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาใช้ในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) หรือ KM นั้นก็คือแนวทำงกำรบริหำรแนวทำงกำรทำงำน
ภำยในองค์กรเพื่อทำให้เกิดกำรนิยำม ควำมรู้ขององค์กรขึ้น และทำกำรรวบรวม สร้ำง และกระจำยควำมรู้ขององค์กร ไปให้
ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดกำรต่อยอดของควำม รู้ นำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้
ภำยในองค์กรขึ้น คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ นำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้เกิด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
กำรน ำ KM มำใช้ ใ นวิ ท ยำเขตจัก รพงษภูว นำรถ โดยมี วั ต ถุ ประสงค์ ห ลั ก ในกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพกำร
ปฏิบัติงำน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ
1. กำรพัฒนำคน บุคลำกรเป็น หัว ใจหลั กขององค์กร องค์กรจะประสบควำมสำเร็จได้นั้น จะต้องมีบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพ ปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถ และทำให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจสูงสุด
2. กำรพัฒนำกำรให้บริกำร กำรพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อให้ผู้รับบริกำรได้ประโยชน์ และควำมพึงพอใจสูงสุด รวมถึง
เทคนิคกำรพัฒนำระบบงำนขององค์กรให้เกิดควำมสะดวกสบำยต่อผู้ใช้บริกำร
3. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เป็นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในองค์กรจะทำให้ประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของการนา KM มาใช้กับวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
1. ฐิติมา

ปานมณี

คณะศิลปศาสตร์

- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำร
- พัฒนำระบบกำรจัดกำรของแต่ละหน่วยงำน
- สร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรและหน่วยงำน
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน และหน่วยงำน
- เพิ่มแรงจูงใจในกำรทำงำน
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2. อัญชนา

จันทรวิจิตร

คณะศิลปศาสตร์

- พัฒนำคน สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
- เพิ่มประสิทธิภำพให้กับองค์กร
- พัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงมืออำชีพ
- พัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ
3. พุฒิพงษ์

ผ่องอาไพ

คณะศิลปศาสตร์

- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึ้น
- สร้ำงควำมรู้ที่นำมำใช้งำนได้จริง เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยที่สูงสุด
- พัฒนำคน มีกำรพัฒนำคน/บุคลำกรอยู่ตลอดเวลำ
4. นฤมล

อภัยพลชาญ

คณะศิลปศาสตร์

- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดข้อผิดพลำดน้อยที่สุด และเพื่อให้ได้งำนที่ถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
- พัฒนำคน เพื่อให้คนในองค์กรได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนที่ปฏิบัติ เช่น ก่อนจะปฏิบัติงำนอำจไม่มีควำมรู้ แต่เมื่อ
นำ KM มำใช้ก็จะทำให้เกิดควำมรู้ระหว่ำงบุคคล
- พัฒนำกำรให้บริกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่มำรับบริกำร เกิดควำมพึงพอใจ กำรนำ KM มำประยุกต์ใช้จะ
ทำให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบถึงขั้นตอน และเกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน
5. วนิดา

วันทาแท่น

คณะศิลปศาสตร์

- กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน กำรใช้ควำมรู้ต่ำงๆ มำประยุกต์กับงำนเพื่อใช้งำนนั้นๆ สำเร็จ กำรพยำยำม
ศึกษำควำมรู้อย่ำงสม่ำเสมอจำกกำรฝึกปฏิบัติงำน และเรียนรู้จำกเพื่อนร่วมงำน
- พัฒนำคน กำรอบรมในงำนนั้นๆ เพื่อหำแนวทำงในกำรทำงำนให้ดีขึ้น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรประชุมในสำย
งำนหำข้อดีและข้อเสียของตนเอง และพัฒนำปรับปรุงตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
- พัฒนำกำรให้บริกำร งำนส่วนใหญ่มักมีกำรติดต่อสื่อสำรกัน วิธีกำรสื่อสำรเพื่อให้อีกฝ่ำยรับสำรให้เข้ำใจและปฏิบัติ
ได้ กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำกับกำรให้บริกำรผ่ำนทำงโซเชียลต่ำงๆ กำรเปิดรับข้อเสนอแนะในกล่องแสดงควำมคิดเห็นเพื่อ
นำมำปรับปรุงกำรให้บริกำร
6. ณิชาดา
บวรชัยธนากูล คณะศิลปศาสตร์
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
- พัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร
7. อ้อม

พวงสุมาลี

คณะบริหารธุรกิจฯ

- สร้ำงองค์ควำมรู้ที่ใช้ได้จริง กำรอบรมในแต่ละครั้ง ต้องสำมำรถนำมำใช้กับงำนได้จริง
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน บุคลำกรควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนนั้นๆ และมีกำรจัดอบรม ดูงำน สถำนที่
ต่ำงๆ เพื่อมำปรับใช้ในกำรทำงำน
- พัฒนำคุณภำพคน
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8. พิมพ์ขวัญ

ภักดีพุดซา

คณะบริหารธุรกิจฯ

- พัฒนำคุณภำพคน ทำควำมรู้จำก KM มำปรับปรุงและพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้และมีประสิทธิภำพต่อไป
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน นำควำมรู้จำก KM มำปรับใช้กับงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
- พัฒนำกำรให้บริกำร นำควำมรู้จำก KM มำปรับปรุงกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ
9. สุติมา

น้อยพรหม

คณะบริหารธุรกิจฯ

- พัฒนำบุคลำกรในองค์กร ต้องเริ่มจำกตัวคนก่อน เมื่อคนพัฒนำงำนก็จะออกมำดี
- พัฒนำงำนที่ทำให้เกิดประสิทธิภำพ
- เมื่อบุคลำกรและงำนเกิดกำรพัฒนำ ย่อมส่งผลให้องค์กรพัฒนำ
10. ปวีณา

จันทสุข

คณะบริหารธุรกิจฯ

- พัฒนำคุณภำพคน
- สร้ำงองค์ควำมรู้นำไปใช้ได้จริง
11. อภิรักษ์

อัครภูศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ

- เพิ่มประสิทธิภำพงำน คือ กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้ในหน่วยงำน เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว และทำให้งำน
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
- พัฒนำคุณภำพคน คือ มีกำรอบรมในกำรทำงำนก่อนเริ่มทำงำนจริง เพื่อเพิ่มทั้งทักษะและควำมสำมำรถให้แก่
บุคลำกรหรือพนักงำน ให้มีควำมเข้ำใจในงำนที่ทำมำกยิ่งขึ้น
- พัฒนำกำรให้บริกำร มีกำรจัดอบรมในเรื่องของกำรให้บริกำร เพรำะมหำวิทยำลัยต้องพบกับนักศึกษำหลำยแบบ
และลดปัญหำที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีคุณภำพและมีใยใตกำรบริกำรที่ดี
12. ชนิสรา

อ่าสอาด

คณะบริหารธุรกิจฯ

- พัฒนำคุณภำพคน พัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรทำงำน
- กำรเรียนรู้กำรบริหำรงำน ต้องทำงำนเป็นทีม ทำเป็นระบบในกำรบริหำร
- ควำมสำเร็จขององค์กร ขึ้นอยู่กับบุคลกรที่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
13. ทักษ์ดนัย สามัญ

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรพัฒนำคน คือ กำรอบรมมอบควำมรู้ วิสัยทัศน์ขององค์กรให้กับพนักงำน
- ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ กำรจัดกทำพื้นที่ในองค์กรเพื่อให้พนักงำนได้ค้นคว้ำหำควำมรู้อื่นๆ นอกเหนือจำก
งำนเพื่ออำจนำมำสู่กำรปรับใช้ในกำรทำงำน
- กำรทำงำนเป็นทีม โดยกำรประสำนงำนกำรทำงำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
14. สุกัญญา

สงสว่าง

คณะบริหารธุรกิจฯ

- พัฒนำประสิทธิภำพของกำรทำงำน เช่น กำรให้บริกำร
- พัฒนำคุณภำพคน
- ขับเคลื่อนควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำขององค์กร
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15. พิมพ์ชนก หมีทอง

คณะบริหารธุรกิจฯ

- เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพงำน งำนที่มีประสิทธิภำพจะทำให้องค์กรมีคุณภำพ
- เพื่อพัฒนำภำพลักษณ์องค์กร ภำพลักษณ์องค์กรที่ดีจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคมภำยนอก
- เพื่อพัฒนำบุคลำกร พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพมำกขึ้น เสริมสร้ำงทักษะแก่บุคลำกรเพื่อไปพัฒนำคุณภำพงำน
รวมถึงสร้ำงผลงำนหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นเพื่อใช้กับองค์กร
16. ปาริชาติ

ชมน้อย

งานคลัง

- กำรพัฒนำกำรให้บริกำรกับนักศึกษำและบุคลำกรภำยใน และบุคคลภำยนอก
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพของงำน
- สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณในกำรซื้อวัสดุ เพื่อประหยัดงบประมำณ
17. ชลพรรษ สุกุลไชยโรจน์ งานคลัง
- พัฒนำกำรให้บริกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
- พัฒนำคน เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนมำกขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภำพงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้ดีขึ้น
18. ณฐาทิพย์ ศิวานันท์กุล

งานบริหารงานทั่วไป

- พัฒนำกำรให้บริกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
- เพิ่มประสิทธิภำพงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น
- พัฒนำคน เพื่อให้บุคลกรมีจรรยำบรรณในกำรทำงำนเพิ่มมำกขึ้น
19. ศุทธินี

พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- พัฒนำคน มีกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
- เพิ่มประสิทธิภำพของกำรทำงำน ทำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นจำกเดิม
- พัฒนำกำรให้บริกำร มีกำรบริกำรด้วยกำรเต็มใจ
20. กิตติกุล

ชัยวรมุขกุล

งานพัฒนานักศึกษา

- พัฒนำคน พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพมำกขึ้น
- พัฒนำกำรให้บริกำร กำรให้บริกำรควรปรับปรุงคุณภำพให้ดีขึ้น
- พัฒนำองค์ควำมรู้ ให้ควำมรู้แก่บุคลกรในหน่วยงำนนั้นๆ
21. นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- พัฒนำกำรให้บริกำร
- พัฒนำกำรปฏิบัติงำน
- พัฒนำศักยภำพมนุษย์
- ต่อยอดองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้วให้มีมำกขึ้น
- ต่อยอดองค์ควำมรู้นำไปสู่นวัตกรรม
- สร้ำงวิธีกำรเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงำนให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
- สร้ำงวิธีกำรสื่อสำรเชิงบวก เพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงทรงพลัง
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22. กาญจนา เลิศคชสีห์

งานคลัง

- พัฒนำคุณภำพคน
- ขับเคลื่อนภำรกิจมหำวิทยำลัย
- เพิ่มประสิทธิภำพงำน
23. ธนวัฒน์

ชาติชานิ

งานบริหารงานทั่วไป

- พัฒนำบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน
- เพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร
24. ญานิศา

เที่ยงสนิท

งานบริหารงานบุคคล

- พัฒนำคุณภำพคน เพรำะถ้ำบุคลำกรในวิทยำเขตฯ ทำงำนได้มีประสิทธิภำพ นั้นหมำยถึงกำรนำไปสู่กำรพัมนำงำน
ที่มีคุณภำพ ทำให้องค์กรเกิดกำรพัฒนำสำมำรถแข่งขันกันมหำวิทยำลัยอื่นๆ ได้
25. ณัฐดนัย

บัวสุวรรณ

งานคลัง

- พัฒนำด้ำนสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับงำน เพื่อควำมเป็นมำตรฐำนและแรงจูงใจในกำรทำงำน
- พัฒนำคุณภำพคน เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ
- เพิ่มประสิทธิภำพงำน
- กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่นำไปใข้ได้จริง
26. ภัทรวดี

ชาติกานนท์

งานพัฒนานักศึกษา

- เพิ่มประสิทธิภำพ ให้มีมำตรฐำนและระบบมำกขึ้น
- พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร ถือเป็นหัวใจสำคัญ เช่น กำรพัฒนำ One Stop Service
- พัฒนำคุณภำพคน เพื่อให้มีควำมน่ำเชื่อถือ และมีบุคลำกรที่มีคุณภำพมำกขึ้นไป
27. ปทุมพร

ปัจจุโส

งานกิจการพิเศษ

- เพิ่มประสิทธิภำพของบุคลำกรในกำรทำงำนให้มีระบบ เพื่อให้ทุกคนพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ และนำมำประยุกต์ใช้
ในกำรทำงำน
28. ธรรมจักร แสงเพ็ชร์

งานคลัง

- พัฒนำคุณภำพคน โดยพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในงำนที่เกี่ยงข้องมำกขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภำพงำน โดยคิดวิธีหรือหำอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของงำนให้เป็นไปได้ดี
29. บุษรากรณ์ เดชมา

งานพัฒนานักศึกษา

- ขับเคลื่อนกระบวนกำรดำเนินงำนขององค์กร เช่น กำรถ่ำยทอดงำนและกระบวนกำรทำงำนที่ดี จะทำให้กำร
ดำเนินงำนขององค์กรดำเนินไปได้ แม้จะมีกำรเข้ำ – ออก ของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งงำนจะมีประสิทธิภำพและไม่หยุดชะงัก
- พั ฒ นำคุ ณ ภำพของคน เช่ น มี ก ำรจั ด ให้ ไ ปแลกเปลี่ ย นควำมรู้ กั บ องค์ ก รภำยนอก เพื่ อ ให้ ค นมี คุ ณ ภำพและ
ประสบกำรณ์ เห็นตัวอย่ำงกำรดำเนินงำนจำกองค์กรที่ประสบควำมสำเร็จ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำงำน
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- สร้ำงองค์ควำมรู้ที่นำไปใช้ได้จริง เช่น มีกำรจัดทำคู่มือและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำงๆ อย่ำงละเอียด
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำมำใหม่ทำงำนได้ หรือผู้ที่ต้องกำรศึกษำหำควำมรู้ได้ศึกษำและนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
โดยองค์ควำมรู้นั้นจะได้จำกผู้ชำนำญในงำนนั้นๆ
30. สมพร

พริ้งพัฒน์พงษ์ งานคลัง

- พัฒนำงำน เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ
- พัฒนำคน ฝึกอบรมบุคลำกร
- พัฒนำองค์กร กำรทำแผนพัฒนำองค์กรให้สอดคล้องกับองค์กร
31. โชติพงศ์

กลิ่นจันทร์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
- พัฒนำองค์กรคุณภำพ
- เพิ่มทักษะกำรทำงำนหลำยสำยในหน่วยงำนนั้นๆ
32. กฤติญาภรณ์ พิมพ์ทราย

งานบริหารงานบุคคล

- พัฒนำคน บุคลำกรเป็นตัวหลักสำคัญหรือเป็นหัวใจหลักในกำรทำงำนก็ว่ำได้ เพรำะกำลังคนสำมำรถขับเคลื่อนให้
งำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
- พัฒนำคุณภำพคน มีกำรฝึกอบรม/สัมมนำในสำยงำนสหวิชำชีพ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนมำกขึ้น
และเป็นกำรลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
33. ปาริชาต

คม

งานพัฒนานักศึกษา

- พัฒนำคนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
- สร้ำงองค์ควำมรู้ที่นำไปใช้ได้จริง
- พัฒนำกำรให้บริกำร
34. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- พัฒนำคน ควำมรู้ที่แต่ล ะบุ คคลได้ศึกษำหรือประสบปัญหำที่ได้เจอมำจำกประสบกำรณ์ ควำมคิด และนำมำ
วิเครำะห์แต่ละบุคคลมีควำมเข้ำถึงและเข้ำใจจิตใจจิตใจแต่ละคนควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงไร
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน กำรใช้คนให้เหมำะสมกับกำรทำงำนนั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- พัฒนำกำรให้บริกำร พัฒนำด้วยหน้ำตำ รอยยิ้ม กำรพูดด้วยวำจำ น้ำเสียงที่ไพเรำะ
35. กันตา

สงวนศักดิ์

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- นำมำพัฒนำกำรทำงำนของบุคลำกร
- ผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
- กำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี ของระบบประกันคุณภำพ
36. วิลาสินี

ชลวิวัฒน์กุล

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนในองค์กรของบุคลำกร
- พัฒนำควำมรู้/บุคลำกร/องค์กร
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37. ภาคภูมิ

โฉมงาม

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรในองค์กร
- พัฒนำองค์ควำมรู้ให้บุคลำกร
- เสริมสร้ำงคุณภำพให้บุคลำกร
38. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- เพิ่มประสิทธิภำพงำน กำรทำงำนที่ได้ประโยชน์ต่อสถำบัน
- พัฒนำคุณภำพคน มีกำรพัฒนำตนเองและงำนที่ตนรับผิดชอบใส่ใจงำน ให้ควำมร่วมมือ
- ขับเคลื่อนสถำบันให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง บุคลำกรช่วยกันขับเคลื่อนสถำบันให้มีประสิทธิภำพ และร่วมมือกัน
พัฒนำสถำบันให้มีควำมก้ำวหนำไปได้ด้วยดี
39. มยุรี

สรวงศิริ

งานคลัง

- เพิ่มประสิทธิภำพของงำน
- ทบทวนกำรทำงำนให้ถูกต้องเป็นไปตำมหลักกำรปฏิบัติขององค์กรและขั้นตอนของกำรทำงำน
40. ทิพวรรณ จันชัยชิต

งานคลัง

- พัฒนำบุคลำกร เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรทำงำน
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน ทำให้กระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น
- ขับเคลื่อนภำรกิจของแผนก เพื่อให้กระบวนกำรทำงำนมีควำมคล่องตัว
41. อัญชลี

ตองอ่อน

งานคลัง

- เพื่อพัฒนำวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ก้ำวหน้ำ เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ
- เพื่อพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพให้กับบคุลำกร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในหน่วยงำน
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 8 มกรำคม 2561
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดความรู้โดยใช้เครื่องมืออะไร
กำรถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ (Knowledge Transfer) คื อ ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของ knowledge management
เป็นกำรเรียกกระบวนกำรแบ่งปันควำมรู้ถูกถ่ำยทอดจำกคนหนึ่ง ไปยังอีกคน กลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่ม หรือจะเป็นจำกองค์กร
หนึ่งไปยังอีกองค์กร กล่ำวคือเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้รู้ไปยังผู้ที่ต้องกำรควำมรู้ หรือกำรได้มำซึ่งควำมรู้ของผู้ที่ต้อ งกำร
ควำมรู้
Knowledge Transfer เป็ น เหมื อ นกำรพิ สู จ น์ อ ย่ ำ งหนึ่ ง กำรของกำรท ำงำนร่ ว มกั น ของคนในองค์ ก ร
ที่ร่วมกันถ่ำยทอดควำมรู้ของสมำชิก ในทุกๆ ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับจะมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือข้อมูลที่แตกต่ำงกัน
ออกไป แต่ในทุกๆ ระดับต่ำงก็มีควำมสำคัญมำกๆ สำหรับกำรพัฒนำองค์กร ซึ่งกำรถ่ำยทอดควำมรู้จะทำให้ผู้ปฏิบัติยอมรับ
ในกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงไม่มีข้อแม้ หรือเก็บควำมรู้เอำไว้แต่เพียงผู้เดียว ส่งผลให้อ งค์กรสำมำรถที่จะพัฒนำได้มำกขึ้น กว่ำ
กำรทำงำนแบบต่ำงคนต่ำงทำ
เครื่องมือในการจัดการความรู้ มีดังนี้
1) ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) เรื่องรำวที่บอกเล่ำทำให้ผู้ฟังเข้ำไปร่วมอยู่ในควำมคิด มีควำมรู้สึกเสมือนเป็นส่วน
หนึ่งของเรื่องที่เล่ำมีควำมต้องกำรที่จะหำคำตอบเพื่อแก้ปัญหำเรื่องรำวและควำมคิดต่ำงๆ ในเรื่องที่เล่ำนั้นกลำยเป็นของผู้ฟัง
ผู้ฟังมิใช่เป็นเพียงผู้สังเกตภำยนอกอีกต่อไป
2) การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review-AAR) คือ กำรอภิปรำยเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้ นเพื่อทบทวนว่ำ
เกิดอะไรขึ้น ทำไมจึงเกิด จะรักษำจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนอย่ำงไร ส่งผลให้ทีมและสมำชิกได้เรียนรู้จำกทั้งควำมสำเร็จ
และควำมล้มเหลว
3) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นวิธีกำรพัฒนำควำมสำมำรถพนักงำน ซึ่งส่วนมำกจะมุ่งเน้นที่พนักงำนใหม่ ที่
จำเป็นต้องมีกำรสอนงำนอย่ำงรวดเร็ว เพื่อสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในเวลำอันสั้น โดยกำรมอบหมำยให้พี่เลี้ยงเป็นผู้แนะนำและ
สอนวิธีกำรทำงำนให้
4) การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน (Cross Functional) คือ กำรจัดตั้งทีมงำนหรือคณะทำงำนเพื่อมำทำงำนร่วมกันในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง ที่ ก ำหนดขึ้ น ภำยใต้ ค วำมเชื่ อ ที่ ว่ ำ กำรท ำงำนในแต่ ล ะเรื่ อ งต้ อ งอำศั ย ผู้ เ ชี่ ย วชำญจำกหลำยๆ ด้ ำ นมำแลกเปลี่ ย น
ประสบกำรณ์และทำงำนร่วมกัน จึงจะประสบควำมสำเร็จ
5) การประชุมระดมสมอง (Workshop/Brainstorming) กำรระดมสมอง เป็นวิธีกำรคลำสสิคที่ใช้ในกำรผลิตควำมคิดร่วมกัน
เป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดรำยกำรตำมควำมคิดที่หลำกหลำยสำหรับนำไปใช้แก้ไขปัญหำ และเพื่อช่วยกันสร้ำงไอเดียกำรแก้ปัญหำ
6) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-Cop) เป็นเครือข่ำยควำมสั มพันธ์ที่ไม่เป็นทำงกำร เกิดจำกควำมใกล้ ชิด
ควำมพึงพอใจ ควำมสนใจและพื้นฐำน ที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทำงกำรจะเอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ
มำกว่ำโครงสร้ำงทีเป็นทำงกำร
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ท่านใช้เครื่องมือใดในการการถ่ายทอดความรู้/การจัดการความรู้
1. ชลลัดดา

เกษรจันทร์

งานกิจการพิเศษ

- ใช้เทคนิคกำรเล่ำเรื่อง
- ใช้ระบบพี่เลี้ยง
- ตั้งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ
เหตุผล เพรำะเป็นงำนวิชำชีพมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน จึงต้องใช้เครื่องมือดังกล่ำว
2. ปาริชาติ

ชมน้อย

งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
- วัดควำมรู้ ในตัว คน (Tacit Knowledge) บอกเล่ ำประสบกำรณ์โ ดยตรงเกี่ยวกับ กระบวนกำรท ำงำน
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (จะได้ข้อมูลที่แท้จริงและทำงำนได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถตอบข้อสงสัยได้ทันที)
- กำรถ่ำยทอดควำมรู้/กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรทำงำนของแผนกอำจจะไม่เหมือนที่เรียนมำ จึงควรใช้
ระบบพี่เลี้ยงเพื่อกำรถ่ำยทอดที่ชัดเจน
3. ณฐาทิพย์

ศิวานันท์กุล

งานบริหารงานทั่วไป

- ระบบพี่เลี้ยง พี่จะคอยสอนน้องทำงำน ทำให้สำมำรถทำงำนได้ถูกต้อง
- ระบบกำรประชุมระดมสมอง ทำให้กำรทำงำนมีหลำกหลำยควำมคิดช่วยกันคิด ช่วยกันทำ
4. ศุทธินี

พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- ใช้ระบบพี่เลี้ยง มีพี่ที่สอนงำนให้กับน้องที่พึ่งเข้ำมำใหม่ จะได้ทำงำนได้ถูกต้องตำมขั้นตอน
- กำรประชุมและระดมสมอง มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดและปัญหำหรือปฏิบัติงำนเพื่อนำไปแก้ไข
5. ปาริชาต

คม

งานพัฒนานักศึกษา

- ระบบพี่เลี้ยง เพรำะจะทำให้ผู้รับข้อมูลได้รับควำมรู้ในกำรทำงำน กำรแก้ปัญหำและกำรวำงแผนกำรทำงำนที่
แท้จริง และจะได้ควำมรู้ที่มำกกว่ำควำมรู้ที่อ่ำนในคู่มือ
- กำรทบทวนรหลั งกำรปฏิบั ติงำน เพรำะกรทดสอบควำมรู้ห ลั ก กำรปฏิบั ติงำนโดยวิธี กำรท ำจริงจะท ำให้ รู้ ว่ ำ
ผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำมรู้และปฏิบัติงำนได้จริงตำมที่ได้เรียนรู้ โดยใช้ควบคู่กับระบบพี่เลี้ยง จะทำให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนมำกขึ้น ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. วิลาสินี

ชลวิวัฒน์กุล

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน เพรำะปัญหำแต่ละวันที่เจอไม่เหมือนกันของแต่ละคน กำรสื่อสำรไม่ตรงกันจะทำให้
เข้ำใจคลำดเคลื่อนกัน
7. ภาคภูมิ

โฉมงาม

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน เพรำะกำรทำงำนแต่ละครั้งอำจเจอปัญหำที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ เมื่อนำมำทบทวน
หลักำรปฏิบัติงำน เรำจะได้รู้ว่ำต้องหำทำงแก้ไขอย่ำงไร
8. ปทุมพร

ปัจจุโส

งานกิจการพิเศษ

- ใช้ระบบพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ บอกขั้นตอนกำรทำงำน ว่ำแต่ละขั้นตอนเป็นอย่ำงไร โดยใช้ Flowchart ในกำรบอก
ขั้นตอนแต่ละขั้นตอน
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9. มยุรี

สรวงศิริ

งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง สอนงำนน้องใหม่ทีละเรื่อง โดยอธิบำยแต่ละงำนให้ละเอียด ให้เขำซึมซับรำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ทำงำนแต่ละงำน เพื่อให้เขำเข้ำใจงำนได้ง่ำยขึ้น ถ้ำมีข้อสงสัยอะไรให้ถำมแล้วอธิบำยทีละจุด คอยติดตำมว่ำเขำสำมำรถทำได้
ถูกต้องหรือไม่
10. ญานิศา

เที่ยงสนิท

งานบริหารงานบุคคล

- ระบบพี่เลี้ยง งำนบริหำรงำนบุคคลมีรำยละเอียดของงำรที่เยอะ และหลำยขั้นตอน ต้องอำศัยประสบกำรณ์ทำงำน
ของบคุลำกร ถึงจะเกิดควำมเชี่ยวชำญในกำรทำงำน ระบบพี่เลี้ยงจึงเหมำะแก่กำรที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ต่ำงๆ ให้กับน้องๆ หรือ
เพื่อนร่วมงำนเพื่อให้งำนรวดเร็วขึ้นและเก่งงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11. กาญจนา เลิศคชสีห์

งานคลัง

- ควรใช้ระบบพี่เลี้ยง ในควำมเห็นของตัวเองน่ำจะใช้ระบบนี้ในงำนของพัสดุ เนื่องจำกกำรทำงำนด้ำนพัสดุนั้นต้องใช้
ประสบกำรณ์และเมื่อมีผู้เข้ำมำร่วมงำนใหม่ผู้ที่อยู่แต่แรกสำมำรถถ่ำยทอดประสบกำรณืต่ำงๆ ที่ได้สะสมมำนำนแก่ผู้เข้ำมำ
ใหม่ได้ดีที่สุด รวมทั้งเทคนิคต่ำงๆ ด้วย
12. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- ระบบพี่เลี้ยง ควรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กันจะได้เกิดควำมเข้ำใจในกำรทำงำนได้ชัดเจน และเมื่อเกิดปัญหำในกำร
ทำงำนจะได้มีกำรซักถำมได้ทันที เมื่อมีปัญหำในกำรทำงำนจะได้แก้ปัญหำได้ตรงจุดและได้มีควำมเข้ำใจในงำนมำกขึ้น และ
ทำให้มีควำมใกล้ชิดสนิทสนมกันมำกขึ้น เป็นกำรผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน และเพื่อกำรทำงำนและกำรประสำนงำนให้อนำคตที่ดี
มำกขึ้น ลดปัญหำของหน่วยงำนแต่ละหน่วยงำน
13. สมพร

พริ้งพัฒนพงษ์ งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง มีกำรสอนงำน สอนเทคนิคกำรปฏิบัติตัวจะมีขึ้นตอนกำรทำงำนที่เป็นกระบวนกำร เป็นระเบียบ
มี ก ำรสอนงำนจำกคนที่ มี ป ระสบกำรณ์ ต รง รู้ วิ ธี แ ละขั้ น ตอนเป็ น อย่ ำ งดี มี ก ำรถำมตอบได้ โ ดยตรง ท ำให้ ก ำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ
14. กันตา

สงวนศักดิ์

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- กำรประชุมระดมสมอง คือกำรแสดงควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงสมำชิกในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทำงสู่กำรวำงแผน กำร
ดำเนินกำร กำรค้นหำสำเหตุของปัญหำ เพื่อให้สมำชิกในกลุ่มเสนอ ควำมคิดใหม่ๆ ขึ้นมำ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
15. ณัฐดนัย

บัวสุวรรณ

งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง เป็นกำรส่งต่องำนหรือสอนงำนกัน สอบถำมวิธีกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ และเทคนิควิธีกำร
- กำรใช้เทคนิคกำรเล่ำเรื่อง กำรพูดถึงขั้นตอนกำรทำงำนทั้งของตัวเองและส่วนรวมขององค์กร
- กำรประชุมระดมสมอง ประชุมพูดคุย เทคนิคต่ำงๆ หรือปัญหำข้อดีข้อเสียต่ำงๆ เป็นกำรลดขั้นตอนกำรทำงำน
- ทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน เปรียบเสมือนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเพื่อเช็คตัวเอง ลดควำมผิดพลำดในกำรทำงำน
16. นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ระบบพี่เลี้ยง เพรำะหลักกำรเป็นพี่เลี้ยง เป็นกำรสอนงำนในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำควรทำอย่ำงไรบ้ำง
เมื่อผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงคล่องแคล่ว สำมำรถ Flexible วิธีกำรเพื่อให้มีประสิทธิภำพสูงสุดได้ มีกำรพูดคุย
กันระหว่ำง Mentor และผู้ปฏิบัติงำนใหม่ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ำยได้รับประสบกำรณ์และควำมรู้ร่วมกัน และเดินทำงไปด้วยกันใน
สำยวิชำชีพเดียวกันอย่ำงมีวัตถุประสงค์
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17. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง เพรำะกำรทำงำนเพื่อให้งำนถูกต้อง ครบถ้วน จะต้องมีกำรถำมและปฏิบัติเพรำะถ้ำมีพี่เลี้ยงที่มีควำมรู้
ในกำรทำงำนนี้มำก่อน เพื่อจะคอยถำมเพื่อควำมมั่นใจในงำนที่ถูกต้อง กำรที่เรำจะทำงำนเรำไม่มีควำมรู้นั้นมำก่อน ก่อนจะ
ลงมือปฏิบัติงำนก็ควรให้มีพี่เลี้ยงมำสำธิตก่อน ก่อนลงมือปฏิบัติงำนจริง เพื่อควำมมั่นใจและแนวทำงกำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลำด
18. กิตติกุล ชัยวรมุขกุล งานพัฒนานักศึกษา
- กำรประชุมและระดมสมอง ในกำรทำงำนต้องมีกำรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้กัน เพรำะแต่ละคนมีควำมรู้คน
ละเรื่องไม่เหมือนกัน สำมำรถนำมำแลกเปลี่ยนกันได้ ไม่ใช่เรำรู้เรำเก็บไว้คนเดียว มันจะทำให้ควำมรู้ที่เรำมีอยู่ในตัว นี้ไม่
สำมำรถสร้ำงประโยชน์ กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จะทำให้เรำได้รับควำมรู้ อำรมณ์ ควำมรู้สึกนึกคิดของผู้ที่แลกเปลียนควำมรู้
ด้วย เพรำฉะนั้นในกำรกำรทำงำนต้องมีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้กันบ้ำง ไม่ใช่อะไรก็เก็บไว้คนเดียว
19. ธนวัฒน์

ชาติชานิ

งานบริหารงานทั่วไป

- ระบบพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนงำนรุ่นน้อง เพื่อให้รุ่นน้องเข้ำใจในสำยงำน และเข้ำใจกับงำนนั้นๆ ได้ง่ำยและถูกต้อง
- กำรจัดทีมข้ำมสำยงำน กำรประชุมหลำยๆ หน่วยงำนเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้กัน
20. ธรรมจักร แสงเพ็ชร์

งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง โดยให้คนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถสอนงำนหรือถ่ำยทอด
งำนต่อๆ กันไปได้
21. อัญชลี

ตองอ่อน

งานคลัง

- ทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน เพื่อทบทวนงำนที่ปฏิบัติว่ำพบปัญหำใดในงำนที่ปฏิบัติจะได้รีบแจ้งและแก้ไขได้ทัน
- กำรประชุมและระดมสมอง เพื่อให้แต่ละคนทรำบกระบวนกำรทำงำนของแต่ละคนและทรำบเกี่ยวกับปัญหำแต่ละ
บุคคล ซึ่งปัญหำแต่ละคนไม่เหมือนกัน บำงทีปัญหำไม่สำมำถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
22. วาริศ

ทองขาว

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ระบบพี่เลี้ยง กำรทำงำนจะมีประสิทธิภำพต้องเรียนรู้งำนด้วยตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงำน
23. ภัทรวดี

ชาติกานนท์

งานพัฒนานักศึกษา

- งำนมีหลำยแผนกงำน เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรทำงำนให้บุคลำกรที่ อยู่มำนำนถ่ำยทอดและสอนงำนให้ เพื่อจะ
สำมำรถทำงำนได้ต่อได้อย่ำงไม่สะดุด โดยอำจแทนคนเก่ำหรือเป็นกำลังเสริม
24. บุษรากรณ์ เดชมา

งานพัฒนานักศึกษา

- ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในแต่ละองค์กรจะมีผู้อำวุโสหรือผู้ชำนำญงำนนั้นๆ อยู่ เรำจึงควรจะใช้ควำมรู้
จำกผู้ชำนำญงำนนั้นๆ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในกำรสอนรำยละเอียดในกำรทำงำน ขั้นตอนกำรทำงำน ปัญหำที่พบในกำรทำงำน
และกำรแก้ปัญหำในกำรทำงำนนั้นๆ เพื่อ
- ลดระยะเวลำในกำรค้นหำข้อมูลในองค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนดำเนินให้กำรทำงำน
ดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น
- กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ชัดเจนและสำมำรถทำงำนได้อย่ำงละเอียดครบถ้วน ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนดำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพเหมือนผู้ชำนำญงำนเป็นผู้ลงมือทำ
- ลดควำมผิดพลำดกำรปฏิบัติงำน เพระผู้ชำนำญงำนจะมีประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำหลำกหลำย
- ช่วยให้ได้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสิทธิภำพใกล้เคียงหรือเทียบเท่ำผู้ชำนำญงำน
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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25. กฤติญาภรณ์ พิมพ์ทราย

งานบริหารงานบุคคล

- ระบบพี่เลี้ยง ลักษณะของงำนบริหำรงำนบุคคล กระบวนกำรจะมีขั้นตอนกำรทำงำนที่ชัดเจน ควำมมีระเบียบอยู่
แล้ว กำรใช้ระบบพี่เลี้ยงเข้ำมำใช้ในระบบกำรทำงำน จะทำให้กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผุ้มีประสบกำรณ์ มีอำยุกำรทำงำนที่
มำกกว่ำสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้พนักงำนใหม่ได้ หรือผู้ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนนั้นๆ ที่น้อยหรือไม่ชัดเจนในหลักกำรทำงำนก็
จะไม่เพิ่มพูนควำมรู้มำกขึ้น และยังสำมำรถนำไปถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปได้
26. อภิรักษ์

อัครภูศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ระบบพี่เลี้ยง เพรำะว่ำพี่เลี้ยงสอนงำนมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนมำกกว่ำ และสำมำรถถ่ำยทอดงำนต่อให้ กับ
พนักงำนใหม่ได้ง่ำยเพรำะทำงำนในลักษณะเดียวกัน และสำมำรถบอกขั้นตอนกำรทำงำนลงได้โดยปกติจะต้องทำคนเดียว แต่
พอมี ก ำรสอนงำนแล้ ว งำนของพี่ เ ลี้ ย งจะลดลงเพรำะมี ก ำรถ่ ำ ยทอดไปแล้ ว ท ำให้ ก ำรท ำงำนเกิ ด ควำมรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และอำจมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กัน สร้ำงสัมพันธมิตรที่ดีต่อกันด้วย
ปวีณำ จันทรสุข คณะบริหำรธุรกิจฯ
- ระบบพี่เลี้ยง เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ ช่วยในกำรสอนงนและคอยดูแลเรื่องกำรปฏิบัติงำนให้สำเร็จ ถูกต้องและทันเวลำ
- กำรจัดตั้งทีมข้ำมสำยงำน ช่วยให้เป็นกำรทำงำนแทนกันได้และทำให้ไม่เกิดปัญหำว่ำหน่วยงำนนี้ไม่มำงำนไม่เดิน
ทำงำนแทนกันได้
27. พิมพ์ชนก หมีทอง

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ใช้วิธีทบทวนหลังปฏิบัติงำน กำรทบทวนงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนได้คิดถึงสำเหตุ สถำนกำรณ์ ข้อดีข้อเสียหรือ
ข้อผิดพลำด เพื่อนำมำรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ หรือหำสำเหตุของปัญหำเพื่อหำวิธีแก้ไขและหำแนวทำงป้องกัน
- ใช้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษำ ชี้แนะเพื่อให้ผู้มำปฏิบัติงำนใหม่มีควำมรู้ที่ ถูกต้องงำนก็จะ
ดำเนินได้เร็วขึ้นด้วย
28. พิมพ์ขวัญ ภักดีพุดซา

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรประชุมระดมสมอง มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เกิดควำมคิดใหม่ๆ ประสบกำรณ์ใหม่ๆ ในกำรพัฒนำ
- ระบบพี่เลี้ยง มีกำรสอนงำนจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์โดยตรง ซึ่งจะทำให้ได้งำนที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
29. ชนิสรา

อ่าสอาด

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ระบบพี่เลี้ยง ให้ผู้ที่มีควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ สอนงำนให้กับผู้ที่ไม่มีประสบกำรณ์หรือผู้ที่ไม่มีควำมรู้
ในเรื่องนั้นๆ
30. สุกัญญา

ส่งสว่าง

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ เพรำะปัญหำงำนแต่ละวันที่เจอไม่เหมือนกัน
ของแต่ละคน ทุกคนควรเปิดใจคุยกัน มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
31. ทักษ์ดนัย สามัญ

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรใช้เทคนิคกำรเล่ำเรื่อง โดยกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัตินั้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถที่จะปฏิบัติงำนได้ดีด้วยตนเอง
มำกที่สุด
32. สุติมา

น้อยพรหม

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ระบบพี่เลี้ยง เนื่องจำกผู้ที่ปฏิบัติงำนมำก่อนย่อมมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนและสำมำรถถ่ำยทอดให้รุ่นน้องได้ดี
หำกให้รุ่นน้องมำศึกษำงำนเองโดยไม่มีพี่เลี้ยง อำจได้รับข้อมูลในกำรทำงำนที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด และล่ำช้ำในกำรทำงำน
เนื่องจำกต้องมำนั่งทำควำมเข้ำใจเองตั้งแต่แรก และข้อมูลในกำรทำงำนบำงอย่ำงต้องใช้ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ดังนั้น
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ระบบพี่เลี้ยงจึงมีควำมจำเป็น นอกจำกนี้ระบบพี่เลี้ยงยังมีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้เทคนิคกำรเล่ำเรื่องและกำรทบทวนหลังกำร
ปฏิบัติงำน คือ พี่เลี้ยงต้องมีเทคนิคกำรเล่ำเรื่องที่ดี และเป็นกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำนของตัวพี่เลี้ยงได้ด้วยเช่นกัน
33. อ้อม

พวงสุมาลี

คณะบริหารธุรกิจฯ

- วิธีกำรประชุมระดมสมอง กำรระดมสมองเป็นกำรรับฟังคำแนะนำควำมคิดเห็นของเพื่อนร่วมงำน บำงทีสิ่งที่เรำคิด
ไว้ วำงแผนไว้ อำจจะเกิดข้อผิดพลำดได้ ดังนั้นกำรฟังคำแนะนำเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงกับงำนนั้นๆ และงำนที่ออกมำจะบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
34. อัญชนา

จันทรวิจิตร

คณะศิลปศาสตร์

- กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกกำรทำงำนสำยวิชำกำรจำนวนงำนที่ต้องรับผิดชอบมีค่อนข้ำงเยอะ และ
เจ้ำหน้ำที่มีจำนวนน้อย ทำให้งำนค่อนข้ำงพลำด ซึ่งภำระงำนจำเป็นอย่ำงมำกในกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดควำม
ผิดพลำดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน และอยำกให้ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อบ่งบอกว่ำจำนวนคนน้อยไม่ได้เป็นอุปสรรค
ในกำรบริหำรงำนต่ำงๆ กลับแสดงถึงศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ที่ทุ่มเทและรักในกำรทำงำน
35. วนิดา

วันทาแท่น

คณะศิลปศาสตร์

- ระบบพี่เลี้ยง กำรเริ่มทำงำนต่ำงๆ ก็มีกำรอบรมหรือ Train งำนนั้นๆ เพื่อให้ทรำบวิธีกำรกำรดำเนินกำรขั้นตอน
ต่ำงๆ กำรมีระบบพี่เลี้ยงทำให้น้องใหม่เข้ำมำทำงำนด้วยรู้สึกดีกว่ำที่ทำงำนนั้นๆ บรรยำกำศกำรพูดคุยกันแลกเปลี่ยนควำมคิด
กำรเปิดใจคุยกัน แนะนำและช่วยเหลือแล้วหำทำงแก้ไขปัญหำต่ำงๆ
36. นฤมล
อภัยพลชาญ คณะศิลปศาสตร์
- กำรประชุมระดมสมอง เนื่องจำกตัวบุคคลมีองค์ควำมรู้ที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับควำมชำนำญ ควำมรู้และระยะเวลำ
ที่ตัวบุคคลสะสมมำ ดังนั้นกำรประชุมระดมสมองก็จะทำให้เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและทำให้เกิดองค์ควำมรู้
ใหม่
37. พุทธิพงษ์ ผ่องอาไพ

คณะศิลปศาสตร์

- กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน ในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละวันมีกำรทบทวนกำรทำงำน เพื่อลดกำรผิดพลำดในกำร
ทำงำน ประกอบกับได้พูดคุย สอบถำมกับเพื่อนร่วมงำนอื่นๆ สร้ำงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย
38. ณิชาดา

บวรชัยธนากูล คณะศิลปศาสตร์

- ระบบพี่เลี้ยง ไม่ค่อยเข้ำใจในงำนบำงอย่ำงจึงต้องมีคนคอยให้คำปรึกษำและคอยอธิบำยในเนื้องำนที่ไม่เข้ำใจให้เรำ
เข้ำใจในเนื้องำนมำกขึ้นและพัฒนำตนเองว่ำกำรทำงำนมีอะไรบ้ำง ต้องทำอะไรบ้ำง
39. ฐิติมา

ปานมณี

คณะศิลปศาสตร์

- กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน ในกำรดำเนินงำนในแต่ละวันควรมีกำรทบทวนกำรทำงำนเพื่อประเมินประสิทธิภำพ
ในกำรทำงำนและเป็นกำรวำงแผนในครั้งต่อๆ ไป
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 3 เรื่อง เทคนิคและปัจจัยของการทางานให้ประสบความสาเร็จ
กำรทำงำนให้ประสบควำมสำเร็จ ต้องอำศัยเทคนิคและปัจจัยหลำยด้ำน สร้ำงทักษะใหม่ๆ เพิ่มเติมควำมรู้ที่
หลำกหลำย และจัดกำรในกำรทำงำนของตนเอง เพื่อสร้ำงควำมชำนำญในกำรทำงำนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ทั้งนี้ เทคนิคและปัจจัยที่จะทำให้งำนประสบควำมสำเร็จนั้น ประกอบด้วย
Development: ไม่หยุดยั้งการพัฒนา พัฒนำเรื่องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีกำรทำงำน โดยต้องเป็นผู้ที่มีกำร
สำรวจและประเมินควำมสำมำรถของตนเองอยู่ตลอดเวลำ
Endurance: มุ่งเน้นความอดทน ควำมอดทนเป็นพลังของควำมสำเร็จ อดทนต่อคำพูด อดทนต่อพฤติกรรมกำรดูหมิ่นหรือ
สบประมำท อดทนต่อควำมเครียดในกำรทำงำน ถ้ำมีควำมอดทนจะสำมำรถเผชิญกับปัญหำต่ำง ๆ ได้สำเร็จ
Versatile: หลากหลายความสามารถ คนที่มีควำมสำมำรถท ำงำนได้ ห ลำกหลำยไม่ปฏิเสธหรื อหลี กเลี่ ยงงำนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยพิเศษมักจะเป็นสิ่งที่ดีในกำรก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน เมื่อมีโอกำสช่วยงำนผู้อื่น หรือรับงำนใหม่ๆ ก็จะช่วยเพิ่ม
ทักษะในกำรทำงำนที่หลำกหลำยได้ยิ่งขึ้น
Energetic: กระตือรือร้นอยู่เสมอ ควำมสำเร็จต่ำง ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ถ้ำมีควำมกระตือรือร้น และมีควำมตื่นตัวที่จะแสวง
ควำมรู้ใหม่ ๆ กำรรับฟังข้อมูลข่ำวสำร ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีควำมมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคให้ประสบผลสำเร็จ
Love: รักงานที่ทา คนเรำไม่สำมำรถเลือกเกิดได้ แต่เรำสำมำรถเลือกที่จะรักงำนที่ทำอยู่ได้” บำงคนอำจมีโอกำสน้อยที่จะได้
ทำงำนที่ตนเองชอบ ตนเองรัก แต่หำกเรำมีควำมพยำยำม และมั่ นหำควำมรู้สร้ำงควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น เรำอำจทำงำนนั้ น
ออกมำได้ดี และเรำจะรักงำนนั้น พื้นฐำนของควำมสำเร็จส่วนหนึ่งก็เกิดจำกควำมตั้งใจ รักและใส่ใจงำนที่ทำ
O = Organizing จัดการเป็นเลิศ ในกำรทำงำนทุกอย่ำงย่อมมีกำรจัดวำง หรือวำงแผนกำรทำงำนเสมอ งำนไหนทำก่อน ทำ
หลัง งำนใหนสำคัญ เร่งด่วน กำรวำงแผนกำรทำงำนทุกครั้งย่อมเป็นผลดีที่จะทำให้ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ งำนเสร็จ
ตรงตำมเป้ำหมำย งำนเสร็จลุล่วง ไม่มีงำนค้ำง
P = Positive Thinking คิดแต่ทางบวก คนเรำมีควำมคิด มีทัศนคติที่แตกต่ำงกัน กำรที่เรำจะมองโลกในแง่ดีเสมอไปก็คง
ไม่ได้ แต่ใช่ว่ำจะมองแต่ทำงด้ำนลบตลอดก็คงไม่ดี สิ่งที่ควรมีคือสติ คิดไตร่ตรองมองโลกในแง่บวกไว้มำกๆ
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เทคนิคและปัจจัยของการทางานให้ประสบความสาเร็จของฉัน
1. ณิชาดา

บวรชัยธนากุล คณะศิลปศาสตร์

- ใช้ควำมสำมำรถที่เรำมีมำประกอบกำรทำงำนและหำกไม่เข้ำใจในงำนบำงอย่ำง ควรปรึกษำหรือสอบถำมคนที่จะ
ช่วยให้งำนลุล่วงไปได้ด้วยดี ใส่ใจในงำนที่ทำ บริกำรด้วยควำมเต็มใจ และรอยยิ้มต่อผู้ มำรับบริกำรเป็นกำรทำให้องค์กรได้รับ
คำชมเชย
2. นฤมล

อภัยพลชาญ

คณะศิลปศาสตร์

- กำรเรียนรู้ และถำมในสิ่งที่ยังไม่รู้หรอืไม่เข้ำใจ จำกผู้ที่มีควำมรู้หรือควำมเข้ำใจในงำน ผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำร
ทำงำน ย่อมต้องผ่ำนปัญหำมำในหลำยๆ เรื่อง และมักแก้ปัญหำได้ ดังนั้นกำรที่เรำมีปัญหำหรือควำมไม่เข้ำใจ เมื่อได้ถำมก็จะ
ได้คำตอบและแนวทำงมำประยุกต์ใช้กับงำนของเรำ
3. วนิดา

วันทาแท่น

คณะศิลปศาสตร์

- เรียนรู้จำกงำนที่ทำผิดพลำด พยำมยำมปรับปรุงให้ดีขึ้น
- ประสำนงำนนั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- สอบถำมวิธีกำรดำเนินงำนนั้นกับผู้บังคับบัญชำหำกเกิดปัญหำ และข้อเสนอแนะ
- พยำยำมจดโน๊ตเพื่อป้องกันกำรลืมไว้ที่เรำเจอบ่อยๆ เพื่อเตือนให้ทำ
- แยกแยะงำนที่สำคัญต้องทำก่อน และงำนรองก็ลงมือปฏิบัติงำน
- พยำยำมหำวิธีกำรลดขั้นตอนกำรทำงำน
- ทำงำนนั้นๆ ให้ดีที่สุด
4. พุทธิพงษ์

ผ่องอาไพ

คณะศิลปศาสตร์

- มีรอยยิ้ม ควำมจริงใจ รับผิดชอบกับผู้ร่วมงำนทั้งในและนอกสถำนที่ เสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนตลอดเวลำ
ซึ่งจะทำให้กำรทำงำนเป็นไปตำมควำมต้องกำร แต่ทุกสิ่งอย่ำงต้องถูกต้อง แม่นยำ กำรทำงำนถึงจะประสบควำมสำเร็จ
5. ฐิติมา

ปานมณี

คณะศิลปศาสตร์

- กำรมีเพื่อนร่วมงำนที่ดี จะทำให้มีควำมสุขและเพิ่มควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน
- รู้จักหน้ำที่และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง
- รักษำมำรยำทในกำรทำงำน รู้จักเคำรพให้เกียรติกับเพื่อนร่วมงำน
6. อัญชนา

จันทรวิจิตร

คณะศิลปศาสตร์

- ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
- เมื่อพบข้อผิดพลำดให้รีบแก้ไขโดยทันที
- ให้ควำมเคำรพแก่บุคคลอื่นอันได้แก่ เพื่อนร่วมงำน เพื่อนร่วมองค์กร หัวหน้ำงำน
- ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
- มีน้ำใจในกำรทำงำน
- คิดก่อนพูดทุกครั้งเพรำะต้องทำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรสื่อสำรจึงเป็นเรื่องสำคัญ
- มีจรรยำบรรณในกำรทำงำน
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
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7. อภิรักษ์

อัครภูศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรค้นคว้ำในสิ่งที่เรำยังไม่รู้ และศึกษำ
- เรียนรู้จำกบุคคลที่สอนงำนให้มำกที่สุด
- ปฏิบัติตำมคำสั่งอย่ำงเคร่งครัด
- เมื่อไม่เข้ำใจให้รู้จักถำมเพื่อหำคำตอบที่เรำอยำกรู้
- ลงมือทำงำนที่ได้รับมอบหมำยในทันที
- ตรงต่อเวลำ
8. ทักษ์ดนัย

สามัญ

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรทำงำนที่จะประสบควำมสำเร็จ เรำต้องคิดเสมอว่ำเรำกำลังทำอะไรอยู่ โดยทำงำนที่เรำถนัด และมีใจรักในงำน
จะทำให้งำนออกมำดีและสมบูรณ์ที่สุด
9. อ้อม

พวงสุมาลี

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ฝึกฝนกำรทำงำนจำกผู้สอนงำน
- ตรวจทำนงำนที่ทำเสร็จแล้วอยู่เสมอ
10. สุกัญญา

ส่งสว่าง

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ทำงำนและติดตำมงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จลุล่วง
- เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
- ยอมรับในคำติชมของหัวหน้ำงำนหรือเพื่อนร่วมงำน แล้วนำไปพัฒนำตนเอง
- ไม่ดองงำน ไม่โยนงำน
- ช่วยเหลืองำนผู้อื่นเท่ำที่เรำพอจะทำได้
11. สุติมา

น้อยพรหม

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ เรำจะสำมำรถทำงำนใดๆ ได้ทุกงำน แม้แต่งำนที่เรำไม่เคยทำหรือไม่เคยมีประสบกำรณ์ก็
ตำม หำกมีกำรเรียนรู้ในงำนที่จะทำ เมื่อเรียนรู้งำนนั้นๆ แล้ว ก็นำผลจำกกำรเรียนรู้ไปพัฒนำเพื่อเป็นกำรต่อยอดควำมรู้และ
ชำนำญในงำนนั้นๆ
12. พิมพ์ชนก หมีทอง

คณะบริหารธุรกิจฯ

เทคนิค
- ทำงำนอย่ำงมีลำดับขั้นตอน
- ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
- จดจำ ทบทวน ผลกำรทำงำนอยู่เสมอ
- ซื่อสัตย์ต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
ปัจจัย
- ทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถส่วนบุคคล
- กำรสือ่ สำรระหว่ำงบุคคล
- เพื่อนร่วมงำน บรรยำกำศในกำรทำงำน
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13. ฉันท์ชนก กิ่มแก้ว

คณะบริหารธุรกิจฯ

- มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ
- ตั้งใจในกำรทำงำน
- รับผิดชอบงำนที่ทำอย่ำงสุดควำมสำมำรถ
- ไม่ดองงำนให้เพิ่มพูนเป็นดินพอกหำงหมู
14. ณฐาทิพย์ ศิวานันท์กุล

งานบริหารงานทั่วไป

- เทคนิค คือ กำรทำงำนด้วยควำมสุข ไม่ว่ำงำนจะง่ำยหรือยำก
- ปัจจัย คือ ลงมือทำงำนให้สำเร็จ
15. ศุทธินี

พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน
- วำงแผนในกำรทำงำน
- แบ่งงำน ช่วยกันทำงำนในแผนก
16. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- กำรวำงแผนก่อนกำรดำเนินงำน
- มีกำรประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง วำงแผน กำหนดลักษณะงำนของแต่ละบุคคล
- ทุกส่วนงำนให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่
17. นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคนิค คือ
- รู้จักตนเอง ควรวิเครำะห์ตนเองและพิจำรณำตนเองอยู่เสมอ
- ทรำบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และสนองควำมต้องกำรด้วยศักยภำพของตนเอง
- ทรำบผลลัพธ์ของงำนว่ำต้องให้ไปในทิศทำงไหน แล้วทำตำมศักยภำพของตน
- เป็นตัวของตัวเอง
- มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันในกำรให้บริกำร
ปัจจัย คือ
- รู้จักตนเองอย่ำงลึกซึ้ง
- รู้ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
- รู้วัตถุประสงค์ของงำนว่ำต้องกำรอะไร
18. ปาริชาต

คม

งานพัฒนานักศึกษา

- ให้ควำมสำคัญและใส่ใจงำนในทุกกระบวนกำร
- ลงมือปฏิบัติจริง มีกำรทดสอบและปรับปรุงวิธีกำรทำงำนใหม่ๆ
- นำเอำเครื่องมือต่ำงๆ มำช่วยในกำรทำงำน
- เรียนรู้งำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนของตนเอง โดยกำรลองทำ เช่น กำรศึกษำระบบของผู้กู้ยืม กยศ.
ทำให้เรำสำมำรถเข้ำใจปัญหำที่เกิดกับผู้กู้ยืมได้มำกขึ้น
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19. ชลลัดดา เกษรจันทร์

งานกิจการพิเศษ

- มีทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำน
- ให้บริกำรอย่ำงเป็นมิตร
- เข้ำใจในงำนที่ทำ
- พัฒนำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
- ตั้งใจและเต็มใจทุกครั้ง
- มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงำน
20. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- มีกำรถำมเพื่อนหรือพี่ในแผนกว่ำถ้ำไม่เข้ำใจตรงจุดไหน เพื่อให้งำนถูกต้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงำนและกำรใช้ถ้อยคำสุภำพ
- มีควำมมุ่งมั่นนำกำรทำงำนเพื่อให้งำนออกมำถูกต้อง ทันเวลำที่กำหนด
- มีควำมเรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่
21. กันตา

สงวนศักดิ์

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ตั้งใจจริง
- มุ่งที่จะทำ
- ควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำน เช่น ใจ อุปกรณ์ วำงแผน
- สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
22. ธนวัฒน์

ชาติชานิ

งานบริหารงานทั่วไป

- มีใจรักในกำรทำงำน
- ควำมเชื่อมั่นในตนเอง
- รับฟังควำมคิดเห็นของคนอื่น
23. ภาคภูมิ

โฉมงาม

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีกำรนำคู่มืออิเลคทรอนิกส์มำประกอบกำรทำงำน
- แบ่งกำรทำงำนให้ทำงำนตำมถนัด จะได้เสร็จตำมเวลำและมีประสิทธิภำพ
- ควำมเข้ำใจของงำน มีกำรทำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของงำนที่ทำ
- มีกำรเตรียมควำมพร้อม ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ
24. วิลาสินี

ชลวิวัฒน์กุล

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ศึกษำและวำงแผนชิ้นงำนก่อนลงมือทำ และปรึกษำกับสมำชิกในทีมร่วมมือกันสร้ำงผลงำน
25. สมพร

พริ้งพัฒน์พงษ์ งานคลัง

- ลำดับขั้นตอนควำมสำคัญของงำน
- มีควำมตั้งใจในกำรทำงำน
- มีควำมรับผิดชอบในงำน
- มีควำมอดทนและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
- หำแรงจูงใจในกำรทำงำน
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26. โชติพงศ์

กลิ่นจันทร์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ควรใส่ใจในหน้ำที่ที่ทำ
- กำรจดจำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในแต่ละวัน เพื่อทำให้งำนเสร็จได้ตำมเป้ำหมำย กำรใส่ใจทุกรำยละเอียดเพื่อให้งำน
สำเร็จ เวลำในกำรทำงำนและปัญหำที่เกิดขึ้น สอบถำมปัญหำ และแก้ไขปัญหำ
27. วาริศ

ทองขาว

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำว่ำจะต้องทำอะไรก่อน – หลัง หรือหำตัวช่วยต่ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น เพื่อให้งำน
ออกมำเรียบร้อยและรวดเร็ว
28. ลัดดาวัลย์ เจริญสุข

งานคลัง

- รู้จักพูดกับเพื่อนร่วมงำนหรือบุคคลที่ต้องติดต่อประสำนงำนให้เขำอยำกทำงำนให้กับเรำ
- คิดอยู่เสมอว่ำ ถ้ำงำนไม่เสร็จจะโดนหัวหน้ำบ่น
- พยำยำมรักในงำนที่ทำ
29. ณัฐดนัย

บัวสุวรรณ

งานคลัง

- ต้องรู้จักพัฒนำตนเองตลอดเวลำ ทำตัวเหมือนแก้วน้ำที่ไม่เต็มอยู่ตลอด รับควำมรู้ด้ำนอื่นๆ บ้ำง ไม่ใช่เฉพำะงำน
ของตัวเอง
- มีควำมอดทนกับทุกสภำวะอำรมณ์ไม่ว่ำจะเป็นจำกบุคคลที่มำใช้บริกำร เพื่อนร่วมงำน หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ทำตัวให้มีอะไรๆ อยู่ตลอดเวลำ เช่น ทำตัวเงียบๆ แต่ดูแพง ดูสุขุม ดูน่ำสนใจ พูดทีแล้วคนอื่นขำ
- ทบทวนกำรทำงำนของตัวเอง เพื่อลดควำมผิดพลำดของตัวเองอยู่เสมอๆ
- ยิ้มแย้มแจ่มใส ฮำเฮ และตั้งใจในกำรทำงำน
30. ภัทรวดี

ชาติกานนท์

งานพัฒนานักศึกษา

- ไม่เข้ำใจให้ถำม
- กลัวลืมให้จด
- ยิ้มรับทุกๆ ปัญหำ
- ทำทุกงำนให้เป็นงำนด่วนเสมอ
- ปัญหำไหน ไม่สำมำรถตอบหรือแก้ไขได้ให้รับเรื่อง แล้วมำทำกำรบ้ำนต่อ
31. กฤติญาภรณ์ พิมพ์ทราย

งานบริหารงานบุคคล

- ศึกษำรำยละเอียด ขั้นตอน กระบวนกำรกำรทำงำนให้เข้ำใจโดยละเอียด
- ลำดับควำมสำคัญของงำน แล้วลงมือทำโดยเร็วที่สุดเพื่อลดเวลำกำรทำงำน
- ใส่ใจและรอบคอบตรวจสอบควำมถูกต้องให้ถี่ถ้วน กำรนำเสนองำนทุกครั้ง
- ควำมเป็นระเบียบและถูกต้องสำคัญที่สุด
32. ญานิศา

เที่ยงสนิท

งานบริหารงานบุคคล

- ศึกษำรำยละเอียดของงำนตัวเองให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้
- เอำใจใส่ ขวนขวำย หำควำมรู้ใหม่ๆ นำมำประยุกต์ใช้กับงำน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับงำนตัวเองสูงสุด
- ลดควำมผิดพลำดของงำนให้น้อยที่สุด
- นำประสบกำรณ์จำกำรทำงำนที่ผ่ำนมำนำมำปรับปรุง
- ถ่ำยทอดควำมรู้กับงำนที่เกี่ยวข้องให้กับน้องๆ เพื่อนร่วมงำน ให้เป็นงำนทุกคนเกิดควำมเชี่ยวชำญ
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- ลำดับควำมสำคัญของงำนอันไหนด่วนที่สุด สำคัญที่สุดมำก่อน
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆ ในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรพัฒนำงำน
33. ทิพวรรณ จันชัยชิต

งานคลัง

- ศึกษำข้อมูลของงำน/งำนที่ได้รับมอบหมำย
- ปรึกษำผู้รู้ ผู้เชี่ยวชำญ ผู้มีประสบกำรณ์
- ลองลงมือทำก่อน และค่อยๆ ปรับแก้ไข ใช้แหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเข้ำช่วย
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 26 มีนำคม 2561
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 4 เรื่อง เทคนิคการบริการที่ดี
กำรบริกำร คือ กำรให้ควำมช่วยเหลือ หรือกำรดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น กำรบริกำร ที่ดีผู้รับบริกำร
ก็จะได้รับควำมประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร ของเรำ เบื้องหลังควำมสำเร็จเกือบทุก
งำน มักพบว่ำงำนบริกำรเป็นเครื่องมือสนับสนุนงำนด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำนประชำสัมพันธ์ งำนบริกำรวิชำกำร เป็นต้น ดังนั้น ถ้ำ
บริกำรดี ผู้รับบริกำรเกิดควำมประทับใจ ซึ่งกำรบริกำรถือเป็นหน้ำเป็นตำขององค์กร ภำพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
กำรให้ควำมสำคัญกับกำรให้บริกำรนั้นมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง ซึ่งส่วนหนึ่งจะต้องได้รับควำมร่วมมือจำก
ผู้รับบริกำร และผู้ให้บริกำรต้องเป็นบุ คคลที่มีใจในกำรให้บริกำร (Service Mind) ดังนั้นผู้ให้บริกำรคือพนักงำน เจ้ำ หน้ำที่
บุคลำกร ผู้ให้บริกำรทุกๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะให้ข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์กำรต้อนรับบุคคลทั้งภำยในและภำยนอก รวมถึง
ผู้ที่มำติดต่อทุกประเภทเป็นต้น จะต้องเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรให้บริกำรเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และควำม
ประทับใจให้กับผู้รับบริกำรทุกคน และท้ำยสุด ผู้ให้บริกำรเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่จะต้อง พัฒนำบุคลิกภำพและทัศนคติที่ดี
โดยเฉพำะกำรมีจิตสำนึกในกำรรักกำรให้บริกำร เพื่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงสมบูรณ์แบบ
หลักยึดถือปฏิบัติ
กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของสำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถที่ยึดถือปฏิบัติ “SMART”
เพื่อเป็นนักบริกำรมืออำชีพ ซึ่งคำว่ำ “SMART” ตรงกับภำษำอังกฤษที่สื่อควำมหมำยได้ดังนี้
S = Smile แปลว่ำ ยิ้มแย้ม
M = Manner แปลว่ำ กิริยำวำจำสุภำพ
A = Attitude แปลว่ำ ทัศนคติต่องำนบริกำรดี
R = Rapid แปลว่ำ ควำมรวดเร็ว ทันเวลำ
T = Technology แปลว่ำ บริกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
เทคนิคกำรบริกำรที่ดี ควรปฏิบัติดังนี้
 กำรทักทำย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักบริกำร วำจำสุภำพ อ่อนโยน รวมถึงกำรแสดงออกทำงสีหน้ำต้องพร้อมที่จะ
ให้บริกำร ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริกำรเกิดกำรประทับใจเมื่อแรกพบ (First Impression) และส่งผลดีต่อทั้งผู้รับบริกำร ผู้
ให้บริกำร และองค์กร
 ผู้ให้บริกำรต้องสอบถำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรก่อนเสมอ และต้องเข้ำใจควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้มำรับ
บริกำร
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 ผู้ให้บริกำรต้องมีควำมรู้ในงำนที่ให้บริกำร รวมทั้งระบบงำนต่ำงๆ ที่มีควำมเชื่อมโยงกัน สำมำรถตอบข้อซักถำมได้
อย่ำงดี ให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำร ตอบคำถำมให้ตรงคำถำม และตอบคำถำมอย่ำงละเอียดและครบถ้วน
 ผู้ให้บริกำรต้องมีบุคลิกภำพที่ ดีและเหมำะสม ทั้งภำยในและภำยนอก บุคลิกภำพทั้งลักษณะกำรแต่งกำยที่แลดู
สะอำดเรียบร้อยรวมไปถึงอำกัปกิริยำที่ แสดงออก เช่น กำรยิ้ม กำรหัวเรำะ กำรแสดงท่ำทำงประกอบกำรพูด สิ่ง
เหล่ำนี้ควรเป็นไปโดย ธรรมชำติ
 ผู้ให้บริกำรต้องสร้ำงควำมเป็นกันเองให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมอบอุ่นใจ แสดงไมตรีจิต โดยกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ
แววตำ หรือกริยำท่ำทำง
 ผู้ให้บริกำรต้องมีควำมตั้งใจรับฟังผู้รับบริกำร ผู้ให้บริกำรควรตั้งใจฟังด้วยควำมอดทนขณะที่ผู้รับบริกำรพูด ไม่ควร
แสดงอำกำรที่ไม่พอใจออกมำ ควรสบตำกับผู้รับ บริกำรเป็นระยะๆ พร้อมแสดงกิรยำตอบรับเช่นกำร พยักหน้ำ
รับทรำบหรือยิ้มให้
 มีไหวพริบ ผู้ทำงำนบริกำรจะต้องมีลั กษณะเฉพำะตัวเป็นคนมีควำมช่ำง สังเกต เพรำะหำกมีกำรรับรู้ว่ำบริ กำร
อย่ำงไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบริกำรก็จะพยำยำมนำมำคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดบริกำรที่ดียิ่งขึ้น เกิดควำมพอใจและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้มำกยิ่งขึ้น
 มีคู่มือกำรให้บริกำรอย่ำงถูกต้อง บุคลำกรในองค์กรสำมำรถนำไปปฏิบัติตำมได้ ในทิศทำงเดียวกัน
 ให้บริกำรอย่ำงมีควำมสุข มีควำมเต็มใจที่จะให้บริกำร มีควำมจริงใจต่อผู้รับบริกำร ไม่เลือกปฏิบัติ มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี และมีน้ำใจ
 ข้อมูลต้องมีควำมถูกต้องชัดเจน บำงครั้งต้องเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ทำ มีกำรประชำสัมพันธ์
ที่ดี
 ติดตำมข้อมูลทุกครั้งหำกมีกำรรับเรื่องในกำรประสำนงำนต่อ ในแผนกอื่นๆ
 สร้ ำงควำมประทับ ใจ และควำมน่ ำเชื่อถือ ให้ กับคนที่มำรับบริกำร กำรเสนอควำมช่ว ยเหลื อ ผู้ ให้ บริกำรต้ อ ง
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ มำรั บ บริกำร ด้ว ยกำร ให้ ข้อมูล ต่ำงๆ ที่ถูกต้องชัดเจนหรือควำมช่ว ยเหลื ออื่น ๆ
ที่สำมำรถดำเนินกำรได้โดยมุ่งให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด
 ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรท ำงำนให้ ร วดเร็ ว และค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอดภั ย มี ค วำมกระตื อ รื อ ร้ น พฤติ ก รรมควำม
กระตือรือร้น จะแสดงถึงควำมมี จิตใจในกำรต้อนรับ ให้ช่วยเหลือแสดงควำมห่วงใย จะทำให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดี ใน
กำรช่วยเหลือผู้รับบริกำร
 หลีกเลี่ยงกำรตำหนิและนินทำผู้อื่น ทั้งผู้รับบริกำร และเพื่อนร่วมงำน ให้เกียรติผู้รับบริกำร
 มีทัศนคติต่องำนบริกำรดี กำรบริกำรเป็นกำรช่วยเหลือ ผู้ทำงำนบริกำรเป็นผู้ให้ จึงต้องมีควำมคิดควำมรู้สึกต่องำน
บริกำรในทำงที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริกำร ถ้ำผู้ใดมีควำมคิดควำมรู้สึกไม่ชอบงำนบริกำร แม้จะพอใจในกำรรับ
บริกำรจำกผู้อื่น ก็ไม่อำจจะทำงำนเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร
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 กำรรักษำอำรมณ์ให้มั่นคง ใช้เหตุผลมำกกว่ำอำรมณ์รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น ต้องสำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ งำน
บริ กำรเป็ น งำนที่ให้ ควำมช่ว ยเหลือจำกผู้ อื่น ต้ องพบปะผู้ คนมำกมำยหลำยชนชั้น มีกำรศึกษำที่ต่ำงกัน ดังนั้น
กิริยำมำรยำทจำก ผู้รับบริกำรจะแตกต่ำงกัน เมื่อผู้รับบริกำรไม่ได้ตั้งใจ อำจจะถูกตำหนิพูดจำก้ำวร้ำว กิริยำมำรยำท
ไม่ดีซึ่งผู้ให้บริกำรต้องสำมำรถควบคุมสติอำรมณ์ได้เป็นอย่ำงดี
 นำเทคโนโลยีมำเป็น เครื่ องมือในกำรบริกำร ทำให้กำรบริกำรทันสมัย รวดเร็ว ประหยัดเวลำ และมีกำรพัฒ นำ
เทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง
 กำรให้บริกำรแบบครบวงจร และมี Service Mind ที่ดี ในกำรให้บริกำร ให้ผู้บริกำรรู้สึกได้รับควำมสะดวกสบำยใน
กำรรับบริกำร ไม่ต้องติดต่อหลำยแผนก สำมำรถบริกำรและให้ข้อมูลได้ครบถ้วน
 ไม่ละเลยข้อร้องเรียน มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและนำข้อร้องเรียนมำปรับปรุง/พัฒนำต่อไป และไม่ควรปฏิเสธ
กำรขอควำมช่วยเหลือจำกผู้รับบริกำร แต่จงหำทำงช่วยเหลือ
 ผู้ให้บริกำรมีกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ ทั้งภำยในและภำยนอก มีกำรหำข้อมูลใหม่ๆ มำเพื่อรับบริกำร
1. สิริวรรณ

ฉัตรเฉลิมกิจ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรบริกำรที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริก ำรมีควำมรู้สึกชอบหรือพึงพอใจทั้งต่อตัวผู้ให้บริกำรและหน่วยงำนที่
ให้บริกำร กำรให้บริกำรที่ดีควรยึดถือปฏิบัติ Service Mind
2. อ้อม

พวงสุมาลี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ใจรักกำรบริกำร
- ยิ้ม แล้วพูดด้วยน้ำเสียงไมตรีจิต
- แนะนำ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
3. พิมพ์ขวัญ

ภักดีพุดซา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรบริกำรด้วยควำมจริงใจ พูดจำน้ำเสียงไพเรำะ ชัดเจน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีควำมสุภำพอ่อนโยน
- ต้องมีควำมรวดเร็ว ทันเวลำ และมีควำมถูกต้องในกำรให้บริกำร ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนข่ำวสำร ข้อมูล หรือกำร
ดำเนินงำนต่ำงๆ
4. ฉันท์ชนก

กิ่มแก้ว

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เปิ ด ใจให้ ก ว้ ำ ง ไม่ ว่ ำ ผู้ รั บ บริ ก ำรจะมำแบบไหน ใส่ อ ำรมณ์ ใ ส่ เ รำ พู ด จำไม่ ดี กั บ เรำ เรำต้ อ งเข้ ำ ใจว่ ำ
ผู้รับบริกำรมีปัญหำเกิดขึ้นในงำนที่เกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดอำรมณ์ร่วม เรำเป็นผู้ให้บริกำร ถ้ำเรำให้บริกำรยิ้ม
แย้ม แจ่มใส พูดจำไพเรำะ ไม่แสดงกริยำไม่ดีกลับ อำจจะทำให้ผู้รับบริกำรอำรมณ์ดีขึ้นได้
5. อรรถสิทธิ์

ขาเจริญ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรใช้สื่อออนไลน์ในกำรให้บริกำร
- ใช้ระบบฐำนข้อมูล เช่น Excel Word
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6. มนัสสิกัญฐ์ มะลิวัลย์
7. ถิรเดช

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องมีรอยยิ้ม
มีควำมกระตือรือร้น ควำมเอำใจใส่
มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ดีต่อผู้รับบริกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีคุณค่ำ
ให้บริกำรอย่ำงประทับใจ
มีควำมอดทนกำรเก็บอำรมณ์
ธาดาชัยปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์

- มีใจกรุณำ วำจำสุภำพ มิตรภำพยั่งยืน
8. วนิดา

วันทาแท่น
-

9. พิชญธิดา

คณะศิลปศาสตร์

มีใจรักในงำนที่ทำ
พูดด้วยคำสุภำพ ไม่หยำบคำย
มีควำมจริงใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
หำควำมรู้จำกแหล่งอื่นๆ มำปรับใช้ เช่น website
แก้ไขสถำนกำรณ์ยำมจำเป็นเมื่อพบกับผู้ขอรับบริกำรไม่พึงพอใจได้
มีอัธยำศัยที่ดี เป็นมิตร
มีควำมสำมัคคีในกำรทำงำนเป็นทีม
ให้ควำมช่วยเหลือผู้รับบริกำรด้วยควำมเต็มใจ
มีควำมอดทนต่อสถำนกำรณ์ที่ไม่พึงพอใจ
สังเกตุกำรบริกำรจำกแหล่งอื่นๆ แล้วนำมำปรับใช้ในกำรทำงำน
หล้าบา

คณะศิลปศาสตร์

- ให้บริกำรด้วยควำมจริงใจต่อเพื่อนร่วมงำน / หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
- จัดระบบกำรทำงำนเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว โดยให้บริกำรได้ด้วยควำมรวดเร็ว ปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกให้
ง่ำยขึ้นต่อกำรติดต่อ แนะนำ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว
- ลำดับกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้รับบริกำรทั้งบุคคลภำยในและภำยนอกสำมำรถทำตำมได้ถูกต้องและ
ไม่สับสน
- มีกำรเรียนรู้ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ จำกคำติชม เพื่อนำมำปรับปรุงและพัฒนำงำน
ในส่วนที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น
10. บุษกร

สุนทร

คณะศิลปศาสตร์

- บุคลำกร เป็นส่วนสำคัญทำงด้ำนกำรบริกำรของแต่ละองค์กรที่คอยสร้ำงควำมสัมพันธ์และชี้แจงงำนในด้ำน
ต่ำงๆ
- กลยุทธ์ คือ ศิลปะของกำรให้บริกำรต้องมีศิลปะของกำรสื่อสำรทั้งวำจำและทำงกำย
- แนวคิด มีแนวคิดที่ริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดูทันสมัย
11. สุพัตรา

แป้นเพชร์

คณะศิลปศาสตร์

- กำรบริกำรที่ดี คือ มีกำรเตรียมพร้อมในกำรให้บริกำร ทั้งกำย วำจำ และใจ
- กำย ควรแต่งกำยให้เรียบร้อย สะอำด ถูกต้องตำมระเบียบ และเหมำะสมกับกำลเทศะ
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- วำจำ ควรใช้วำจำกำรสื่อสำรให้ถูกต้อง เหมำะสม ชัดเจน กระชับ เข้ำใจง่ำย และสุภำพ
- ใจ ในกำรบริกำรที่ดีควรมีควำมตั้งใจ เต็มใจ ในกำรให้บริกำร เพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำมประทับใจและพึง
พอใจในกำรให้บริกำร
- เทคนิคกำรบริกำรที่ดี คือกำรให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว และทันตำมเวลำที่ผู้รับบริกำรต้องกำร
ควรมี ศิ ล ปะกำรให้ บ ริ ก ำร คื อ Service Mind เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรบริ ก ำรที่ เ ป็ น เลิ ศ ประกอบด้ ว ย ยิ้ ม แย้ ม
กระตือรือร้น ควำมรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภำพ มีคุณค่ำ ควำมประทับใจ สุภำพอ่อนโยน อดทน เก็บอำรมณ์
มีควำมศรัทธำ ยอมรับควำมจริง กำรให้ควำมสำคัญกับกำรบริกำร
12. นฤมล

อภัยพลชาญ

คณะศิลปศาสตร์

- ให้ควำมช่วยเหลือ แก้ปัญหำ ให้ผู้มำรับบริกำร
- เอำใจใส่ในกำรให้บริกำร
- ใช้คำพูดและน้ำเสียงที่สุภำพ
13. ฐิติมา

ปานมณี

คณะศิลปศาสตร์

- ผู้ ให้ บ ริ กำรจะต้ องมี ศิล ปะในกำรด้ ำนของกำรสื่ อสำรทั้ งวำจำและภำษำกำยที่ แสดงถึ ง ควำมรู้สึ ก ที่ จ ะ
ให้บริกำร ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ำอำย แต่เป็นงำนที่อยู่ภำยในใจของทุกคน หำกมีโอกำสบริกำรบุ คคลภำยในและ
ภำยนอก ไม่ใช่เพียงบริกำรตำมหน้ำที่ แต่เป็นกำรบริกำรด้วยใจ ไม่ถูกใครบังคับมำ แต่สร้ำงควำมประทับใจ
ให้กับผู้มำติดต่อ โดยกำรจัดสถำนที่ให้เหมำะสม ให้ควำมเอำใจใส่ต่อผู้มำติดต่อ พูดจำไพเรำะอ่อนหวำน พูด
ชัดเจน กระชับ เข้ำใจง่ำย ใช้ถ้อยคำภำษำให้ถูกต้อง มี ทัศนคติที่ดีต่อกำรให้บริกำร มีควำมพร้อม และ
กระตือรือร้น ในกำรให้บ ริ กำร ให้เกียรติผู้ร่วมงำน และผู้รับบริกำร อันจะส่งผลไปสู่ภ ำพลั กษณ์ที่ ดี ข อง
หน่วยงำน
14. ลาพึง

สีทองคา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ให้บริกำรอย่ำงจริงใจ รวดเร็ว ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และต้องประทับใจในกำรบริกำร
15. ขนิษฐา

เพชรสุวรรณ์

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว และประทับใจ จัดหำว่ำผู้รับบริกำรต้องกำรอะไร เพื่อทำควำมเข้ำใจผู้รับบริกำร
แล้วตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
16. วณิดา

ควินรัมย์

งานคลัง

- ทำให้รู้ว่ำควรจะบริกำรอย่ำงไรให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจสูงสุด โดยกำรยิ้มแย้ม กำรให้บริกำรด้วยควำม
เต็มใจ
17. โยธิน

ใจรัก
-

18. มนตรี

งานกิจการพิเศษ

พูดจำไพเรำะ
ยิ้มแย้ม
ไม่โมโหใส่คนอื่นโดยนำเรื่องส่วนตัวมำเกี่ยวข้อง
แต่งกำยเรียบร้อย
โสภา

งานกิจการพิเศษ

- กำรบริกำรที่ดี ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส
- หน้ำตำเป็นมิตร พร้อมรับฟังและให้บริกำร
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- ต้องอดทน และตอบคำถำม หรือข้อสงสัยให้ผู้มำรับบริกำรได้เข้ำใจอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
19. อาทิตยา
20. ภัทรภร

เกษรจันทร์

มีใจรักงำนบริกำร
ยิ้มแย้มแจ่มใส
อ่อนน้อมถ่อมตน
บริกำรให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจ
แจ้งสุวรรณ์

21. ศิริวลัย

22. โชติพงศ์

งานกิจการพิเศษ

คำนึงถึงผู้รับบริกำร มีจิตบริกำร
บริกำรด้วยควำมยิ้มแย้ม แจ่มใส
ผู้รับบริกำรประทับใจ
มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้เหตุผลเป็นหลัก ไม่อคติ
วรรณโต

-

งานกิจการพิเศษ

งานนโยบายและแผน

ผู้ให้บริกำรต้องมีใจรักกำรบริกำรก่อน
มีควำมกระตือรือร้นต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
ยิ้มแย้ม แจ่มใส เอำใจใส่ต่องำน และต่อผู้รับบริกำร
มีบุคลิกภำพที่ดี ทั้งภำยในและภำยนอก
นำข้อติเตือนมำแก้ไขปรับปรุง
กลิ่นจันทร์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
23. วิษณุ

ลิขิตพงศธร
-

24. อติชาติ

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำรรู้จักและเข้ำใจผู้ใช้บริกำร
กำรค้นหำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
กำรให้บริกำรสร้ำงควำมประทับใจ
รู้จักแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริกำร
จันทร์คา

งานบริหารงานทั่วไป

- ใส่ใจผู้มำขอรับบริกำรทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
25. ณฐาทิทย์ ศิวานันท์กุล

งานบริหารงานทั่วไป

- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- พูดจำสุภำพ
- บริกำรรวดเร็ว
26. ธนวัฒน์

ขาติชานิ

งานบริหารงานทั่วไป

- มีใจรักในงำนนั้น ๆ
- กำรพูดจำสุภำพ
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27. ศุทธินี

พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- กำรให้บริกำรด้วยควำมเติมใจ มีกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว ไม่เกียงงำน โยนงำน
28. ทิพวรรณ จันชัยชิต

งานคลัง

- สอบถำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
- เน้นกำรฟังว่ำผู้ใช้บริกำรต้องกำรอะไร
- ทวนคำพูดเพื่อให้ทรำบว่ำเข้ำใจตรงกัน
29. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- กำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้รับกำรบริกำร และพึงพอใจ ต่อกำรได้รับกำรบริกำรนั้น ๆ
30. จารุวรรณ กุลพญา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- บริกำรที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีคำแนะนำ สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้ดี
31. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- หน้ำตำยิ้มแย้ม แจ่มใส
- แต่งตัวสะอำด
- พูดจำไพเรำะ
32. สมพร

พริ้งพัฒน์พงษ์ งานคลัง
-

33. ณัฐดนัย

แต่งกำยเหมำะสมกับกำละเทศะ แต่งกำยให้สุภำพ
ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำไพเรำะ อ่อนหวำน
กิริยำอ่อนน้อม
มีควำมกระตือรือร้น
มีปฏิพำนไหวพริบ มีควำมรอบรู้
มีควำมสุขุม เก็บอำรมณ์ให้ได้
พูดชัดเจนให้เข้ำใจง่ำย
มีควำมรับผิดชอบ
บัวสุวรรณ

34. ญานิศา

มีควำมรวดเร็ว ทันเวลำ
มึควำมถูกต้องชัดเจนในกำรบริกำร
กำรยิ้มแย้มแจ่มใส
กำรใช้น้ำเสียงที่น่ำฟัง
กำรเอำใจเข้ำใส่ใจเรำ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เที่ยงสนิท

-

งานคลัง

งานบริหารงานบุคคล

ให้ควำมช่วยเหลือผู้มำรับบริกำร
รับฟังอย่ำงมีสติ ใส่ใจ
กิริยำอ่อนน้อม
ยิ้มแย้ม ทักทำยผู้มำรับกำรบริกำร
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- กำรตือรือร้น ไม่ล่ำช้ำ
- มีควำมรับผิดชอบ
35. อัญชลี

แจ้งกิจ

งานบริหารงานบุคคล

- SERVICE
S = Smiling ยิ้มแย้มเอำใจใส่
E = Early Response กำรสนองควำมประสงค์ผู้รับบริกำร
R = Respectful ให้เกรียรติผู้รับบริกำร
V = Voluntariness ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ
I = Image Enhancing รักษำภำพลักษณ์ที่ดี
C = Courtesy อ่อนน้อม อ่อนโยน
E = Enthusiasm กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น
36. ธัญณัฐ

คาศรี
-

งานนโยบายและแผน

กำรยิ้ม ไหว้ ทักทำย ให้กับผู้มำรับกำรบริกำร
กำรให้บริกำร ควรปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง
กำรบริกำรที่ดีควรให้ บริกำรที่เติมควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร เพื่อให้เกิดควำมประทับใจ
กำรบริกำรที่ดีควรพูดจำไพเรำะ น้ำเสียงดี มีทัศนคติที่ดี รอบรู้ในเรื่องที่ตนเองให้บริกำร ตอบได้ทุกคำถำม
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 23 เมษำยน 2561
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 5 เรื่อง เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กำรสื่อสำร หมำยถึง กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรระหว่ำงผู้ส่งสำร และผู้รับสำร โดยใช้สื่อหรือช่องทำงต่ำง ๆ
เพื่อมุ่งหมำยโน้มน้ำวจิตใจให้เกิดผลในกำรให้เกิดกำรรับรู้ หรือเปลี่ยน ทัศนคติ หรือเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงกำรติดต่อสื่อสำร เป็นกระบวนกำรที่บุคคลใช้ในกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำคัญและกำรสื่อควำมคิด ควำมรู้สึกซึ่ง
กันและกัน กำรติดต่อสื่อสำรเป็นกำรที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร ควำมคิดหรือทัศนคติ
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจต่อกัน
กำรสื่ อ สำรภำยในองค์ ก รที่ ดี ที่ จ ะช่ ว ยสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจในนโยบำยของผู้ บ ริ ห ำร และเป็ น สิ่ ง เชื่ อ ม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทำงบวกเพรำะนโยบำยกำร
บริหำรงำนกำรจัดกำรขององค์กรเป็นส่วนสำคัญ และเพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ กำรสื่อสำรภำยในองค์กร
จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับกิจกรรมและกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้หำกกำรสื่อสำรภำยในองค์กรดีชัดเจน
ก็จะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน บุคลำกรในองค์กรเกิดควำมพึงพอใจ และเข้ำใจนโยบำยได้
อย่ำงชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน ดังนั้น กระบวนกำรทำงำนขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยจะต้องทำ
ให้กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรในฝ่ำยต่ำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กรเป็นไปอย่ำงคลองตัว เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ที่ตรงกันเกิดควำมร่วมมือ และกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรทำงำนขององค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและ
ประสบผลสำเร็จด้วยดี
กำรประสำนงำน หมำยถึง กำรจัดให้คนในองค์กรทำงำนสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และมำตรฐำนกำรปฏิบัติขององค์กรเป็นหลัก ต้องมีกำรจัดระเบียบวิธี กำรทำงำน อีกทั้ง
ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้เกิดควำมคิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันในกำรร่วมมือปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องเวลำ และกิจกรรมที่ต้องกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิดควำมสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้
เพื่อให้งำนดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น ทำให้ได้มำซึ่งงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เทคนิคสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรปฏิบัติดังนี้
 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเนื้องำนร่วมกันอย่ำงถูกต้อง ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง มีอำรมณ์ร่วม เพื่อสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 ควรให้ควำมไว้วำงใจกัน จึงทำให้เกิดควำมปลอดภัย สบำยใจ และมีควำมไว้วำงใจกัน
 กำรสื่อสำรด้วยวำจำ คือ กำรพูดที่เป็นประโยค มีจังหวะจะโคน น้ำเสียงมีทั้งเบำและค่อย มีควำมเร็วหรือช้ำของกำร
พูด กำรเว้นระยะคำ ต้องชัดเจน เข้ำใจง่ำย ได้ใจควำมสมบูรณ์ กำรพูดจำที่สุภำพ และให้เกียรติผู้ฟัง
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 กำรสื่อสำรด้วยกิริยำท่ำทำง ภำษำกำย เช่น กำรกลอกตำ กำรจ้องตำ กำรพยักหนำ กำรก้มโค้ง กำรแสดงออกทำงสี
หน้ำ กำรสัมผัส และกำรใช้มือ
 มีกำรจดบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือกำรใช้เอกสำรสำเนำหนังสือต่ำงๆ ให้เป็นระบบ
 เลื อกช่ว งเวลำที่เหมำะสม ดู ส ถำนกำรณ์ที่จะสื่ อสำร ทั้ งตัว ผู้ ส่ งสำรและผู้รับสำร เพรำะกำรเลื อกช่วงเวลำที่ไม่
เหมำะสมอำจทำให้ผู้รับสำร ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน
 มีทัศนคติที่ดี ทั้งผู้รับสำรและผู้ส่งสำร เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ไม่อคติ
 กำรสื่อสำรควรมีจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจน กำรพูดที่ให้ควำมหมำย และจับใจควำมสำคัญได้ กระชับ ชัดถ้อยชัดคำ
 จัดระบบกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กรให้เป็นระเบียบ มีกระบวนกำรขั้นตอนที่ชัดเจน
 กำรสั่ งหรื อกำรมอบหมำยงำนอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิ ดชอบ มีควำมชัดเจน และเข้ำใจง่ำย ไม่ขัดแย้งกัน
พนักงำนทรำบ และเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง ไม่รู้สึกคลุมเครือ
 นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่ำงๆ มำช่วยในกำรสื่อสำรให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันเวลำ เช่นกำรใช้อินเทอร์เน็ตใน
กำรส่งข้อมูล
 กำรควบคุมอำรมณ์ให้คงที่ และใช้เหตุผลมำกกว่ำอำรมณ์ ในกำรสื่อสำรทั้งผู้รับสำร และผู้ส่งสำรปรับตัวให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ ใจเย็น ไม่เครียด หรือโมโหง่ำย
 สังเกตพฤติกรรมผู้ที่ได้รับกำรสื่อสำรว่ำมีควำมเข้ำใจกับสิ่งที่เรำต้องกำรสื่อสำรหรือไม่
 สร้ำงควำมคุ้นเคย และมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำน บุคคลด้วยเสมอ รวมถึงสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำนและกำร
สื่อสำร อบอุ่นและเป็นกันเอง
 กำรติดต่อสื่อสำร ไม่ควรเร่งรัดสิ่งที่ต้องกำร จะสร้ำงควำมรำคำญต่อบุคคลอื่น
 สร้ ำ งควำมประทั บ ใจแก่ ผู้ ร่ ว มกำรสื่ อ สำร โดยกำรจดจ ำชื่ อ ของคู่ ส นทนำได้ และจดจ ำเหตุ ก ำรณ์ ที่ เ คยติ ดต่อ
ประสำนงำนไว้ แสดงให้เห็นถึงควำมเอำใจใส่ต่อควำมสัมพันธ์และกำรทำงำน
 เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดี รับฟังควำมคิดเห็นของคู่สนทนำ และไม่พูดแทรก ยอมรับคำติ ชม
 มีกำรเรียบเรียงคำพูดก่อน หลัง เพื่อควำมเข้ำใจง่ำย และควรคิดให้ถี่ถ้วนก่อนกำรสนทนำ
 เมื่อกำรสื่อสำรมีกำรสั่งกำรต่ำงๆ ควรมีกำรทบทวนข้อควำมที่รับกำรสื่อสำรมำ เพื่อเชื่อมโยงกำรทำงำนให้ถูกต้อง
ตำมสำรที่รับมำ และทำให้กำรประสำนงำนเป็นระบบ
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 มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรร่วมกัน ระหว่ำงผู้รับสำรและผู้ส่งสำร และนำประยุกต์ใช้ต่อยอดจำกที่เรำรู้อยู่แล้ว ให้
ดียิ่งขึ้น ค้นหำควำมรู้ใหม่ๆ นำมำพัฒนำตนเอง ทำให้สำมำรถสื่อสำรกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 หลีกเลี่ยงกำรตำหนิ หรือนินทำคู่สนทนำ หรือบุคคลอื่น เพรำะกำรสื่อสำรในเชิงตำหนิ หรือนินทำผู้อื่น อำจทำให้คู่
สนทนำมี ทั ศ นคติ ต่ อ ผู้ สื่ อ สำรไม่ ดี และมี ผ ลต่ อ กำรสื่ อ สำรภำยในองค์ ก ร และในกรณี ที่ เ ป็ น กำรสื่ อ สำรกั บ
บุคคลภำยนอกองค์กร ก็อำจทำให้บุคคลภำยนอกมองภำพรวมขององค์กรในทำงไม่ดีได้
 มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรสื่อสำรให้ดี ขึ้นจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจำกควำมขัดแย้งในกลุ่มได้ ทำให้กำรสื่อสำรมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
 หลีกเลี่ยงคำฟุ่มเฟือย กำรใช้คำฟุ่มเฟือยเวลำที่คิดคำพูดไม่ออก เช่น เอ่อ… อ่ำ…ในส่วนของ… มักทำให้ผู้ฟังเกิดควำม
รำคำญ และกำรสื่อสำรนั้นอำจไม่ประสบผลสำเร็จเท่ำที่ควร ทำให้ลดควำมน่ำเชื่อถือไปด้วย
 ติดตำมผลกำรสื่อสำรอยู่เสมอ ว่ำสิ่งที่เรำต่อกำรได้รับผลตอบรับเช่นไร หรือข้อมูลข่ำวสำรที่ส่งหรือรับ สมบูรณ์มำก
น้อยเพียงใด
 ระหว่ำงกำรสื่อสำร ควรหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเสียงรบกวนอื่นๆ อำจทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยน
หรือทำให้คู่สนทนำคิดว่ำเรำไม่ใส่ใจ
 ต้องมีกำรปรับปรุงพฤติกรรม และกระบวนทัศน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้เข้ำกับบุคคลอื่นได้ดี
 สร้ำงควำมคุ้นเคย และกำรมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำน หรือบุคคลที่ติดต่อประสำนงำนด้วยอยู่ตลอด
 ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องที่จะติดต่อสอบถำม หรือเรื่องที่ต้องประสำนขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอื่น หรือจำ
หน่วยงำนอื่นให้ชัดเจน
 ต้องปรับตัวให้เข้ำกับทุกสถำนกำรณ์ ใจเย็น ไม่เครียดหรือโมโหง่ำย ถ้อยทีถ้อยอำศัย เข้ำใจผู้อื่น รู้เข้ำรู้เรำ
 รู้ จั ก น ำเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ ทำงด้ ำ นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ส์ แ ละเทคโนโลยี ม ำใช้ป ระโยชน์ ใ นกำรติ ด ต่อ สื่ อ สำรและ
ประสำนงำนกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนอื่น
 จัดเก็บเอกสำรสำเนำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อค้นหำ และประสำนงำน
 ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล ในเรื่องที่จะติดต่อประสำนงำนด้วยควำมละเอียดถี่ถ้วน
 พยำยำมจดจำรำยชื่อบุคคล หรือหน่วยงำนที่ติดต่อ หรือเคยติดต่อประสำนงำนได้อย่ำงแม่นยำ
 ควรศึกษำข้อมูลบุคคล หรือหน่วยงำนที่ติดต่อประสำนงำน เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน
 มีควำมรอบรู้ มีหลักกำร มีเจตคติที่ดี เป็นผู้รับฟังที่ดี มีเหตุผล ไม่ใช้อำรมณ์ของตัวเองตัดสินใจ
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 เมื่อได้ติดต่อประสำนงำนไปแล้ว ไม่ควรเร่งรัดเพื่อให้ได้ข้อมูล หรือสิ่งที่ตนเองต้องกำรอีก เพรำะจะสร้ำงควำมรำคำญ
ให้กับหน่วยงำนหรือบุคคลที่ติดต่อด้วย
 บอกเล่ำเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้ที่จะติดต่อประสำนงำนได้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อจะได้เตรียมข้อมูลได้ทันเวลำ
 ให้ควำมสำคัญต่อหน่วยงำนหรือ่บุคคลที่เรำติดต่อประสำนงำนด้วย
1. สิริวรรณ

ฉัตรเฉลิมกิจ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำรสื่อสำร คือ กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึกและอำรมณ์เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
มีควำมคิดร่วมกันและเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อควำมคิด กระบวนกำรสื่อสำรประกอบด้วย
ผู้ส่งสำร จะต้องมีควำมเข้ำใจเรื่องที่จะสื่อสำรให้ชัดเจน
ช่องทำงหรือสื่อในกำรติดต่อสื่อสำร เครื่องมือหรือตัวกลำงในกำรส่งสำร อำจจะเป็นสัญญำณเสียง สัญญำณวิทยุ
สัญญำณโทรศัพท์ Internet ทำง Website
ผู้รับสำร ต้องมีควำมเข้ำใจในเรื่องที่รับเป็นอย่ำงดี มีควำมคิด ประสบกำรณ์และทักษะรวมถึงควำมสำมำรถใน
กำรถอดรหัส เพื่อให้เข้ำใจข่ำวสำรที่ผู้ส่งสำรส่งเป็นรหัส
กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพจะนำประโยชน์มำสู่ควำมเข้ำใจกับควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนกันในกำ ร
ทำงำนเป็นอย่ำงดี เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล

-

2. มนัสสิกัญฎิ์ มะลิวัลย์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำรพูดให้เข้ำใจง่ำย
ใช้ภำษำเขียนให้ถูกต้อง
ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริง ครบถ้วน ไม่คลุมเครือ ทันสมัย
คำนึงถึงควำมเหมำะสมของสถำนที่นำกรสื่อสำร
ไม่แทรกอำรมณ์หรือควำมรู้สึกในกำรสื่อสำร
มองกำรณ์ไกลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงกำรขัดแย้งหรือผลกระทบเชิงลบ

-

3. อ้อม

พวงสุมาลี
-

กำรสื่อสำรต้องทำควำมเข้ำใจกับข้อควำมให้ชัดเจน
สรุปใจควำมสำคัญและกระชับใจควำมให้สั้นลง

4. พิมพ์ขวัญ
-

5. ฉันท์ชนก
-

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภักดีพุดซา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ปฎิบัติงำนต้องมีทักษะในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน ระหว่ำงหน่วยงำน และคนทำงำนร่วมกัน เพื่อให้ได้
งำนที่รำบรื่น และมีทิศทำงไปในทำงเดียวกัน และช่วยให้กำรทำงำนบรรลุเป้ำหมำย
กิ่มแก้ว

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีสติในกำรสื่ อสำรให้ มำก ในกำรทำงำนแต่ล ะวันจะต้องเตรียมร่ำงกำยให้ พร้อม ทั้งกำยและใจ พักผ่ อนให้
เพียงพอ ไม่นำเรื่องงำนมำปนกับเรื่องส่วนตัว เมื่อเรำมีใจกำยที่พร้อมและสมบูรณ์ ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำร
สื่อสำรและกำรประสำนงำนให้ประสบควำมสำเร็จ
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6. อรรถสิทธิ์

ขาเจริญ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- กำรใช้สื่อออนไลน์ในกำรให้บริกำร
- โดยกำรใช้แอพพิเคชั่น Facebook Line ซื่งวิธีนี้นักศึกษำหรืออำจำรย์จะได้รับข้อมูลโดยตรงและรวดเร็ว และ
สำมำรถที่จะติดต่อสื่อสำรตอบโต้กันได้
- ใช้ระบบฐำนข้อมูบ เช่น Excel Word
- โดยกำรใช้ Excel Word ในกำรทำงำนโดยใช้เทคนิคกำรตั้งค่ำระบบให้ประสำนเชื่อมต่อกัน ระหว่ำง 2
โปรแกรม เช่น กำรสร้ำงฐำนข้อมูลนักศึกษำ กำรออกแบบจดหมำยรำชกำร
7. สุพัตรา
-

8. ถิรเดช
-

9. วนิดา
-

10. บุษกร
-

11. นฤมล
-

แป้นเพชร์

คณะศิลปศาสตร์

ผู้ส่งสำรหรือผู้ให้บริกำรควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบ เพื่อที่จะทำให้กำรสื่อสำรมีควำมถูกต้อง
ชัดเจน และรวดเร็ว กำรสื่อสำรควรมีกำรใช้วำจำที่สุภำพ กระชับ เข้ำใจง่ำย และมีควำมถูกต้อง ชัดเจน เพื่อลด
ควำมคลำดเคลื่อน และลดปัญหำควำมผิดพลำดในกำรสื่อสำร และติดต่อประสำนงำน และควรมีช่องทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรหลำยๆ ช่องทำง ทั้งเอกสำร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Line/Facebook/e-mail เป็นต้น เพื่อควำม
รวดเร็วและถูกต้อง และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนควรมีควำมพร้อมในกำรใช้
งำนได้ตลอดเวลำ ควรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรเพื่อควำมรวดเร็ว และเหมำะสมกับนโยบำยรัฐบำล คือ Thailand
4.0 และยุคดิจิตอล เพื่อพัฒนำกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ธาดาชัยปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์
เปิดใจรับ – ส่งสำร โดยปรำศจำกอคติ สิ่งไม่ดีไม่ต้องเติมแต่ง ยิ้มแย้ม ไหว้สวย ด้วยมำรยำทและสัมมำคำรวะ
วันทาแท่น

คณะศิลปศาสตร์

กำรพูดให้กระชับเข้ำใจง่ำย และติดตำมงำนจนอีกฝ่ำยได้รับข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง
ไม่ใช่คำศัพท์ที่เข้ำใจยำก หรือกำรพูดภำษำไทยและภำษำอังกฤษปนกันมำกเกินไป
เมื่อเพื่อนร่วมงำนไม่อยู่อำจติดโน๊ตบันทึกไว้เพื่อแจ้งให้ทรำบข้อมูล
หำกต้องกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกต้องรู้ข้อมูลที่จะติดต่อ เช่น เบอร์โทรภำยในของหน่วยงำน
นั้นๆ เพื่อแจ้งข้อมูลได้ถูกต้อง
สุนทร

คณะศิลปศาสตร์

มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน รวมถึงกำรทำควำมเข้ำใจอำรมณ์ที่จะช่วยให้กำรสื่อสำรเข้ำใจกัน และสื่อสำร
เรื่องที่มีข้อมูลแง่ลบหรือข้อควำมยำวๆ ได้โดยไม่เกิดควำมขัดแย้ง หรือทำลำยควำมเชื่อมั่น เชื่อใจระหว่ำงกัน
เตรียมตัวก่อนคุย
สร้ำงพื้นที่ปลอดภัย
ซื่อสัตย์ต่อควำมต้องกำร
ไม่ละเลยกริยำท่ำทำง อำรมณ์ และควำมรู้สึก
อภัยพลชาญ

คณะศิลปศาสตร์

มีข้อมูล เนื้อหำที่ชัดเจน และถูกต้อง
มีกำรพูดคุยที่สร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้มำขอรับบริกำร
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 5 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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สื่อสำรด้วยกริยำท่ำทำง เช่น กำรแสดงออกทำงสีหน้ำ

-

12. ฐิติมา

ปานมณี

จัดให้มีระบบกำรติดตำมทั้งภำยในและภำยนอก กำหนดอำนำจหน้ำที่และตำแหน่งงำนให้ชัดเจน กำรสั่งกำรและ
กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย ไม่ขัดแย้งกันและเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง
ไม่รู้สึกคลุมเครือในคำสั่ง และสำมำรถปฎิบัติตำมได้ โดยอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุกฝ่ำยด้วยควำมเต็มใจที่
จะทำงำน ถือเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่จะต้องกระทำให้สำเร็จลุล่วง คำนึงถึงเป้ำหมำยเดียวกันและมุ่งให้งำน
สำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

-

13. ลาพึง
-

คณะศิลปศาสตร์

สีทองคา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ใช้คำพูดที่สุภำพ ไพเรำะ น้ำเสียง สม่ำเสมอ ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจ

14. ธัญณัฐ

คาศรี

-

งานนโยบายและแผน

เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทบทวนคำพูดในกำรสื่อสำรเพื่อให้ควำมเข้ำใจตรงกัน
ใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรสื่อสำรและประสำนงำน
ใช้คำพูดที่เข้ำใจง่ำย ถูกกำลเทศะ เหมำะสม และถูกต้อง
กำรจดบันทึกในกำรประสำนงำน สื่อสำรเพื่อจดจำเป็นสิ่งที่สำคัญในกำรตรวจเช็คควำมถูกต้อง

15. ขนิษฐา

เพชรสุวรรณ์

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- กำรสื่อสำรทำงโทรศัพท์ใช้เทคนิคในกำรคุยโทรศัพท์ทุกครั้งต้องยิ้มเสมอ ถึงแม้ผู้รับบริกำรจะไม่เห็น แต่คู่สนทนำ
จะได้รับคำพูด วำจำที่น่ำฟัง
16. ศิริวลัย
-

17. โยธิน
-

18. มนตรี
-

วรรณโต

งานนโยบายและแผน

ต้องทรำบว่ำใครเป็นผู้รับสำร
ท่ำทำง กำรวำงตัวระหว่ำงสื่อสำร/ประสำนงำน
ภำษำที่ใช้สื่อสำร ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ และกระชับ
มนุษยสัมพันธ์ต่อผู้รับสำร (กำรยิ้มแย้ม)
กำรทบทวนข้อมูลระหว่ำงผู้รับสำรว่ำเข้ำใจตรงกับผู้สื่อสำรหรือไม่
ใจรัก

งานกิจการพิเศษ

กำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้ำมำช่วยในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ตั้ง Group Line เพื่อส่ง
ข้อมูลและประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ
โสภา

งานกิจการพิเศษ

จะต้องเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
ต้องแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรกัน
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 5 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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ไม่อคติ และเปิดใจรับฟังในเรื่องงำน
ทำงำนเป็นทีม

-

17. อาทิตยา
-

แจ้งสุวรรณ์

20. วิษณุ
-

21. วณิดา
-

22. อติชาติ
-

กลิ่นจันทร์

24. ธนวัฒน์
-

25. ศุทธินี

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งใจฟังให้ได้ใจควำมเพื่อกำรทำงำนร่วมกันให้มีประสิทธิภำพ
ลิขิตพงศธร

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เริ่มจำกตัวเองควรรู้จักตัวเอง ต้องมีควำมมั่นใจในควำมสำมำรถที่ตัวเองมี
พูดด้วยควำมจริงใจ ถ้ำอยำกสร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ดี ก็ต้องสื่อสำรด้วยควำมจริงใจ
ทำอย่ำงที่พูด พูดอะไรก็ทำอย่ำงนั้น
เป็นผู้ฟังที่ดี ควรจะเป็นผู้ฟังและทำควำมเข้ำใจกับสถำนกำรณ์อื่นๆ
ฟังและถำมกลับ คือประโยชน์จะได้มั่นใจว่ำเข้ำใจในสิ่งที่เรำฟัง
แสดงควำมเคำรพ ให้เกียรติผู้อื่น ไม่ว่ำจะอยู่ตำแหน่งหรือบทบำทไหน
ใส่ใจผู้อื่น เมื่อคุณจะสื่อสำรกับคนนั้นๆ
ใช้ภำษำกำยให้ถูกต้อง ท่ำทำง สำยตำ และโทนเสียง คือส่วนสำคัญในกำรสื่อสำร
ควินรัมย์

งานคลัง

พูด อธิบำย ได้เข้ำใจง่ำย เพื่อให้กำรสื่อสำรถูกต้อง ชัดเจน
จันทร์คา

งานบริหารงานทั่วไป

ใช้คำพูดที่ฟังเข้ำใจง่ำย และสื่อสำรอย่ำงชัดเจน

23. ณฐาทิทพย์ ศิวานันท์กุล
-

งานกิจการพิเศษ

ผู้ส่งสำร – ผู้รับสำร เข้ำใจถึงสำรที่ตรงกัน ประสำนงำนระหว่ำงคนทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นไปทิศทำงเดียวกัน
และสร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนด้วยรอยยิ้ม

19. โชติพงศ์
-

งานกิจการพิเศษ

ควำมถูกต้อง ชัดเจนของกำรสื่อสำร จะทำให้กำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ลำดับควำมสำคัญก่อน – หลัง ทำงำนอย่ำงมีระบบ

18. ภัทรภร
-

เกษรจันทร์

งานบริหารงานทั่วไป

พูดจำสุภำพอ่อนน้อม
ขาติชานิ

งานบริหารงานทั่วไป

รับฟังข้อซักถำมของผู้มำติดต่อ หรือให้บริกำร

พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- กำรใช้คำพูด ที่เข้ำใจง่ำย สั้น ใช้คำพูดไม่กำกวมทำให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น มีกำรนำสื่อเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยบำงครั้ง
จะสำมำรถประสำนงำนได้ไวขึ้น
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 5 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

7

26. ทิพวรรณ จันชัยชิต

งานคลัง

- เป็นผู้ฟังที่ดี สำมำรถจับประเด็นข้อควำมและตอบกลับได้
- เปิดรับควำมคิดใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดจำกสิ่งที่คุณรู้
27. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- สื่อสำรชัดเจน
- พูดตรงประเด็น เข้ำใจง่ำย
- พูดและฟังเข้ำใจง่ำย ทำได้ตำมควำมต้องกำร
28. จารุวรรณ กุลพญา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- สื่อสำรชัดเจน ตรงประเด็น ถูกต้อง
29. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- กำรติดต่อกับผู้ร่วมงำนฝ่ำยอื่น ไม่ว่ำจะทำงอีเมล์ ทำงโทรศัพท์
30. สมพร
31. ณัฐดนัย

พริ้งพัฒน์พงษ์ งานคลัง
สมบูรณ์
ชัดเจน
เหมำะสมกับโอกำส
น่ำเชื่อถือ
บัวสุวรรณ

งานคลัง

- พูดจำไพเรำะ ถูกต้อง ตรงเวลำ
- มีควำมกระตือรือร้น พยำยำมให้ควำมร่วมมือ
- รู้จักขอโทษและขอบคุณ
32. ญานิศา
33. อัญชลี

เที่ยงสนิท

งานบริหารงานบุคคล

กิริยำวำจำที่สุภำพ เหมำะสม
ประสำนงำน ติดตำมงำน ด้วยควำมเป็นมิตร
รับฟังอย่ำงมีสติ สอบถำมเมื่อไม่เข้ำใจ
ต้องชัดเจนในข้อมูล ข่ำวสำร ในกำรดำเนินงำน
แจ้งกิจ

งานบริหารงานบุคคล

- สื่อสำรอย่ำงไรให้กระชับ ถูกต้องได้ใจควำม
- ประสำนงำน ประสำนใจ
- มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ลดควำมขัดแย้งภำยในองค์กร

สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 5 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 21 พฤษภำคม 2561
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 6 เรื่อง เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)
SOP หมำยถึง มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure) เป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อใช้ภ ำยในองค์กร เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนมีมำตรฐำนเดียวกั น และช่ว ยลดข้อผิ ดพลำดที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำน ลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ ำยที่เกิดจำกข้อผิ ดพลำด กำรกำหนด SOP นั้นจะต้องกำหนดให้ส อดคล้ องกับงำนหรื อ
กิจกรรมที่ทำอยู่จริง เพื่อลดข้อขัดแย้งหรือปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรประกำศใช้ SOP
กำรเริ่มจัดทำ SOP ควรมีกำรประชุมปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ ภำยในองค์กร เพื่อกำหนด
นโยบำยต่ำงๆ กำหนดแนวทำงกำรจัดทำ SOP ขึ้น โดยให้หลักกำรคือต้องมีควำมสัมพั นธ์กับกำรปฏิบัติงำนจริง สำนักงำน
วิ ท ยำเขตจั ก รพงษภู ว นำรถ ได้ มี ก ำรจั ด ท ำ SOP เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยของมหำวิ ทยำลั ย ซึ่ ง SOP ที่ จั ด ท ำและ
ประกำศใช้โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจสอบมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
เทคนิคกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (SOP) ให้มีประสิทธิภำพ


ทิศทำงของผังงำนจะเริ่มจำกบนลงล่ำง และจำกซ้ำยไปขวำ และควรเขียนเครื่องหมำยลูกศรกำกับทิศทำงไว้ด้วย



ภำพหนึ่งภำพ แทนคำสั่งหนึ่งคำสั่ง



หลีกเลี่ยงกำรขีดโยงไปมำในทิศทำงตัดกัน ถ้ำจำเป็นต้องโยงถึงกัน ควรใช้เครื่องหมำยจุดต่อเนื่องแทน



มีคำอธิบำยในภำพ เขียนเพียงสั้นๆ เข้ำใจง่ำย



ผังงำนใดงำนหนึ่งจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่เดียวเท่ำนั้น



เรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนกำรปฏิบัติงำน



แสดงควำมสัมพันธ์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน



อ่ำนเข้ำใจง่ำย ทำให้เห็นภำพรวมของกำรปฏิบัติงำน



ตรวจสอบกับกำรปฏิบัติงำนจริง และแก้ไขให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกำหนดระบบกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง



สำมำรถใช้ในกำรตรวจ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน



ลดข้อขัดแย้งระหว่ำงเอกสำร และกำรปฏิบัติจริง มีกำรทดลองใช้เอกสำร ก่อนประกำศใช้จริง
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 6 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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1. สิริวรรณ

ฉัตรเฉลิมกิจ
-

2. อ้อม

ชัดเจนเข้ำใจง่ำย
เป็นประโยชน์ในกำรทำงำนและฝึกอบรม
เหมำะสมกับหน่วยงำนและผู้ใช้งำนแต่ละกลุ่ม
มีควำมน่ำสนใจ
มีควำมเป็นปัจจุบันไม่ล้ำสมัย
มีตัวอย่ำงประกอบ
พวงสุมาลี

-

3. พิมพ์ขวัญ
-

-

5. อรรถสิทธิ์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือกำรปฏิบัติงำนต้องมีแนวทำง ข้อปฏิบัติ ที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง
ภักดีพุดซา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องวิเครำะห์งำนที่ปฏิบัติ มีงำนอะไรบ้ำงที่ทำ มีขั้นตอน ปัจจัยที่ใช้ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข
วิเครำห์ปัญหำ/สำเหตุในกำรปฺฎิบัติงำน อะไรบ้ำง และแยกปัญหำเป็นข้อย่อยๆ
ต้องวิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ต้องวำงแผนกำหนดโครงร่ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำน

4. มนัสสิกัญฐ์ มะลิวัลย์
-

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ควำมเป็นมำ ควำมจำเป็น ต้องหำตัว Keyword ให้ได้ แล้วเอำมำอธิบำยควำมเป็นมำของงำนนั้น
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
หลักเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข
เทคนิคกำรปฏิบัติงำน กำรแสดงถึงควำมเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน แสดงถึงกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญ
ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำ
ขาเจริญ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรใช้ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเพื่อใช้ในกำรทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
6. สุพัตรา

แป้นเพชร์
-

7. วนิดา

เทคนิคกำรพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพ คือ ในกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนควรมีก ำร
วำงแผน หำข้อมูลเพิ่มเติม และวิเครำะห์ข้อมูล โดยระบุขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรทำงำน
เพื่อทำใช้แบบแผนในกำรทำงำน เพื่อลดปัญหำควำมผิดพลำดเสียหำย ควำมซ้ำซ้อนของงำนที่รับผิดชอบ ทำ
ให้สำมำรถเรียนรู้งำนซื้อกันและกันได้ ทำให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้องและรวดเร็ว และทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง
ตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ทำให้กำรทำงำนเป็นระบบ ทำให้งำนมีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน และผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจ อันจะส่งผลต่อภำพลั กษณ์ขององค์กร และเพื่อให้กำรทำงำนสอดคล้ องกับนโยบำยของ
องค์กร และเพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรทำงำน เป็นสื่อกลำงในกำรประสำนงำน และได้งำนที่มีคุณภำพ
วันทาแท่น

-

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

ตรวจสอบและปรับปรุงกำรทำงำนอยู่เสมอ เพื่อจะได้พัฒนำคู่มือกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือและหำวิธีลดขั้นตอนกำรทำงำนที่ยุ่งยำกลง
พยำยำมหำเทคนิคในกำรพัฒนำกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
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8. บุษกร

สุนทร
-

9. นฤมล

วัตถุประสงค์ ชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำคู่มือ
ขอบเขต ชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงขอบเขตของกระบวนกำรในคู่มือ
คำจำกัดควำม ชี้แจงให้ผุ้อ่ำนทรำบถึงคำศัพท์เฉพำะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสั้นๆ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ อธิบำยถึงขั้นตอนกำรทำงำนอย่ำงละเอียด
เอกสำรอ้ำงอิง เป็นกำรชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงฟอร์มต่ำงๆ
เอกสำรบันทึก แจ้งให้ผู้อ่ำนทรำบถึงบันถึงใดต้องจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูล
อภัยพลชาญ

-

10. ฐิติมา
-

11. ลาพึง

คณะศิลปศาสตร์

มีเนื้อหำที่สั้น กระชับ ชวนอ่ำน ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน
มีกำรรวบรวมข้อมูล ในหลำยๆ ที่ เพื่อมีบริบทที่กล้ำง เนื้อหำหลำกหลำย
มีกำรเชิญผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอดงำน เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ใหม่ๆ
ปานมณี

-

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

มีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย
เป็นประโยชน์ในกำรทำงำน
เหมำะสมกับหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำน
มีควำมน่ำสนใจและน่ำติดตำม
มีควำมเป็นปัจจุบันไม่ล้ำสมัย
มีตัวอย่ำงประกอบ
สีทองคา

งานส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียน

- เทคนิคกำรพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
- ทำคู่มือให้กระชับเข้ำใจง่ำย ผู้อ่ำนแล้วสำมำรถทำตำมคู่มือได้อย่ำงถูกต้อง
12. วณิดา

ควินรัมย์
-

13. มนตรี

คู่มือกำรปฏิบัติงำนต้องมีควำมละเอียด ทำให้ทรำบทุกขั้นตอน เข้ำใจง่ำย
โสภา

-

14. อาทิตยา
-

15. ภัทรภร

งานกิจการพิเศษ

กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนจะทำให้มีหลักในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งแผนก/หน่วยงำน ทำให้
งำนออกมำมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรจัดทำคู่มือกำรปฏับัติงำนควรร่วมกันทำทั่งทีม
เกษรจันทร์

งานกิจการพิเศษ

คู่มือต้องมีควำมถูกต้อง สำมำรถนำมำปฏิบัติตำมได้ และทำให้งำนที่ได้รับมอบหมำยสำเร็จ
แจ้งสุวรรณ์

-

งานคลัง

งานกิจการพิเศษ

กำรทำคู่มือต้องเริ่มจำกผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจถึงตัวงำน และถ่ำยทอดสู่คู่มือจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอน
กำรทำงำนที่ถูกต้อง โดยลดขั้นตอนและระยะเวลำให้น้อยที่สุด
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16. ศิริวลัย

วรรณโต
-

17. วิษณุ

กำรทำควำมเข้ำใจในงำนให้ท่องแท้ (ชัดเจน)
เรียบเรียงลำดับขั้นตอนของงำน รวมถึงภำษำและข้อมูลให้ถูกต้อง
กำรศึกษำตัวอย่ำงจำกหลำยๆ แหล่ง
กำรสอบถำมเพื่อให้ได้กำรนำข้อมูลมำปรับปรุง
ลิขิตพงศธร

-

18. อติชาติ

20. ธนวัฒน์
21. ศุทธินี

งานบริหารงานทั่วไป

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับงำนที่ทำ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนในอนำคต
ขาติชานิ

-

งานบริหารงานทั่วไป

อธิบำยเทคนิคกำรปฏิบัติแบบไม่ยุ่งยำก อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย

19. ณฐาทิพย์ ศิวานันท์กุล
-

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตั้งเป้ำหมำยในจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน และร่วมกันจัดทำคู่มือเป็นทีม เพื่อให้ออกมำเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
จันทร์คา

-

งานนโยบายและแผน

งานบริหารงานทั่วไป

กำรปรับระบบด้ำนเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภำพ
พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- ถ้ำเรำปฏิบัติตำมขั้นตอนในตำม SOP จะสำมำรถทำงำนได้รวดเร็วขึ้น
22. ทิพวรรณ จันชัยชิต

งานคลัง

- จัดทำเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจว่ำควำรทำอะไร ก่อน – หลัง
- จัดทำเพื่อให้ทรำบว่ำควรปฏิบิติงำนอย่ำงไร
- จัดทำเพื่อให้ผู้รับบริกำรทรำบขั้นตอนงำน
23. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ตำมยุคตำมสมัย พัฒนำระบบไปได้เรื่อย ๆ
- มีควำมระเอียดขั้นตอนกำรทำงำน และขั้นตอนกำรทำงำนครับถ้วน
24. จารุวรรณ กุลพญา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- มีกำรจัดทำคู่มือ
25. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีทีมงำนในกำรปฏิบัติงำน มุ่งมั่นในกระบวนกำร รู้จักแก้ปัญหำร่วมกัน
26. สมพร

พริ้งพัฒน์พงษ์ งานคลัง
- มีขั้นตอนในกำรทำงำนอย่ำงละเอียดครบถ้วน กำรปฏิบัติงำนจะได้มีควำมรวดเร็ว

27. ณัฐดนัย

บัวสุวรรณ

งานคลัง

- อัพเดทคู่มือกำรปฏิบัติให้เป็นขั้นตอน เหมือนตำมปัจจุบันที่ทำอยู่
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28. ญานิศา

เที่ยงสนิท

งานบริหารงานบุคคล

- ให้ควำมสำคัญกับคู่มือกำรปฏิบัติงำน เขียนขั้นตอนกำรทำงำนให้ละเอียด ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
- มีควำมเป็นปัจจุบัน
- มีตัวอย่ำงประกอบ
29. อัญชลี

แจ้งกิจ
-

30. ธัญณัฐ

งานบริหารงานบุคคล

ผู้บริหำรมีกำรสนับสนุนกำรจัดทำคู่มืออย่ำงจริงจัง
ให้ควำมรู้ในกำรจัดทำคู่มือ
จัดหำวิทยำกร
มีกำรติดตำมและประเมินผล
คาศรี

งานนโยบายและแผน

- จัดทำคู่มือใหม่ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ กระบวนกำรที่ละเอียดมำกขึ้น
- นำกระบวนกำร SOP มำใช้ในกำรพัฒนำคู่มือปฏิบัติงำน
- ปรับปรุงกระบวนกำร ขั้นตอนให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริง
31. ขนิษฐา

เพชรสุวรรณ์
-

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทำคู่มือให้กระชับ เข้ำใจง่ำย มีรูปประกอบ เห็นใจบุคคลที่เข้ำมำใช้คู่มือ ดูแล้วสบำยตำ ทำให้ใช้ได้สะดวก
และเข้ำใจง่ำย

สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 6 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

5

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมมรกต เวลา 10.00 น.
………………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นางสิริวรรณ
ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2. นางสาวฉลอม
สิมพันธ์
หัวหน้าแผนกห้องสมุด
3. นางสาวธัญณัฐ
คาศรี
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
4. นางสาวศิริวลัย
วรรณโต
หัวหน้างานนโยบายและแผน
5. นายธีรศักดิ์
หนูเมฆ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
6. นางรัตนาภรณ์
ปิ่นทอง
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจฯ
7. นางสาวมนัสสิกัญฎิ์
มะลิวัลย์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
8. นางสาวฉันท์ชนก
กิ่มแก้ว
นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวนฤมล
อภัยพลชาญ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
10. นางสาววนิดา
วันทาแท่น
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
11. นางสาวธันยาภัทร์
กลิ่นเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
เริ่มประชุมเวลา
10.00 น.
นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประธานในการประชุม ได้กล่าว
เปิดการประชุมและเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานในที่ประชุม กล่าวขอความร่วมมือทุกท่านในการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) เพื่อนาองค์
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทางานภายในหน่วยงาน โดยขอให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนว
ปฏิบัติที่ดีของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และสามารถนาไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอกได้ใช้ด้วย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ปฏิทินการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจาปีงบประมาณ 2561
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ
2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้กาหนดการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ
1 ครั้ง เนื่องจากภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการค่อนข้างเยอะ รวมจานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 รวมทั้งกาหนดการประชุมเพื่อพิจารณากลั่ นกรององค์ความรู้และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ครบกระบวนการจัดการความรู้ นั้น วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จึงจัดทาปฏิทินการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ รับทราบและดาเนินการต่อไปตามปฏิทินการจัดการความรู้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ทบทวนและกาหนดประเด็นความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภู วนารถ
คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการทบทวนประเด็นความรู้และร่วมกันกาหนดประเด็นความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อให้ได้องค์ความรู้สาหรับการทางาน 2) เพื่อ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน 3) เพื่อรักษาองค์ความรู้จากผู้ เชี่ยวชาญไม่ให้หายไปจาก
หน่วยงาน 4) เพื่อสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสาเหตุหลักในการกาหนดประเด็นความรู้ควรยังคงให้ใน
หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน และอีกสาเหตุหลักที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่คือ บุคลากรลาออกบ่อยทาให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลนั้นหายไปด้วย และบุคลากรใหม่ที่มาทดแทนขาดความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นความรู้ คือ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” เป้าหมายของการจัดการความรู้คื อ
“เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” และมีเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนการจัดการความรู้ คือ ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริ การมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5 เป้าหมายการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
“ร้อยละ 65” ของจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
กลุ่ ม เป้ า หมาย ที่ จ ะพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน คื อ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เห็น ชอบในหลักการและมอบเลขานุการจัดทาเล่ม แผนและส่ ง
แผนการจัดการความรู้เสนอต่อมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการดาเนินการตามแผนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6
-ไม่มีเลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ

เวลา 12.00 น.
นางสาวธันยาภัทร์ กลิ่นเกลี้ยง
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้ตรวจรายงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมมรกต เวลา 10.00 น.
………………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นางสิริวรรณ
ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2. นางสาวฉลอม
สิมพันธ์
หัวหน้าแผนกห้องสมุด
3. นางสาวธัญณัฐ
คาศรี
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
4. นางสาวศิริวลัย
วรรณโต
หัวหน้างานนโยบายและแผน
5. นายธีรศักดิ์
หนูเมฆ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
6. นางรัตนาภรณ์
ปิ่นทอง
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจฯ
7. นางสาวมนัสสิกัญฎิ์
มะลิวัลย์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
8. นางสาวฉันท์ชนก
กิ่มแก้ว
นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวนฤมล
อภัยพลชาญ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
10. นางสาววนิดา
วันทาแท่น
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
11. นางสาวธันยาภัทร์
กลิ่นเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.
นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประธานในการประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมพิจาณางานการประชุมครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ประมวลและกลั่นกรองความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้นาข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แชร์ความคิดเห็นผ่าน Blog KM มาประมวลและกลั่นกรองความรู้เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้เทคนิค 3 เรื่อง คือ
1) เทคนิคการบริการที่ดี
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้พิจารณาเห็นว่า จากที่ได้กลั่นกรององค์ความรู้ ควรมีหลักการยึดถือ
ปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ มี 2 หลัก ดังนี้
หลั ก SMART คณะกรรมการการจั ด การความรู้ไ ด้ น าหลั ก SMART มาให้ บุ คลากรยึ ด ถือปฏิบั ติ ในการ
ให้บริการ ซึ่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 หลัก SMART ประกอบไปด้วย
S =
Smile
แปลว่า ยิ้มแย้ม แจ่มใส
M =
Manner
แปลว่า กิริยาวาจาสุภาพ
A =
Attitude
แปลว่า ทัศนคติต่องานบริการดี
R =
Rapid
แปลว่า ความรวดเร็ว ทันเวลา
T =
Technology แปลว่า บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมการประกวด CPC SMART ปีที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการได้นาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการให้บริการอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง และมี
รางวัลเป็นแรงจูงใจในการนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมการประกวดมี 2 ประเภท คือ SMART GIRL และ SMART
BOY โดยผู้ ช นะเลิ ศ จะน าผลคะแนนจากการโหวตของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย คื อ อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ นั ก ศึ ก ษา และ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินเพราะถือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือผู้ที่ได้รับ
บริการและสัมผัสกับผู้ให้บริการโดยแท้จริง และผู้ที่ได้รับรางวั ลจะเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการนาหลัก SMART มาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการประจาของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หลัก 3 ย. และ 3 ม. คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้กลั่นกรองความรู้ จนได้หลักที่ควรปฏิบัติ และหลัก
ที่ไม่ควรปฏิบัติ โดยใช้เป็น หลัก 3 ย. และหลัก 3 ม. ดังนี้
หลัก 3 ย. คือ
ยืดหยุ่น
=
ยกย่อง
=
ยอมรับ
=
หลัก 3 ม. คือ
ไม่รู้
=
ไม่ได้
=
ไม่ทา
=

มีความยืดหยุ่นในการทางาน ไม่ตึง หรือหย่อนเกินไป
มีความเชิดชู ยินดี ชื่นชม เมื่อทางานดี และประสบความสาเร็จ
มี ก ารยอมรั บ ผลของงาน ว่ า จะประสบความส าเร็ จ หรื อ จะล้ ม เหลว
ยอมรับในคาติ – ชม และพร้อมปรับปรุงแก้ไข
ไม่รู้ในหน้าที่ หรืองานที่ปฏิบัติ
ปฏิเสธการให้บริการ
ปฏิเสธที่จะทาให้ในหน้าที่ตามคาสั่ง

2) เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีคุณภาพ เป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้การทางานประสบผลสาเร็จ
และบรรลุเป้าหมาย

3) เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ทาให้การทางานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงาน
อย่างไร เมื่อใด กับใคร คู่มือการปฏิบัติงานที่ดี ควรชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อการทางาน และเป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม
เห็ นชอบในหลั กการและมอบเลขานุ การน าข้อมู ลจั ดท าเป็ นคู่มื อและจั ดท าโปสเตอร์ เพื่ อ
เผยแพร่ให้บุคลากรของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระเบียบวาระที่ 6
-ไม่มีเลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ

เวลา 12.00 น.
นางสาวธันยาภัทร์ กลิ่นเกลี้ยง
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้ตรวจรายงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมมรกต เวลา 10.00 น.
………………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นางสิริวรรณ
ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2. นางสาวฉลอม
สิมพันธ์
หัวหน้าแผนกห้องสมุด
3. นางสาวธัญณัฐ
คาศรี
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
4. นางสาวศิริวลัย
วรรณโต
หัวหน้างานนโยบายและแผน
5. นายธีรศักดิ์
หนูเมฆ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
6. นางรัตนาภรณ์
ปิ่นทอง
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจฯ
7. นางสาวมนัสสิกัญฎิ์
มะลิวัลย์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
8. นางสาวฉันท์ชนก
กิ่มแก้ว
นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวนฤมล
อภัยพลชาญ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
10. นางสาววนิดา
วันทาแท่น
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
11. นางสาวธันยาภัทร์
กลิ่นเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.
นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประธานในการประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
ที่ประชุมพิจาณางานการประชุมครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
จากการดาเนินงานการจัดการความรู้ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และแชร์
ประสบการณ์ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ นาเทคนิคไปใช้ และได้ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดย
คณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมายการนาองค์ความรู้ไปใช้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
จากการติดตามผลปรากฎว่าบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดจานวน 110 คน ประกอบด้วย สานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จานวน 71 คน สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จานวน 11 คน คณบดีคณะบริหารธุร กิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 28 คน มีการนาไปใช้จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 84.54 ซึ่งสรุปการนาแต่ละ
เทคนิคไปใช้ ดังนี้
1) เทคนิคการการบริการที่ดี นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 70 คน
2) เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 47 คน
3) เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 27 คน
และผลที่ได้จาการนาเทคนิคไปใช้ ทาให้การดาเนินงานของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถก่อเป็นเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรอยู่ในระดับดี โดยวัดจากระดับความพึงพอใจจากผู้รับบริการปีการศึกษา 2560 ได้ 4.18 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อเปรียบเทียบผลจากปีการศึกษา 2559 มีระดับความพึงพอใจ 4.13 ทาให้ปีปัจจุบันมีผลประเมินที่สูงขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 0.05
ปัญหาและอุปสรรค
1) ข้อจากัดด้านเวลาและภาระงานประจาของบุคลากรที่ให้บริการ ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ในบางครั้ง
2) บุคลากรใหม่ๆ ไม่เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน
3) บุคลากรเข้าชมเว็ปไซต์ยังมีไม่มาก
แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1) มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า งวิ ท ยาเขต ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาเขตจั น ทบุ รี วิ ท ยาเขตอุ เทนถวาย
วิทยาเขตบางพระ เพื่อนาประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติมาเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
2) จั ด ท าระบบการบริ ห ารการจั ด การความรู้ ที่ ชั ด เจนเพื่ อ บุ ค ลากรสามารถรู้ ร ะบบกระบวนการต่ า งๆ
โดยสามารถซึมซับจนเป็นกิจนิสัยและนามาพัฒนางานตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยอื่ นๆ เพื่อแสวงหาองค์ความรู้
ใหม่ๆ มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการและมอบเลขานุการรายงานต่อผู้บริหารและนาข้อมูลที่ได้ในปีงบประมาณ
2561 ไว้ประกอบการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6
-ไม่มีเลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ

เวลา 12.00 น.
นางสาวธันยาภัทร์ กลิ่นเกลี้ยง
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้ตรวจรายงาน

คำนำ
เทคนิคการเพิม
่ ประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั ง
ิ าน

การท างานให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า องค์ ก รภาคราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เอกชน ต่ า งก็ ต ระหนั ก ถึ ง การปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการหรือวิธีการทางานเพื่อให้ การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความสาเร็จในการทางาน หรือ
เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ตลอดจนการทางานอย่างไรให้มีความสุข นั่นแสดงว่าองค์กรทั้งหลายต่างก็มีความเห็น
ตรงกันว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้ น สิ่งสาคัญประการหนึ่งอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และ
สามารถทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จึงจัดทาคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักเพื่อยึดถือปฏิบัติด้วยกัน
3 เทคนิค คือ 1. เทคนิคการบริการที่ดี 2. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เทคนิคการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สารบัญ
เทคนิคการเพิม
่ ประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั ง
ิ าน

เทคนิคการบริการทีด
่ ี
ความหมายของการบริการ...........................................................................................................................1
หลักยึดถือปฏิบัติ SMART............................................................................................................................2
หลักยึดถือปฏิบัติ 3ม. และ 3 ย....................................................................................................................3
เทคนิคการบริการที่ดี...................................................................................................................................5
เทคนิคการสือ
่ สารและการประสานงาน
ความหมายของการสื่อสาร.........................................................................................................................6
ประเภทของการประสานงาน.......................................................................................................................7
ประโยชนของการสื่อสารและประสานงาน...................................................................................................8
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน.......................................................................................................9

สารบัญ
เทคนิคการเพิม
่ ประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั ง
ิ าน
เทคนิคการจัดทาคู่มอ
ื การปฏิบัตง
ิ าน
ประโยชนของคู่มือการปฏิบัติงาน.........................................................................................................12
ลักษณะที่ดีของคู่มือปฏิบัติงาน............................................................................................................13
การเขียนผังงาน : ขั้นตอนการเขียนผังงาน..........................................................................................14
การเขียนผังงาน : เขียนรายละเอียด....................................................................................................16
การเขียนผังงาน : การเขียนผังงาน (ตัวอย่าง).................................................................................. 17
เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน...................................................................................................19

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การ
บริการ ที่ดีผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็น
ผลดีกับองค์กร ของเรา เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดีผู้รับบริการเกิด
ความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไป
ด้วย

เจ้าหน้าที่แผนกห้องพยาบาลให้บริการนักศึกษา

สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้
การบริการทุกส่วนงานที่ประสานงานเข้ามาขอความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งส่วนงานภายในและภายนอก ดังนั้นการบริการจึงเป็น
หัวใจสําคัญของสํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แต่เนื่องจากการให้การบริการในต้านต่างๆ บางครั้งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ทุกอย่างเสมอไป ดังนั้นจึงจะต้องมีการชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถตอบสนองทุกอย่าง และทุกระดับได้ซึ่งอาจมาจากหลายๆ
ปัจจัย จึงควรศึกษาความหมายของ การให้บริการก่อนนําแนวทางไปยึดถือปฏิบัติรวมทั้งหลักการต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้เพื่อ
สร้างความประทับใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เนื่องจากผู้รับบริการของสํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถมีทั้ง บุคคลทั่วไป
เจ้าหน้าที่ บุคลากร นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่มาติดต่องานทั้งภายในภายนอก และแขกของผู้บริหาร เป็นต้น การสร้างความประทับใจ
ครั้งแรกเมื่อพบจะทําให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่น่าจดจํา และระลึกถึงอยู่เสมอ

การเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการของสํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถใช้หลัก“SMART”
ในการยึดถือปฏิบัติ โดย “SMART” ตรงกับภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายได้ดังนี้
S
M
A
R
T

=
=
=
=
=

Smile
Manner
Attitude
Rapid
Technology

แปลว่ายิ้มแย้ม
แปลว่ากิริยาวาจาสุภาพ
แปลว่าทัศนคติต่องานบริการดี
แปลว่าความรวดเร็วทันเวลา
แปลว่าบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

หลัก 3 ม

หลัก 3 ย

ไม่รู้

ยืดหยุ่น

ไม่ได้

ยกย่อง

ไม่ทำ

ยอมรับ

ย. ยืดหยุ่น

: มีความยืดหยุ่นในการทางาน ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป

ย. ยกยอ

: มีความยินดี ชื่นชม เมื่อทางานมีประสบความสาเร็จ

ย. ยอมรับ

: มีการยอมรับผลของงาน ไม่ว่าจะประสบความสาเร็จ

3 ย.

หรือจะล้มเหลวยอมรับในคาติ ชม และพร้อมปรับปรุงให้ดีขึ้น

ม. ไม่รู้

: ไม่รู้ในหน้าที่ หรืองานที่ปฏิบัติ

ม. ไม่ได้

: ปฏิเสธการให้บริการ

ม. ไม่ทา

: ปฏิเสธจะทาให้ในหน้าที่ตามคาสั่ง

3 ม.

1. การต้อนรับ ผู้ให้บริการต้องยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาทักทาย
แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการ

เทคนิคการบริการทีด
่ ี

2. การค้นหาความต้องการ ผู้ให้บริการต้องรู้จักสอบถาม
ความต้องการของผู้มารับบริการ และเข้าใจความต้องการที่
แท้จริงของผู้มารับบริการ

3. การเสนอความช่วยเหลือ ผู้ให้บริการต้องตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู้ มารับ บริก าร ด้ ว ยการให้ ข้ อ มู ลต่ า งๆ ที่
ถูกต้องชัดเจนหรือความช่วยเหลืออื่นๆ ที่สามารถดําเนินการได้
โดยมุ่งให้ผุ้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด

4. การประเมินผล ผู้ให้บริการต้องทําการประเมินผลการ
ให้บริการและสรุปผลการให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อจะได้นําผลจาก
การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

เทคนิคการสือ
่ สารและการประสานงาน
การสื่อสาร ( Communication) คือ กระบวนการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และอารมณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
มีความคิดร่วมกัน และเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อความคิดนั้น

ผู้ส่งสาร (Sender)
การติดต่อสื่อสาร จะต้องทําความ
เข้ า ใจเรื่ อ งที่ จ ะส่ ง ( Message) ซึ่ ง
อาจใช้ วิ ธี ก ารพู ด คุ ย ออกคํ า สั่ ง
บันทึกข้อความข่าวสาร รายงาน

ช่องทาง/สื่อ
(Media/Source)
เครื่ อ งมื อ หรื อ ตั ว กลางในการส่ ง
สาร อาจเป็ น สั ญ ญาณเสี ย งจาก
เครื่ อ งขยายเสี ย ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ
สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ อิ น เทอร์ เ น็ ต
ทางเว็บไซต์

ผู้รับสาร (Receiver)
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
จ ะ รั บ อ ย่ า ง ดี มี ค ว า ม คิ ด
ประสบการณ์ และทักษะ รวมถึง
ความสามารถในการถอดรหั ส
(Decoding) เพื่อให้เข้าใจข่าวสารที่
ผู้ส่งสารส่งเป็นรหัส (Encoding) ได้

การประสานงาน

คือ การจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อลดข้อขัดแย้ง และทําให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่น
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทํางานร่วมกัน

ประเภทของการ
ประสานงาน

1

การประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร (Internal Coordination And External
Coordination) คือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และการประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก

2

การประสานงานในแนวดิ่ง และการประานงานในแนวนอน (Vertical Coordination) คือ การ
ประสานงานในระดั บ ต่ า งๆ ในสํ า นั ก งาน หากเป็ น การประสานงานแนวดิ่ ง หมายถึ ง การ
ประสานงานกับคนในตําแหน่งสูงกว่าและต่ํากว่า จากบนลงล่าง (Top - Down) หรือ ระดับล่างขึ้น
สู่บน (Bottom - Up)

3

การประสานงานในแนวนอน (Horizontal Coordination) คือ การประสานงานระหว่างบุคคลที่ดํารง
ตําแหน่งเท่ากัน ระดับเดียวกัน

ประโยชน์ของการสื่อสารและการประสานงาน

ช่วยให้ การทางานบรรลุเป้าหมายได้ อย่างราบรื่ นและรวดเร็ ว

ลดอันตรายจากการทางานให้นอ้ ยลง

ช่วยประหยัดเวลาในการทางาน และผลผลิตมากขึน

ช่วยลดข้อขัดแย้งในการทางาน

ช่วยประหยัดเงิน พัสดุ สิ่งของในการดาเนินงาน

ช่วยให้ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ และเพิ่มผลสาเร็จของงาน

ช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ

ช่วยเกิดความคิดใหม่ๆ และปรับปรุงอยู่เสมอ

ช่วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ

ป้องกันการทางานวาซ้อน

เสริมสร้างขวัญของผู้ปฏิบัติงาน

การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบการสื่อสารทีด่ ี เช่น การเผชิญหน้า การปรึกษา พบปะพูดคุย ซึ่งการ
ติดต่อสื่อสารทีด่ ีเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two - Way Communication)

ความร่วมมือของผู้ปฏิบตั ิงานโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย
ด้วยความเต็มใจ คานึงถึงเป้าหมายเดียวกันและมุ่งให้งานสาเร้จ

เทคนิคการสื่อสารและ
การประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

การวางแผนงานทีด่ ี ทาให้ทกุ ฝ่ายได้ทราบขั้นตอนการทางาน
ตามลาดับขั้นตอนก่อน – หลัง ทาให้การประสานงานง่ายขึ้น

จังหวะเวลา จะต้องปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของแต่ละคน ตามกาหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา

ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ทางานซ้อนกัน

ผู้ประสานงานจะต้องสามารถดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมทางานเพือ่ ตรงไปจุดหมายเดียวกัน
ตามที่กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน

สร้างความคุ้นเคย และมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน บุคคลอยู่เสมอ

เทคนิคการสื่อสารและ
การประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

สร้างความเข้าใจในเรื่องที่จะต้องสอบถาม ประสานงาน

ปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ ไม่เครียด หรือโมโหง่าย

ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ทางานซ้อนกัน

นาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการประสานงานการติดต่อสื่อสาร

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยความละเอียด ถี่ถ้วน

เทคนิคการสื่อสารและ
การประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

จดจาชื่อบุคคล หน่วยงานอย่างแม่นยา และศึกษาข้อมูล
หน่วยงานทีต่ ้องการติดต่อ

ให้ความสาคัญ บุคคลหรือหน่วยงานทีต่ ้องการสื่อสารประสานงาน

รับฟังคาแนะนา และความเห็นจากบุคคลอื่น ถึงแม้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

คู่มอื การปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)
SOP เป็ นเอกสารคู่มือที่แนะนาวิธีการปฏิบต
ั ิงานต่างๆ เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้ อง และมีทิศทาง

เดียวกัน โดยระบุขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงานที่ชดั เจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ ตามความเหมาะสมของแต่
ละหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดผลจริ งที่ปฏิบตั ิได้ ซึง่ วิธีการปฏิบตั ิงานของแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป
แสดงลำดับขัน้ ตอนของกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน
แสดงควำมสัมพันธ์ ของหน่ วยงำนต่ ำงๆ ใน
กระบวนกำรปฏิบัติงำน

ช่ วยให้ กำรจัดทำเอกสำรทำได้ ง่ำยขึน้

อ่ ำนเข้ ำใจง่ ำย ทำให้ เห็นภำพรวมของกำร
ปฏิบัติงำน

ลักษณะที่ดีของคู่มือปฏิบัติงาน
กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย

มีตัวอย่างประกอบ

เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานและการฝึกอบรม
เหมาะสมกับองค์กรและ
ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม

แสดงหน่วยงานที่จัดทา
วันที่เริ่มใช้ถือปฏิบัติ

มีความน่าสนใจ
น่าติดตาม

มีความเป็นปัจจุบัน
ไม่ล้าสมัย

การเขียนผังงาน : ขั้นตอนการเขียนผังงาน

6

กาหนดการเส้ นทางการเดินของ
กระบวนการ

ลงมือเขียนผังงานตามหลักการ

กาหนดสัญลักษณ์ที่เหมาะสม
แต่ละขันตอน
้

1

5

กาหนดกระบวนการทางาน
(เริ่ มต้ น – สิ ้นสุด)

2
4

3

เขียนรายละเอียดขันตอนท
้
างาน

กาหนดลาดับขันตอนการท
้
างาน

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์

ชื่อเรียก

ควำมหมำย

เริ่ มต้ นและสิ ้นสุด
(terminal)
การนาข้ อมูลเข้ า – ออก

จุดเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดของผังงาน

การตัดสินใจ (decision)

จุดที่ต้องเลือกปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึง่

จุดเชื่อมในหน้ าเดียวกัน
(on page connector)
จุดเชื่อมต่อหน้ ากระดาษ
(off page connector)
ทิศทาง (flow line)

จุดเชื่อมต่อของผังงานใช้ สญ
ั ลักษณ์เพื่อให้ ดงู า่ ย

จุดที่จะนาข้ อมูลเข้ ามาจากภายนอกหรื อนา
(general input/output) ข้ อมูลออกสูภ่ ายนอก
การปฏิบตั ิงาน (process) จุดที่มีการปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึง่

จุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยูค่ นละหน้ ากระดาษ
ทิศทางขันตอนการด
้
าเนินงาน

การเขียนผังงาน : เขียนรายละเอียดงาน (ตัวอย่าง)


รู้ ว่ำใคร



ทาอะไร



ตัดสินใจ



ส่งอะไร (ถ้ามี)

กำรส่ งหนังสือ
เจ้ าหน้ าที่ทาการร่ างและพิมพ์ หนังสือออก/คาสัง่ /ประกาศ เจ้ าหน้ าที่แผนก
สารบรรณรับหนังสือออก/คาสั่ง/ประกาศและตรวจสอบความถูกต้ อง นา
หนัง สื อ ออก/ค าสั่ง /ประกาศเสนอรองอธิ ก ารบดี ฯ เพื่ อ พิ จ ารณา รอง
อธิ ก ารบดี พิ จ ารณาลงนาม เจ้ า หน้ า ที่ ส ารบรรณน าหนัง สื อ ออก/ค าสั่ง /
ประกาศ มาลงทะเบียนหนังสือส่ง/ออกเลขคาสัง่ และจัดทาสาเนาเอกสาร
ให้ หน่วยงานต้ นเรื่ อง 1 ชุด แผนกสารบรรณเก็บไว้ 1 ชุด จัดส่งต้ นฉบับให้
หน่วยงานภายนอก

การเขียนผังงาน : การเขียนผังงาน (ตัวอย่าง)
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน

ขัน้ ตอน/วิธีกำร

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

เอกสำรที่
เกี่ยวข้ อง

10 นาที

หนังสือออก/คาสัง่ /
ประกาศ

2 นาที

หนังสือออก/คาสัง่ /
ประกาศ

15 นาที

หนังสือออก/คาสัง่ /
ประกาศ

เริ่ ม
1
2
3

4

จนท./หน่วยงานที่
ต้ องการส่งหนังสือ

ร่างและพิมพ์หนังสือออก

จนท.แผนก
สารบรรณ

รับหนังสือออก/คาสัง่ /ประกาศ

หน.แผนก
สารบรรณ

ตรวจสอบ

จนท.แผนก
สารบรรณ

นาเสนอรองอธิการบดี
1

- จนท. หรื อหน่วยงานที่ต้องการส่งหนังสือออก/คาสัง่ /
ประกาศ ร่างและพิมพ์หนังสือออก/คาสัง่ /ประกาศ
- จนท. แผนกสารบรรณ รับหนังสือ/คาสัง่ /ประกาศ
จาก จนท.แผนที่ต้องการส่งหนังสือออก
- หัวหน้ าแผนกสารบรรณตรวจสอบหนังสือออก/
คาสัง่ /ประกาศให้ ถกู ต้ อง
- จนท.แผนกสารบรรณนาหนังสือออก/คาสัง่ /ประกาศ
เสนอต่อรองอธิการบดีเพื่อลงนาม

3 – 5 วัน

หนังสือออก/คาสัง่ /
ประกาศ

การเขียนผังงาน : การเขียนผังงาน (ตัวอย่าง)
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน

ขัน้ ตอน/วิธีกำร

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

เอกสำรที่
เกี่ยวข้ อง

3 – 5 วัน

หนังสือออก/คาสัง่ /
ประกาศ

3 นาที

หนังสือออก/คาสัง่ /
ประกาศ

5 นาที

หนังสือออก/คาสัง่ /
ประกาศและสาเนา
จานวน 2 ชุด

1

5

- รองอธิการบดี พิจารณาลงนาม

พิจารณา
6

7

ลงทะเบียนหนังสือส่ง/
ออกเลขคาสัง่
จัดเก็บ
เอกสาร

จัดส่งให้ หน่วยงาน
ภายนอก

จบ

- จนท.แผนกสารบรรณ นาหนังสือออก/คาสัง่ /
ประกาศ ลงทะเบียนหนังสือส่ง/ออกเลขคาสัง่
- จนท.แผนกสารบรรณทาสาเนาเอกสารจานวน
2 ชุด สาหรับหน่วยงานต้ นเรื่ องและแผนกสาร
บรรณเก็บเป็ นหลักฐาน และส่งเอกสารแก่หน่ย
งานภายนอก

เทคนิคการจัดทาคูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ าน

1

ทิศทางของผังงานจะเริ่มจากบนลงล่าง และจากซ้ายไป
ขวา และควรเขียนเครื่องหมายลูกศรกากับทิศทางไว้ด้วย

2

ภาพสัญลักษณ์ 1 ภาพ แทนคาสั่ง 1 คาสั่ง

3

หลีกเลี่ยงการขีดโยงไปมาในทิศทางตัดกัน ถ้าจาเป็นต้อง
โยงถึงกัน ควรใช้เครื่องหมายจุดต่อเนื่องแทน

เทคนิคการจัดทาคูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ าน

4

มีคาอธิบายในภาพ เขียนเพียงสัน้ ๆ เข้าใจง่าย

5

ภาพสัญลักษณ์ 1 ภาพ แทนคาสั่ง 1 คาสั่ง

6

ผังงานใดงานหนึ่งจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่เดียวเท่านั้น

เทคนิคการจัดทาคูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ าน

7

เรียงลาดับขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน

8

แสดงความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน

9

อ่านเข้าใจง่าย ทาให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงาน

เทคนิคการจัดทาคูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ าน

10

ตรวจสอบกับการปฏิบัติงานจริง และแก้ไขให้ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับข้อกาหนดระบบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

11

สามารถใช้ในการตรวจ ติดตามผลการปฏิบัติงาน

12

ลดข้อขัดแย้งระหว่างเอกสาร และการปฏิบัติจริง มีการ
ทดลองใช้เอกสาร ก่อนประกาศใช้จริง

ภาพกิจกรรมการ VOTE SMART BOY & SMART GIRL 3rd

SMART BOY & SMART GIRL 3rd

SMART BOY 3rd

SMART GIRL 3rd

Website / Facebook Group

http://www.cpc.ac.th/pagun/index.php

แบบติดตามผลการนาองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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สารบัญ
หน้า
บทนา

1

ความเป็นมาและความสาคัญ

3

วัตถุประสงค์

4

กระบวนการหรือขั้นตอนในการดาเนินการ

4

ผลการดาเนินงาน

8

สรุปผลการนาความรู้ไปใช้

12

ภาพกิจกรรม

15

แหล่งเผยแพร่

19

ภาคผนวก

22

บทนำ
สถำนที่ตั้ง ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตั้งอยู่เลขที่ 122/41 ถนน
วิภ าวดี รั งสิ ต แขวงดิ น แดง เขตดิ น แดง กรุ งเทพมหานคร มี พื้ น ที่ 12 ไร่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ ทาการ
วิจัยและบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแบ่ งส่วนราชการที่ได้รับการจัดตั้ง ตามกฎกระทรวงฯ และจัดตั้งเป็น
หน่วยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน
สานั ก วิทยาลั ย หรือส่ วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่ส องส่วนราชการขึ้นไป
จัดตั้งเป็ น วิทยาเขต เพื่ อให้ เกิดความคล่ องตัวในการบริห ารจัดการ และเป็นไปตามพัน ธกิจของวิท ยาเขต
จั กรพงษภู ว นารถ เป็ น เขตการศึก ษาของมหาวิท ยาลั ยที่ ป ระกอบด้ ว ย คณะบริห ารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศและคณะศิ ล ปศาสตร์ โดยมี ส านั ก งานวิ ท ยาเขตเป็ น หน่ ว ยงานที่ เป็ น โครงการจั ด ตั้ งภายใน
มีผู้อานวยการสานักงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการที่มีภารกิจในการให้การสนับสนุนช่วยให้คณะ
สามารถดาเนินงานด้านการเรียนการสอน งานบริ การวิชาการ งานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม และงานวิจัย
ซึ่งเป็นภารกิจของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย

หน่วยงำนในสำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต และประสานงานระหว่างวิทยาเขตกับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในการบริหารงานสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 8 หน่วยงาน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานคลัง งานนโยบาย
และแผน งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนานักศึกษา
และงานกิจการพิเศษ

ปรัชญำ (Philosophy)
การบริหารจัดการที่ดี นาไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ

ปณิธำน (Pledge)
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561 | สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มทร.ตะวันออก 1

ค่ำนิยมองค์กำร
C
P
C

-

Cooperate (ร่วมมือ)
Performance (ความสาเร็จ)
Communication (การสื่อสาร)

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ
1. สนับสนุนภารกิจหลักของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)
“บริการที่มีคุณภาพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“ให้การบริการอย่างมืออาชีพ”

ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาเพื่อให้เป็นนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
3. พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

รายงานผลการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561 | สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มทร.ตะวันออก 2

กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) สำยสนับสนุน สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
ประจำปีงบประมำณ 2561
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM : Knowlekg Management) คือ กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้คนที่ต้องกำร
ใช้ควำมรู้ ได้รับควำมรู้ที่ต้องกำรใช้ ในเวลำที่ต้องกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรทำงำน
การพัฒนาความรู้ในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอนั้น จะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จึงเห็นความสาคัญของการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาฐานความรู้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานสายสนับสนุน
วิช าการ ไม่ ให้ เกิดความผิ ดพลาดในเรื่องเดิม ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพิ่ มทักษะการทางาน และให้
บุคลากรมีความกระตือรือร้นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถนาความรู้นั้นๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
อันเป็นการนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กรต่อไป
สาเหตุห ลั กในการน าการจั ดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒ นางาน พั ฒ นาคน และพัฒ นา
ฐานความรู้ในองค์กร คือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้
ความรู้ยังคงอยู่กับองค์กร บุคลากรลาออกบ่อยทาให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้นหายไปด้วย และบุคลากร
ใหม่ที่มาทดแทนขาดความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถจึงเลือกเครื่องมือ การจัดการความรู้ (KM) โดยมีกระบวนการ
ความรู้ ประกอบด้ ว ย การค้ น หาความรู้ การสร้ างและแสวงหาความรู้ การจั ด การความรู้ ให้ เป็ น ระบบ
การประมวลและกลั่นกรอง การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ มาใช้ในการดาเนินงาน
เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ผู้ รับ บริ ก ารเกิ ด ความพึ งพอใจสู ง สุ ด และรัก ษาองค์ ค วามรู้จ าก
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญไม่ให้หายไปจากองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ได้องค์ความรู้สาหรับการทางาน
เพื่อนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
เพื่อรักษาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไม่ให้หายไปจากหน่วยงาน
เพื่อสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้

กระบวนกำรหรือขั้นตอนในกำรดำเนินกำร
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้มีการดาเนินงานและจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อแบ่งปั นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการรวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บเป็นคลังความรู้ขององค์กร
โดยส านั ก งานวิ ท ยาเขตจั ก รพงษภู ว นารถได้ น า กระบวนการจั ด การความรู้ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ เพื่อนาไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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กำรค้นหำควำมรู้
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้สายสนับสนุนซึ่ง มาจากตัวแทนทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อให้มี
การเสนอข้อคิดเห็นร่วมกัน ทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรคในการทางานเพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน ลดกระบวนการทางาน และลดทรัพยากรภายในหน่วยงาน
คณะกรรมการการจัดการความรู้ประชุมหารือเพื่อ กาหนดแผนการดาเนินงาน ประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรมาภิบาล โดยนาสาเหตุหลัก
มาพิจารณาในการกาหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธภาพในการทางาน คือ
1) ปัญหาเรื่องบุคลากรลาออกบ่อย บุคลากรใหม่ใช้ระยะเวลานานในการเรียนรู้งานและเรียนรู้วิธีการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เผชิญในขณะปฏิบัติงาน และเมื่อเจอปัญหาต่างๆ บางคนไม่กล้าถามหรือไม่รู้จะถามใคร
2) อยากให้เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดในการทางาน
ประเด็น ความรู้ คือ “กำรเพิ่มประสิทธิภ ำพกำรปฏิบัติงำน” เป้าหมายของการจัดการความรู้คือ
“เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน” มีเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนการจัดการความรู้ คือ ระดับควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.70 จำกคะแนนเต็ม 5 และเป้าหมายการนาองค์ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ คือ ร้อยละ 65 ของจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ที่นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
กลุ่ ม เป้ า หมาย ที่ จ ะพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน คื อ บุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น วิ ช ำกำร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยเขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงาน

กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยจัดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม
2561 ซึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นหน่วยงานให้บริการมีภาระ
งานสูง และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องาน โดยวิทยาเขตฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรมาเล่าประสบการณ์
การทางานที่สะสมมานานจนประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนา
รถ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้างาน หัวหน้าแผนกและทุก
คนที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มาเล่าถึงประสบการณ์ในการทางานภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน” ซึ่งวิทยาเขตฯ เล็งเห็นว่าองค์ความรู้ของแต่ละคนล้วนมีความสาคัญ หากได้ถ่ายทอดออกมา
จะได้ความรู้ใหม่ ๆ และยังคงรักษาองค์ความรู้เดิมให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป การบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการ
พัฒนาระบบงานในส่วนงานต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้
ในการดาเนินกิจกรรมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกความรู้ที่ได้ทุกครั้งในแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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กำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ นาข้อมูลความรู้ที่ได้แต่ละ
ครั้งมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ผ่าน 3 ช่องทาง คือ Blog Km Facebook Website เพื่อเปิดโอกาส
ให้ บุคลากรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และนาความรู้ที่ ได้ไปใช้ประโยชน์ และนากลับมา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผลของการน าไปใช้ ว่ าใช้ แ ล้ ว ดี อ ย่ างไร หรื อ มี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งเป็ น การแชร์
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ

กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้นาข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญและจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ความคิดเห็นผ่าน Blog KM มาประมวลและกลั่นกรองความรู้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน
องค์กรสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานสรุปได้เทคนิค 3 เรื่อง คือ
1) เทคนิคกำรบริกำรที่ดี
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้พิจารณาเห็นว่า จากที่ได้กลั่นกรององค์ความรู้ ควรมีหลักการ
ยึดถือปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ มี 2 หลัก ดังนี้
หลัก SMART คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้นาหลัก SMART มาให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติใน
การให้บริการ ซึ่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 หลัก SMART ประกอบไปด้วย
S = Smile
แปลว่า ยิ้มแย้ม แจ่มใส
M = Manner
แปลว่า กิริยาวาจาสุภาพ
A = Attiude
แปลว่า ทัศนคติต่องานบริการดี
R = Rapid
แปลว่า ความรวดเร็ว ทันเวลา
T = Technology แปลว่า บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมการประกวด CPC SMART ปีที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได้นาไปใช้ ประโยชน์อย่างจริงจัง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการให้บริการอย่างมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่อง และมีรางวัลเป็นแรงจูงใจในการนาไปใช้ ประโยชน์ ซึง่ การจัดกิจกรรมการประกวดมี 2 ประเภท
คือ SMART GIRL และ SMART BOY โดยผู้ช นะเลิ ศจะนาผลคะแนนจากการโหวตของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
คือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมาใช้เป็นเกณฑ์
ตัดสินเพราะถือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือผู้ที่ได้รับบริการและสัมผั สกับผู้ให้ บริการโดยแท้จริง และผู้ที่ได้รับ
รางวัลจะเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนาหลัก SMART มาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการประจาของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หลัก 3 ย. และ 3 ม. คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ กลั่นกรองความรู้ จนได้หลักที่ควรปฏิบัติ
และหลักที่ไม่ควรปฏิบัติ โดยใช้เป็น หลัก 3 ย. และหลัก 3 ม. ดังนี้
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หลัก 3 ย. คือ
ยืดหยุ่น
ยกย่อง
ยอมรับ

=
=
=

มีความยืดหยุ่นในการทางาน ไม่ตึง หรือหย่อนเกินไป
มีความเชิดชู ยินดี ชื่นชม เมื่อทางานดี และประสบความสาเร็จ
มีการยอมรับผลของงาน ว่าจะประสบความสาเร็จ หรือจะล้มเหลว
ยอมรับในคาติ – ชม และพร้อมปรับปรุงแก้ไข

หลัก 3 ม. คือ
ไม่รู้
=
ไม่รู้ในหน้าที่ หรืองานที่ปฏิบัติ
ไม่ได้
=
ปฏิเสธการให้บริการ
ไม่ทา
=
ปฏิเสธที่จะทาให้ในหน้าที่ตามคาสั่ง
2) เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การสื่ อสารและการประสานงานในการให้ บริการอย่างมีคุณ ภาพ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่
สาคัญอย่างยิ่งและสามารถส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร ทั้งในการทางานส่วนบุคคลและในการทางานเป็น
ทีมระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานกับองค์กร
เทคนิคการสื่อสารและประสานงานที่ดี ควรมีการสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน ครบถ้วน และมี
การทางานเป็นทีม ไม่ทางานซ้าซ้อนกัน ขัดแย้งหรือเหลื่อมล้ากัน ทั้งนี้ เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่นและ
สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
3) เทคนิคกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (SOP) ให้มีประสิทธิภำพ
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้มีการจัดทา SOP เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ง SOP ที่จัดทาและประกาศใช้โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การจัดทา SOP จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร เพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางการจัดทา SOP โดย SOP จะต้องมีความสั มพั นธ์กับการ
ปฏิบัติงานจริง มีการผ่านการพิจารณาและประกาศใช้โดยคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบั ติงาน ของหน่ วยงานภายใน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมีการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ

กำรเข้ำถึงควำมรู้
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้นา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในองค์กรมาใช้ มีการเผยแพร่ในเว็ปไซต์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างทางเลือก
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 2 ทาง คือ
1) Push (ป้อนความรู้) โดยทาเป็นหนังสือเวียนแจกคู่มือเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
2) Pull (ให้ โ อกาสเลื อ กความรู้ ) เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรสามารถเลื อ กใช้ ค วามรู้ ที่ จ ะน าไปใช้ ต าม
Facebook โปสเตอร์ หรือ Website http://www.cpc.ac.th
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กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดให้มีการเสวนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิ จ กรรม CPC KM DAY เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ อ งค์
ความรู้ไปสู่ภายนอกองค์กร เป็นการเปิดเวทีให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์จาก
การที่นาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร มีกิจกรรมการนาเทคนิคการเพิ่ม
ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติไปใช้ โดยให้ ตัวแทนแต่ละงานออกมานาเสนอประสบการณ์จริงในการนาไปใช้
ประโยชน์ รวมถึ งผลการด าเนิ น งานที่ ได้รั บ จากการน าไปใช้ ป ระโยชน์ และมี ก ารมอบรางวัล ในกิ จกรรม
CPC SMART ปีที่ 3 ซึ่งเป็นการประกวดบุคลากรที่นาหลัก SMART ไปใช้ในการให้บริการ

กำรเรียนรู้
ผู้บ ริหารมีการกระตุ้นให้นาความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งนี้มีกระบวนการติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ โดยใช้แบบติดตามการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่าจากการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์ มีบุคลากรสายสนับสนุนจานวน 110 คน
มีการนาไปใช้ประโยชน์จานวน 93 คน คิดเป็นร้อย 84.54 ถือว่าบุคลากรให้ความสาคัญและนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
วงจรความรู้

องค์ความรู้

การนาความรู้ไปใช้

เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ

ผลกำรดำเนินงำน
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ปั ญ หา และแชร์ ป ระสบการณ์ ด้ า นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน นาไปเทคนิคไปใช้ และติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยคณะกรรมการ
ได้ตั้งเป้ าหมายการน าองค์ ความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ของบุคลากรสายสนับสนุ นทั้งหมด
จากการติดตามผลปรากฎว่าบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดจานวน 110 คน ประกอบด้วย สานักงานวิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ จานวน 71 คน สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จานวน 11 คน และสานักงานคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 28 คน มีการนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.54 ซึง่ สรุปการนาแต่ละเทคนิคไปใช้ ดังนี้
1) เทคนิคการการบริการที่ดี นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 70 คน
2) เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 47 คน
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3) เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้มีประสิทธิภาพ นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 27 คน

LOGO สำหรับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ

ผลที่ ได้ จ ากการน าเทคนิ คไปใช้ ท าให้ การดาเนิ น งานของวิท ยาเขตจัก รพงษภู ว นารถก่อ เกิ ด
ประโยชน์ต่อองค์กรอยู่ในระดับดี โดยวัดจากระดับความพึงพอใจจากผู้รับบริการปีการศึกษา 2559 ได้ 4.13
จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 82.60 เมื่อเปรียบเทียบผลจากปี การศึกษา 2560 มีระดับความพึงพอใจ
4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.60 ทาให้ปีปัจจุบันมีผลประเมินที่สูงขึ้น ร้อยละ 1.00 ดังตำรำงนี้
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ปัจจัยแห่งสำเร็จ
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนการจัดการความรู้
กาหนดแผนงานและเป้าหมายชัดเจน
มีผู้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
บุคลากรตั้งใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนางานอย่างชัดเจน
นาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ

ประโยชน์ของกำรดำเนินงำน
กิจ กรรมการจั ด การองค์ ความรู้ ได้ ส่ งเสริมให้ บุค ลากรมีก ารแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ แชร์ป ระสบการณ์
การน าความรู้ไปใช้และน ามาปรับ ปรุงแก้ไข เพื่ อให้ ได้เทคนิค ที่ดีขึ้น ทา ให้ เกิดเป็น องค์กรแห่ งการเรียนรู้
บุคลากรได้รับการพัฒนาในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานอย่างสม่าเสมอ ซึ่งบุคลากรเองก็จาเป็นที่
จะต้องเรียนรู้พัฒ นาปรับ เปลี่ย นและสร้างให้ เกิดวัฒ นธรรมที่ดีในการทางาน เพื่ อให้ องค์กรเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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แผนกำรพัฒนำ
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตอุเทนถวาย
วิทยาเขตบางพระ เพื่อนาประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติมาเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
2. จัดทาระบบการบริหารการจัดการความรู้ที่ชัดเจนเพื่อบุคลากรสามารถรู้ระบบกระบวนการต่างๆ
โดยสามารถซึมซับจนเป็นกิจนิสัยและนามาพัฒนางานตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่ๆ มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
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สรุปผลกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
เทคนิคกำรบริกำรที่ดี
วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ให้ ผู้รั บ บริก ำรมี ค วำมพึ งพอใจ ประทั บ ใจและได้รั บ บริ กำรที่เกิน ควำม
คำดหวังและตรงใจกับควำมต้องกำรมำกยิ่งขึ้น
มีกำรนำไปใช้ประโยชน์โดย
นาหลัก SMART มายึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
S = Smile
แปลว่า ยิ้มแย้ม แจ่มใส
M = Manner
แปลว่า กิริยาวาจาสุภาพ
A = Attiude
แปลว่า ทัศนคติต่องานบริการดี
R = Rapid
แปลว่า ความรวดเร็ว ทันเวลา
T = Technology แปลว่า บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
หลัก 3 ย. และ 3 ม.
หลัก 3 ย. คือ
ยืดหยุ่น =
มีความยืดหยุ่นในการทางาน ไม่ตึง หรือหย่อนเกินไป
ยกย่อง
=
มีความเชิดชู ยินดี ชื่นชม เมื่อทางานดี และประสบความสาเร็จ
ยอมรับ =
มีการยอมรับผลของงาน ว่าจะประสบความสาเร็จ หรือจะล้มเหลว
ยอมรับในคาติ – ชม และพร้อมปรับปรุงแก้ไข
หลัก 3 ม. คือ
ไม่รู้
=
ไม่รู้ในหน้าที่ หรืองานที่ปฏิบัติ
ไม่ได้
=
ปฏิเสธการให้บริการ
ไม่ทา
=
ปฏิเสธที่จะทาให้ในหน้าที่ตามคาสั่ง
ผลจำกกำรนำไปใช้ประโยชน์ “กำรบริกำรที่ดี” คือ หลังจากได้นาไปใช้มีผลตอบรับจากผู้รับบริการ
ที่พึงพอใจมากขึ้น และที่สาคัญผู้บริหารและบุคคลภายนอกมีคาชมมากกว่าคาติ เห็นรอยยิ้มของผู้รับบริการ
และทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เทคนิคกำรสื่อสำรและงำนประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้ส่งสำรและผู้รับสำรได้รับข้อมูลไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำนงำน
ที่ดีในองค์กร ลดข้อผิดพลำดในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน และเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนให้ดียิ่งขึ้น
มีกำรนำไปใช้ประโยชน์โดย
บุคลากรนาเทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพไปใช้ โดยการสื่อสารและการ
ประสานงานจะมีทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการลดขั้นตอน และลดข้อผิดพลาดของการ
สื่อสารและการประสานงาน
ผลจำกกำรนำไปใช้ประโยชน์ “กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ” คือ การ
สื่อสารและการประสานงานระหว่างบุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
และการประสานงาน โดยใช้แบบติดตามผลการนาไปใช้

เทคนิคกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อให้ ก ำรปฏิ บั ติ งำนเป็ น มำตรฐำนเดี ยวกั น กำรปฏิ บั ติ งำนสอดคล้ อ งกั บ
นโยบำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหำวิทยำลัย และลดข้อผิดพลำดจำกกำรทำงำนที่ไม่เป็นระบบ
มีกำรนำไปใช้ประโยชน์โดย
บุคลากรนาคู่มือการปฏิบัติงานมาใช้ เพื่อให้กระบวนการทางานแต่ละขั้นตอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถทางานทดแทนกันได้ ขั้นตอนกระบวนการทางานถูกต้อง ลดระยะเวลาในการทางาน และลด
ข้อผิดพลาดในการทางาน ทราบว่าควรทาอะไรก่อน – หลัง ควรปฏิบัติงานกับใคร เมื่อใด อย่างไร
ผลจำกกำรนำไปใช้ประโยชน์ “กำรจัดทำคู่มือกำรปฎิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ” คือ บุคลากรที่เข้า
ใหม่ หรือที่มีอยู่เดิม เมื่อเปลี่ยนระบบงานใหม่ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ลดข้อผิดพลาด และระยะเวลาในการทางานได้อย่างดี บุคลากรสามารถเรียนรู้งานได้ทุกงาน โดยใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (SOP) มาเป็นหลักในการปฏิบัติ
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สรุปผลกำรนำไปใช้ประโยชน์จำกแบบติดตำม
กำรบริกำรที่ดี
- ผู้รับบริการมีความพอใจเพิ่มขึ้น
- ทาให้ภาพลักษณ์การบริการดีขึ้น
- งานบริการที่มีคุณภาพทาให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพ
- การทางานสาเร็จลุล่วง ไม่ล่าช้า
- เกิดความประทับใจต่อองค์กร
- ผู้รับบริการเข้าใจและตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง
- ใช้ใจในการบริการ แสดงออกให้
เห็นถึงความเอาใจใส่
- นาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการให้บริการ
- ผู้รับบริการได้รับความสะดวกใน
ในการรับบริการ
- การให้บริการตรงต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ
- ผู้รับบริการมีจานวนมากขึ้น
- ได้รับคาชมจากผู้รับบริการ
- ได้รับรอยยิ้มจากผู้รับบริการ
- ผลตอบรับจากผู้มารับบริการเป็น
ไปในทางที่ดี ทาให้มีความสุขใน
การทางาน
- ผู้รับบริการมีความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้
การบริการพัฒนาไปในทางทีดีขึ้น

กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนฯ
- มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใน
องค์กร
- มีการสื่อสารที่ชัดเจน
- ได้ข้อมูลที่ตรงกัน
- ผู้รับการสื่อสารสามารถทางานได้
ถูกต้องตามคาสั่ง
- สามารถแก้ไขปัญหาให้นักศึกษา
ได้ตรงจุด และทันเวลา
- การทางานเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้
- มีความสามัคคี
- การทางานเป็นทีมทาให้ความ
สัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในองค์กร
- การประสานงานที่ดีทาให้งาน
ออกมามีประสิทธิภาพ
- การสื่อสารที่ดี ตรงประเด็นทาให้
การประสานงานราบรื่น

กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
- ลดข้อผิดพลาดในการทางาน
- ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและทางานได้
อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องลองผิดลองถูก
- เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทางาน
- หัวหน้างานไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขงาน
- ผู้ปฏิบัติงาน สามารถตอบข้อสงสัย
หรือแก้ปัญหาได้
- การปฏิบัติงานสามารถทดแทนกันได้
- การปฏิบัติงานเป็นระบบมากขึ้น
- กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ข้อเสนอแนะ
-

-

-
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กำรให้บริกำรแก่ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และบุคคลภำยนอก
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ภำพกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
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ภำพกิจกรรมกำรประกวด SMART CPC 3rd
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ภำพกิจกรรมกำรประกวด SMART CPC 3rd

ชนะเลิศ SMART BOY CPC 3rd

ชนะเลิศ SMART GIRL CPC 3rd
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ประชำสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำร
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ภำคผนวก
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แผนการจัดการความรู้ (KM)
งบประมาณ 2561
สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หน้า 0

RT-KM1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมายของตัวชี้วัด
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพ พัฒ นาทรัพยากรให้มีคุณภาพตาม ระดั บ ความพึ ง พอใจ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประสิ ท ธิ ภ าพ มี ธ รรมาภิ หลั ก ธรรมาภิ บ าล บนพื้ น ฐาน ของผู้รับบริการ
3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
บาล
เครื่ อ งมื อ ท างการบ ริ ห ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ที่
1 การค้นหาความรู้
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
ธ.ค. 60 - จ านวนแผนการ - จานวน 1 แผน - คณะกรรมการ - แผนกประกัน
- ประชุมระดมสมองเพื่อกาหนดประเด็นความรู้ที่
จัดการความรู้
ก า ร จั ด ก า ร คุณภาพการศึกษา
เกี่ย วข้องกับ การบริห ารจั ดการตา,หลั กธรรมา
ความรู้
ภิบาลเพื่อสรุปเป็น Knowledge Mapping
- จ านวนประเด็ น - จานวนประเด็น
- ส ารวจความต้ อ งการการจั ด การความรู้ จ าก
ค ว าม รู้ ที่ ส าคั ญ ความรู้ที่สาคัญ - บุ ค ลากรสาย
บุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 3 หน่วยงาน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
สนับสนุน
- คัด เลื อกประเด็ น ที่ ส าคัญ มาจั ด ท าการจั ด การ
บริหารจัดการตาม
ความรู้ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
หลักธรรมาภิบาล
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สถานะ หมายเหตุ
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
- กาหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เดือนละ 1 - จานวนแนวปฏิบัติ - 1 เรื่อง
- น าความรู้ ด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ ครั้ง รวม 5 ที่ ดี ในการจั ด การ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของแต่ ล ะ ครั้ง (ธ.ค. ความรู้
บุคคลมาพูดคุยมาแลกเปลี่ ยนความรู้ โดยการ 60 - เม.ย.
จัดประชุมและสรุปผลข้อมูล
61)
- เชิญผู้มีป ระสบการณ์ /เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร
ทั้งภายในและภายนอกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ค้ น หาความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ เช่ น
อิน เตอร์เน็ ต เอกสาร การสั มภาษณ์ พู ดคุยกับ
บุคคลที่มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ศึกษาดูงาน ฯลฯ
- เครื่อ งมือที่ ใช้ในการสร้างและแสวงหาความรู้
ได้แก่
1. ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง
2. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
3. ระบบพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

กลุ่มเป้าหมาย
- คณะกรรมการ
ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ และ
บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

-

สถานะ หมายเหตุ

แ ผ น ก ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ที่
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
- การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 - จานวนองค์ความรู้ - อ ย่ างน้ อ ย 1 - บุ ค ลากรสาย
จากบุคลากรที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในรูป ครั้ง รวม 5 ที่ ไ ด้ จั ด เ ป็ น ช่ องทาง/แหล่ งที่ สนับสนุน
ของเอกสาร สรุปความรู้ และนาความรู้ที่ได้จาก ครั้ง (ธ.ค. หมวดหมู่
เผยแพร่
บุ คลากรแต่ละบุ คคลมาจั ดหมวดหมู่ กาหนด 60 – เม.ย.
เป็นประเด็น ขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น
61)
การวางแผน การจัดระบบงานฯลฯ และนามา
จั ดท าเป็ น ระบบ สารบั ญ หั ว ข้อ เรื่ อง จั ดกลุ่ ม
ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการสืบค้น โดยจัดทา
เป็นบล็อก KM, Facebook, website

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ผู้รับผิดชอบ

-

สถานะ หมายเหตุ

แ ผ น ก ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- ประชุมเพื่อกลั่นกรองความรู้จากการแชร์ความรู้ เดือนละ 1 - จ าน วน เอกสาร - 1 เล่ม
ใน บล็อก KM
ครั้ง รวม 5 ความรู้
- ถอดความรู้โดยการวิเคราะห์/สังเคราะห์ความรู้ ครั้ง (ธ.ค.
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทาเป็น 60 – เม.ย.
เอกสารสรุป ความรู้ที่ได้จ ากการเรียนรู้ทุ กครั้ง
61)
โดยจั ด ท ารู ป แบบของเอกสารเป็ น มาตรฐาน
เดียวกัน โดยเป็นการจัดระบบข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
5. การเข้าถึงความรู้
- จั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง เวีย น ให้ ทุ ก คนได้ รั บ ทราบ พ.ค. 61 - แหล่งการเผยแพร่ - 2 แหล่ง
ข่าวสาร ทีเ่ กี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นาเอกสารสรุป ความรู้ ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายสามารถรั บ รู้
ข้ อ มู ล รวมทั้ ง ให้ บุ ค คลภายนอกเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ความรู้และนาไปใช้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

-

บุ ค ลากรสาย - คณะกรรมการการ
สนับสนุน
จัดการความรู้

-

บุ ค ลากรสาย - แ ผ น ก ป ร ะ กั น
สนับสนุน
คุณภาพการศึกษา

สถานะ หมายเหตุ
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ หมายเหตุ
ที่
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จั ดกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้านการพั ฒ นา พ.ค. 61 - จ านวนครั้ ง ที่ จั ด - 1 ครั้ง
- บุ ค ลากรสาย - แ ผ น ก ป ร ะ กั น
ประสิทธิภาพการทางานจากบุคลากรที่นาองค์
ประชุม
สนับสนุน
คุณภาพการศึกษา
ความรู้ ไ ปใช้ โดยจั ด เป็ น กิ จ กรรม "CPC KM
และคณะกรรมการ
DAY" นิ ท รรศการ โดยมี สิ่ ง จู ง ใจหรื อ รางวั ล
- จานวนบุคลากรที่ - มี บุ ค ลากรที่ น า
การจัดการความรู้
สาหรับแนวปฏิบัติที่ดี
น าค ว าม รู้ ไ ป ใช้ ค ว า ม รู้ ไป ใ ช้
- จัดทาเอกสารหรื อแหล่ งข้อมูลความรู้เผยแพร่
ประโยชน์
ประโยชน์อย่าง
ความรู้ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานและ
น้อย 70 คน
หน่วยงานภายนอกอื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ชือ่ หน่วยงาน
: สานักงานและคณะภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: พัฒนาทรัพยากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K)
: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าหมายของตัวชี้วัด
: คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ หมายเหตุ
ที่
7. การเรียนรู้
- จั ด ท าคู่ มื อ ก ารเพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก าร มิ.ย. 61 - คู่มือ
- 1 เล่ม
- บุ ค ลากรสาย - แ ผ น ก ป ร ะ กั น
ปฏิบัติงาน
สนับสนุน
คุณภาพการศึกษา
- ติ ด ตามผลการน าองค์ ค วามรู้ ไ ปใช้ ใ นการ
- ร้อยละของ
- ร้อยละ 65 ของ
และคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานทั้งบุ คลากรภายในและหน่วยงาน
บุคลากรที่นาไปใช้ บุ ค ล าก รส าย
การจัดการความรู้
ภายนอก
ส นั บ ส นุ น
- น าผลการดาเนิ น งานเสนอต่อผู้ บ ริห าร เพื่ อ
ทั้งหมด
พิจารณาดาเนินการในปีต่อไป

ผู้ทบทวน :

ผู้อนุมัติ :
(นางสาวศิริวลัย

วรรณโต)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

(นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ)

หน้า 7

แผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ สายสนับสนุน วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
วัน/เดือน/ปี

รายการ

เวลา

พฤศจิกายน 2560
19 ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
15 มกราคม 2561
19 กุมภาพันธ์ 2561
26 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561

ทบทวนประเด็นการจัดการความรู้
จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4
ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2561

9 เมษายน 2561

จัดทาคู่มือแจกให้กับบุคลากรนาไปใช้พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์

27 เมษายน 2561

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2561
สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้
(กรรมการKM+บุคลากรที่นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์)

18 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน 2561

13.30 น.
ห้องประชุมมรกต
09.00 น.
ห้องประชุมภูวนารถ
16.00 น.
ห้องประชุมมรกต
16.00 น.
ห้องประชุมมรกต
16.00 น.
ห้องประชุมมรกต
16.00 น.
ห้องประชุมมรกต
16.00 น.
ห้องประชุมมรกต
13.30 น.
ห้องประชุมมรกต
ทาหนังสือแจ้งเวียนแจกคู่มือ
ทุกหน่วยงาน/www.cpc.ac.th
09.30 น.

KM DAY
ห้องประชุม
ภูวนารถ

ใช้แบบติดตามในการประเมินผลการนา
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

30 พฤษภาคม 2561 ติดตามผลการนาความรู้ทไี่ ด้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
8 มิถุนายน 2561

สถานที่

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2561
สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
รายงานผลการดาเนินงานต่อผูบ้ ริหาร
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีดา้ นบริหารจัดการ

13.30 น.

ห้องประชุมมรกต

รายงานต่อรองอธิการบดี/อธิการบดี
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ)
ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้
ผู้ประสานงาน

นางสาวธัญณัฐ คาศรี
Zeal_oil@hotmail.com
โทร. 02-6922360-4 ต่อ 807,802 หรือ 084-879-4379

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 19 ธันวำคม 2560
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 1 เรื่อง เป้าหมายของการนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาใช้ในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) หรือ KM นั้นก็คือแนวทำงกำรบริหำรแนวทำงกำรทำงำน
ภำยในองค์กรเพื่อทำให้เกิดกำรนิยำม ควำมรู้ขององค์กรขึ้น และทำกำรรวบรวม สร้ำง และกระจำยควำมรู้ขององค์กร ไปให้
ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดกำรต่อยอดของควำม รู้ นำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้
ภำยในองค์กรขึ้น คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ นำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้เกิด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
กำรน ำ KM มำใช้ ใ นวิ ท ยำเขตจัก รพงษภูว นำรถ โดยมี วั ต ถุ ประสงค์ ห ลั ก ในกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพกำร
ปฏิบัติงำน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ
1. กำรพัฒนำคน บุคลำกรเป็น หัว ใจหลั กขององค์กร องค์กรจะประสบควำมสำเร็จได้นั้น จะต้องมีบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพ ปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถ และทำให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจสูงสุด
2. กำรพัฒนำกำรให้บริกำร กำรพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อให้ผู้รับบริกำรได้ประโยชน์ และควำมพึงพอใจสูงสุด รวมถึง
เทคนิคกำรพัฒนำระบบงำนขององค์กรให้เกิดควำมสะดวกสบำยต่อผู้ใช้บริกำร
3. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เป็นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในองค์กรจะทำให้ประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของการนา KM มาใช้กับวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
1. ฐิติมา

ปานมณี

คณะศิลปศาสตร์

- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำร
- พัฒนำระบบกำรจัดกำรของแต่ละหน่วยงำน
- สร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรและหน่วยงำน
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน และหน่วยงำน
- เพิ่มแรงจูงใจในกำรทำงำน
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2. อัญชนา

จันทรวิจิตร

คณะศิลปศาสตร์

- พัฒนำคน สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
- เพิ่มประสิทธิภำพให้กับองค์กร
- พัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงมืออำชีพ
- พัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ
3. พุฒิพงษ์

ผ่องอาไพ

คณะศิลปศาสตร์

- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึ้น
- สร้ำงควำมรู้ที่นำมำใช้งำนได้จริง เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยที่สูงสุด
- พัฒนำคน มีกำรพัฒนำคน/บุคลำกรอยู่ตลอดเวลำ
4. นฤมล

อภัยพลชาญ

คณะศิลปศาสตร์

- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดข้อผิดพลำดน้อยที่สุด และเพื่อให้ได้งำนที่ถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
- พัฒนำคน เพื่อให้คนในองค์กรได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนที่ปฏิบัติ เช่น ก่อนจะปฏิบัติงำนอำจไม่มีควำมรู้ แต่เมื่อ
นำ KM มำใช้ก็จะทำให้เกิดควำมรู้ระหว่ำงบุคคล
- พัฒนำกำรให้บริกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่มำรับบริกำร เกิดควำมพึงพอใจ กำรนำ KM มำประยุกต์ใช้จะ
ทำให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบถึงขั้นตอน และเกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน
5. วนิดา

วันทาแท่น

คณะศิลปศาสตร์

- กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน กำรใช้ควำมรู้ต่ำงๆ มำประยุกต์กับงำนเพื่อใช้งำนนั้นๆ สำเร็จ กำรพยำยำม
ศึกษำควำมรู้อย่ำงสม่ำเสมอจำกกำรฝึกปฏิบัติงำน และเรียนรู้จำกเพื่อนร่วมงำน
- พัฒนำคน กำรอบรมในงำนนั้นๆ เพื่อหำแนวทำงในกำรทำงำนให้ดีขึ้น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรประชุมในสำย
งำนหำข้อดีและข้อเสียของตนเอง และพัฒนำปรับปรุงตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
- พัฒนำกำรให้บริกำร งำนส่วนใหญ่มักมีกำรติดต่อสื่อสำรกัน วิธีกำรสื่อสำรเพื่อให้อีกฝ่ำยรับสำรให้เข้ำใจและปฏิบัติ
ได้ กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำกับกำรให้บริกำรผ่ำนทำงโซเชียลต่ำงๆ กำรเปิดรับข้อเสนอแนะในกล่องแสดงควำมคิดเห็นเพื่อ
นำมำปรับปรุงกำรให้บริกำร
6. ณิชาดา
บวรชัยธนากูล คณะศิลปศาสตร์
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
- พัฒนำกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร
7. อ้อม

พวงสุมาลี

คณะบริหารธุรกิจฯ

- สร้ำงองค์ควำมรู้ที่ใช้ได้จริง กำรอบรมในแต่ละครั้ง ต้องสำมำรถนำมำใช้กับงำนได้จริง
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน บุคลำกรควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนนั้นๆ และมีกำรจัดอบรม ดูงำน สถำนที่
ต่ำงๆ เพื่อมำปรับใช้ในกำรทำงำน
- พัฒนำคุณภำพคน
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8. พิมพ์ขวัญ

ภักดีพุดซา

คณะบริหารธุรกิจฯ

- พัฒนำคุณภำพคน ทำควำมรู้จำก KM มำปรับปรุงและพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้และมีประสิทธิภำพต่อไป
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน นำควำมรู้จำก KM มำปรับใช้กับงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
- พัฒนำกำรให้บริกำร นำควำมรู้จำก KM มำปรับปรุงกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ
9. สุติมา

น้อยพรหม

คณะบริหารธุรกิจฯ

- พัฒนำบุคลำกรในองค์กร ต้องเริ่มจำกตัวคนก่อน เมื่อคนพัฒนำงำนก็จะออกมำดี
- พัฒนำงำนที่ทำให้เกิดประสิทธิภำพ
- เมื่อบุคลำกรและงำนเกิดกำรพัฒนำ ย่อมส่งผลให้องค์กรพัฒนำ
10. ปวีณา

จันทสุข

คณะบริหารธุรกิจฯ

- พัฒนำคุณภำพคน
- สร้ำงองค์ควำมรู้นำไปใช้ได้จริง
11. อภิรักษ์

อัครภูศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ

- เพิ่มประสิทธิภำพงำน คือ กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้ในหน่วยงำน เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว และทำให้งำน
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
- พัฒนำคุณภำพคน คือ มีกำรอบรมในกำรทำงำนก่อนเริ่มทำงำนจริง เพื่อเพิ่มทั้งทักษะและควำมสำมำรถให้แก่
บุคลำกรหรือพนักงำน ให้มีควำมเข้ำใจในงำนที่ทำมำกยิ่งขึ้น
- พัฒนำกำรให้บริกำร มีกำรจัดอบรมในเรื่องของกำรให้บริกำร เพรำะมหำวิทยำลัยต้องพบกับนักศึกษำหลำยแบบ
และลดปัญหำที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีคุณภำพและมีใยใตกำรบริกำรที่ดี
12. ชนิสรา

อ่าสอาด

คณะบริหารธุรกิจฯ

- พัฒนำคุณภำพคน พัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรทำงำน
- กำรเรียนรู้กำรบริหำรงำน ต้องทำงำนเป็นทีม ทำเป็นระบบในกำรบริหำร
- ควำมสำเร็จขององค์กร ขึ้นอยู่กับบุคลกรที่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
13. ทักษ์ดนัย สามัญ

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรพัฒนำคน คือ กำรอบรมมอบควำมรู้ วิสัยทัศน์ขององค์กรให้กับพนักงำน
- ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ กำรจัดกทำพื้นที่ในองค์กรเพื่อให้พนักงำนได้ค้นคว้ำหำควำมรู้อื่นๆ นอกเหนือจำก
งำนเพื่ออำจนำมำสู่กำรปรับใช้ในกำรทำงำน
- กำรทำงำนเป็นทีม โดยกำรประสำนงำนกำรทำงำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
14. สุกัญญา

สงสว่าง

คณะบริหารธุรกิจฯ

- พัฒนำประสิทธิภำพของกำรทำงำน เช่น กำรให้บริกำร
- พัฒนำคุณภำพคน
- ขับเคลื่อนควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำขององค์กร
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15. พิมพ์ชนก หมีทอง

คณะบริหารธุรกิจฯ

- เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพงำน งำนที่มีประสิทธิภำพจะทำให้องค์กรมีคุณภำพ
- เพื่อพัฒนำภำพลักษณ์องค์กร ภำพลักษณ์องค์กรที่ดีจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคมภำยนอก
- เพื่อพัฒนำบุคลำกร พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพมำกขึ้น เสริมสร้ำงทักษะแก่บุคลำกรเพื่อไปพัฒนำคุณภำพงำน
รวมถึงสร้ำงผลงำนหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นเพื่อใช้กับองค์กร
16. ปาริชาติ

ชมน้อย

งานคลัง

- กำรพัฒนำกำรให้บริกำรกับนักศึกษำและบุคลำกรภำยใน และบุคคลภำยนอก
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพของงำน
- สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณในกำรซื้อวัสดุ เพื่อประหยัดงบประมำณ
17. ชลพรรษ สุกุลไชยโรจน์ งานคลัง
- พัฒนำกำรให้บริกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
- พัฒนำคน เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนมำกขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภำพงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้ดีขึ้น
18. ณฐาทิพย์ ศิวานันท์กุล

งานบริหารงานทั่วไป

- พัฒนำกำรให้บริกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
- เพิ่มประสิทธิภำพงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น
- พัฒนำคน เพื่อให้บุคลกรมีจรรยำบรรณในกำรทำงำนเพิ่มมำกขึ้น
19. ศุทธินี

พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- พัฒนำคน มีกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
- เพิ่มประสิทธิภำพของกำรทำงำน ทำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นจำกเดิม
- พัฒนำกำรให้บริกำร มีกำรบริกำรด้วยกำรเต็มใจ
20. กิตติกุล

ชัยวรมุขกุล

งานพัฒนานักศึกษา

- พัฒนำคน พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพมำกขึ้น
- พัฒนำกำรให้บริกำร กำรให้บริกำรควรปรับปรุงคุณภำพให้ดีขึ้น
- พัฒนำองค์ควำมรู้ ให้ควำมรู้แก่บุคลกรในหน่วยงำนนั้นๆ
21. นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- พัฒนำกำรให้บริกำร
- พัฒนำกำรปฏิบัติงำน
- พัฒนำศักยภำพมนุษย์
- ต่อยอดองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้วให้มีมำกขึ้น
- ต่อยอดองค์ควำมรู้นำไปสู่นวัตกรรม
- สร้ำงวิธีกำรเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงำนให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
- สร้ำงวิธีกำรสื่อสำรเชิงบวก เพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงทรงพลัง
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22. กาญจนา เลิศคชสีห์

งานคลัง

- พัฒนำคุณภำพคน
- ขับเคลื่อนภำรกิจมหำวิทยำลัย
- เพิ่มประสิทธิภำพงำน
23. ธนวัฒน์

ชาติชานิ

งานบริหารงานทั่วไป

- พัฒนำบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน
- เพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร
24. ญานิศา

เที่ยงสนิท

งานบริหารงานบุคคล

- พัฒนำคุณภำพคน เพรำะถ้ำบุคลำกรในวิทยำเขตฯ ทำงำนได้มีประสิทธิภำพ นั้นหมำยถึงกำรนำไปสู่กำรพัมนำงำน
ที่มีคุณภำพ ทำให้องค์กรเกิดกำรพัฒนำสำมำรถแข่งขันกันมหำวิทยำลัยอื่นๆ ได้
25. ณัฐดนัย

บัวสุวรรณ

งานคลัง

- พัฒนำด้ำนสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับงำน เพื่อควำมเป็นมำตรฐำนและแรงจูงใจในกำรทำงำน
- พัฒนำคุณภำพคน เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ
- เพิ่มประสิทธิภำพงำน
- กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่นำไปใข้ได้จริง
26. ภัทรวดี

ชาติกานนท์

งานพัฒนานักศึกษา

- เพิ่มประสิทธิภำพ ให้มีมำตรฐำนและระบบมำกขึ้น
- พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร ถือเป็นหัวใจสำคัญ เช่น กำรพัฒนำ One Stop Service
- พัฒนำคุณภำพคน เพื่อให้มีควำมน่ำเชื่อถือ และมีบุคลำกรที่มีคุณภำพมำกขึ้นไป
27. ปทุมพร

ปัจจุโส

งานกิจการพิเศษ

- เพิ่มประสิทธิภำพของบุคลำกรในกำรทำงำนให้มีระบบ เพื่อให้ทุกคนพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ และนำมำประยุกต์ใช้
ในกำรทำงำน
28. ธรรมจักร แสงเพ็ชร์

งานคลัง

- พัฒนำคุณภำพคน โดยพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในงำนที่เกี่ยงข้องมำกขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภำพงำน โดยคิดวิธีหรือหำอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของงำนให้เป็นไปได้ดี
29. บุษรากรณ์ เดชมา

งานพัฒนานักศึกษา

- ขับเคลื่อนกระบวนกำรดำเนินงำนขององค์กร เช่น กำรถ่ำยทอดงำนและกระบวนกำรทำงำนที่ดี จะทำให้กำร
ดำเนินงำนขององค์กรดำเนินไปได้ แม้จะมีกำรเข้ำ – ออก ของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งงำนจะมีประสิทธิภำพและไม่หยุดชะงัก
- พั ฒ นำคุ ณ ภำพของคน เช่ น มี ก ำรจั ด ให้ ไ ปแลกเปลี่ ย นควำมรู้ กั บ องค์ ก รภำยนอก เพื่ อ ให้ ค นมี คุ ณ ภำพและ
ประสบกำรณ์ เห็นตัวอย่ำงกำรดำเนินงำนจำกองค์กรที่ประสบควำมสำเร็จ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำงำน
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- สร้ำงองค์ควำมรู้ที่นำไปใช้ได้จริง เช่น มีกำรจัดทำคู่มือและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำงๆ อย่ำงละเอียด
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำมำใหม่ทำงำนได้ หรือผู้ที่ต้องกำรศึกษำหำควำมรู้ได้ศึกษำและนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
โดยองค์ควำมรู้นั้นจะได้จำกผู้ชำนำญในงำนนั้นๆ
30. สมพร

พริ้งพัฒน์พงษ์ งานคลัง

- พัฒนำงำน เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ
- พัฒนำคน ฝึกอบรมบุคลำกร
- พัฒนำองค์กร กำรทำแผนพัฒนำองค์กรให้สอดคล้องกับองค์กร
31. โชติพงศ์

กลิ่นจันทร์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
- พัฒนำองค์กรคุณภำพ
- เพิ่มทักษะกำรทำงำนหลำยสำยในหน่วยงำนนั้นๆ
32. กฤติญาภรณ์ พิมพ์ทราย

งานบริหารงานบุคคล

- พัฒนำคน บุคลำกรเป็นตัวหลักสำคัญหรือเป็นหัวใจหลักในกำรทำงำนก็ว่ำได้ เพรำะกำลังคนสำมำรถขับเคลื่อนให้
งำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
- พัฒนำคุณภำพคน มีกำรฝึกอบรม/สัมมนำในสำยงำนสหวิชำชีพ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนมำกขึ้น
และเป็นกำรลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
33. ปาริชาต

คม

งานพัฒนานักศึกษา

- พัฒนำคนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
- สร้ำงองค์ควำมรู้ที่นำไปใช้ได้จริง
- พัฒนำกำรให้บริกำร
34. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- พัฒนำคน ควำมรู้ที่แต่ล ะบุ คคลได้ศึกษำหรือประสบปัญหำที่ได้เจอมำจำกประสบกำรณ์ ควำมคิด และนำมำ
วิเครำะห์แต่ละบุคคลมีควำมเข้ำถึงและเข้ำใจจิตใจจิตใจแต่ละคนควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงไร
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน กำรใช้คนให้เหมำะสมกับกำรทำงำนนั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- พัฒนำกำรให้บริกำร พัฒนำด้วยหน้ำตำ รอยยิ้ม กำรพูดด้วยวำจำ น้ำเสียงที่ไพเรำะ
35. กันตา

สงวนศักดิ์

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- นำมำพัฒนำกำรทำงำนของบุคลำกร
- ผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
- กำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี ของระบบประกันคุณภำพ
36. วิลาสินี

ชลวิวัฒน์กุล

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนในองค์กรของบุคลำกร
- พัฒนำควำมรู้/บุคลำกร/องค์กร
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37. ภาคภูมิ

โฉมงาม

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรในองค์กร
- พัฒนำองค์ควำมรู้ให้บุคลำกร
- เสริมสร้ำงคุณภำพให้บุคลำกร
38. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- เพิ่มประสิทธิภำพงำน กำรทำงำนที่ได้ประโยชน์ต่อสถำบัน
- พัฒนำคุณภำพคน มีกำรพัฒนำตนเองและงำนที่ตนรับผิดชอบใส่ใจงำน ให้ควำมร่วมมือ
- ขับเคลื่อนสถำบันให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง บุคลำกรช่วยกันขับเคลื่อนสถำบันให้มีประสิทธิภำพ และร่วมมือกัน
พัฒนำสถำบันให้มีควำมก้ำวหนำไปได้ด้วยดี
39. มยุรี

สรวงศิริ

งานคลัง

- เพิ่มประสิทธิภำพของงำน
- ทบทวนกำรทำงำนให้ถูกต้องเป็นไปตำมหลักกำรปฏิบัติขององค์กรและขั้นตอนของกำรทำงำน
40. ทิพวรรณ จันชัยชิต

งานคลัง

- พัฒนำบุคลำกร เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรทำงำน
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน ทำให้กระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น
- ขับเคลื่อนภำรกิจของแผนก เพื่อให้กระบวนกำรทำงำนมีควำมคล่องตัว
41. อัญชลี

ตองอ่อน

งานคลัง

- เพื่อพัฒนำวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ก้ำวหน้ำ เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ
- เพื่อพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพให้กับบคุลำกร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในหน่วยงำน
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 8 มกรำคม 2561
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดความรู้โดยใช้เครื่องมืออะไร
กำรถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ (Knowledge Transfer) คื อ ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของ knowledge management
เป็นกำรเรียกกระบวนกำรแบ่งปันควำมรู้ถูกถ่ำยทอดจำกคนหนึ่ง ไปยังอีกคน กลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่ม หรือจะเป็นจำกองค์กร
หนึ่งไปยังอีกองค์กร กล่ำวคือเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้รู้ไปยังผู้ที่ต้องกำรควำมรู้ หรือกำรได้มำซึ่งควำมรู้ของผู้ที่ต้อ งกำร
ควำมรู้
Knowledge Transfer เป็ น เหมื อ นกำรพิ สู จ น์ อ ย่ ำ งหนึ่ ง กำรของกำรท ำงำนร่ ว มกั น ของคนในองค์ ก ร
ที่ร่วมกันถ่ำยทอดควำมรู้ของสมำชิก ในทุกๆ ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับจะมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือข้อมูลที่แตกต่ำงกัน
ออกไป แต่ในทุกๆ ระดับต่ำงก็มีควำมสำคัญมำกๆ สำหรับกำรพัฒนำองค์กร ซึ่งกำรถ่ำยทอดควำมรู้จะทำให้ผู้ปฏิบัติยอมรับ
ในกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงไม่มีข้อแม้ หรือเก็บควำมรู้เอำไว้แต่เพียงผู้เดียว ส่งผลให้อ งค์กรสำมำรถที่จะพัฒนำได้มำกขึ้น กว่ำ
กำรทำงำนแบบต่ำงคนต่ำงทำ
เครื่องมือในการจัดการความรู้ มีดังนี้
1) ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) เรื่องรำวที่บอกเล่ำทำให้ผู้ฟังเข้ำไปร่วมอยู่ในควำมคิด มีควำมรู้สึกเสมือนเป็นส่วน
หนึ่งของเรื่องที่เล่ำมีควำมต้องกำรที่จะหำคำตอบเพื่อแก้ปัญหำเรื่องรำวและควำมคิดต่ำงๆ ในเรื่องที่เล่ำนั้นกลำยเป็นของผู้ฟัง
ผู้ฟังมิใช่เป็นเพียงผู้สังเกตภำยนอกอีกต่อไป
2) การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review-AAR) คือ กำรอภิปรำยเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้ นเพื่อทบทวนว่ำ
เกิดอะไรขึ้น ทำไมจึงเกิด จะรักษำจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนอย่ำงไร ส่งผลให้ทีมและสมำชิกได้เรียนรู้จำกทั้งควำมสำเร็จ
และควำมล้มเหลว
3) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นวิธีกำรพัฒนำควำมสำมำรถพนักงำน ซึ่งส่วนมำกจะมุ่งเน้นที่พนักงำนใหม่ ที่
จำเป็นต้องมีกำรสอนงำนอย่ำงรวดเร็ว เพื่อสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในเวลำอันสั้น โดยกำรมอบหมำยให้พี่เลี้ยงเป็นผู้แนะนำและ
สอนวิธีกำรทำงำนให้
4) การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน (Cross Functional) คือ กำรจัดตั้งทีมงำนหรือคณะทำงำนเพื่อมำทำงำนร่วมกันในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง ที่ ก ำหนดขึ้ น ภำยใต้ ค วำมเชื่ อ ที่ ว่ ำ กำรท ำงำนในแต่ ล ะเรื่ อ งต้ อ งอำศั ย ผู้ เ ชี่ ย วชำญจำกหลำยๆ ด้ ำ นมำแลกเปลี่ ย น
ประสบกำรณ์และทำงำนร่วมกัน จึงจะประสบควำมสำเร็จ
5) การประชุมระดมสมอง (Workshop/Brainstorming) กำรระดมสมอง เป็นวิธีกำรคลำสสิคที่ใช้ในกำรผลิตควำมคิดร่วมกัน
เป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดรำยกำรตำมควำมคิดที่หลำกหลำยสำหรับนำไปใช้แก้ไขปัญหำ และเพื่อช่วยกันสร้ำงไอเดียกำรแก้ปัญหำ
6) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-Cop) เป็นเครือข่ำยควำมสั มพันธ์ที่ไม่เป็นทำงกำร เกิดจำกควำมใกล้ ชิด
ควำมพึงพอใจ ควำมสนใจและพื้นฐำน ที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทำงกำรจะเอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ
มำกว่ำโครงสร้ำงทีเป็นทำงกำร
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ท่านใช้เครื่องมือใดในการการถ่ายทอดความรู้/การจัดการความรู้
1. ชลลัดดา

เกษรจันทร์

งานกิจการพิเศษ

- ใช้เทคนิคกำรเล่ำเรื่อง
- ใช้ระบบพี่เลี้ยง
- ตั้งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ
เหตุผล เพรำะเป็นงำนวิชำชีพมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน จึงต้องใช้เครื่องมือดังกล่ำว
2. ปาริชาติ

ชมน้อย

งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
- วัดควำมรู้ ในตัว คน (Tacit Knowledge) บอกเล่ ำประสบกำรณ์โ ดยตรงเกี่ยวกับ กระบวนกำรท ำงำน
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (จะได้ข้อมูลที่แท้จริงและทำงำนได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถตอบข้อสงสัยได้ทันที)
- กำรถ่ำยทอดควำมรู้/กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรทำงำนของแผนกอำจจะไม่เหมือนที่เรียนมำ จึงควรใช้
ระบบพี่เลี้ยงเพื่อกำรถ่ำยทอดที่ชัดเจน
3. ณฐาทิพย์

ศิวานันท์กุล

งานบริหารงานทั่วไป

- ระบบพี่เลี้ยง พี่จะคอยสอนน้องทำงำน ทำให้สำมำรถทำงำนได้ถูกต้อง
- ระบบกำรประชุมระดมสมอง ทำให้กำรทำงำนมีหลำกหลำยควำมคิดช่วยกันคิด ช่วยกันทำ
4. ศุทธินี

พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- ใช้ระบบพี่เลี้ยง มีพี่ที่สอนงำนให้กับน้องที่พึ่งเข้ำมำใหม่ จะได้ทำงำนได้ถูกต้องตำมขั้นตอน
- กำรประชุมและระดมสมอง มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดและปัญหำหรือปฏิบัติงำนเพื่อนำไปแก้ไข
5. ปาริชาต

คม

งานพัฒนานักศึกษา

- ระบบพี่เลี้ยง เพรำะจะทำให้ผู้รับข้อมูลได้รับควำมรู้ในกำรทำงำน กำรแก้ปัญหำและกำรวำงแผนกำรทำงำนที่
แท้จริง และจะได้ควำมรู้ที่มำกกว่ำควำมรู้ที่อ่ำนในคู่มือ
- กำรทบทวนรหลั งกำรปฏิบั ติงำน เพรำะกรทดสอบควำมรู้ห ลั ก กำรปฏิบั ติงำนโดยวิธี กำรท ำจริงจะท ำให้ รู้ ว่ ำ
ผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำมรู้และปฏิบัติงำนได้จริงตำมที่ได้เรียนรู้ โดยใช้ควบคู่กับระบบพี่เลี้ยง จะทำให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนมำกขึ้น ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. วิลาสินี

ชลวิวัฒน์กุล

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน เพรำะปัญหำแต่ละวันที่เจอไม่เหมือนกันของแต่ละคน กำรสื่อสำรไม่ตรงกันจะทำให้
เข้ำใจคลำดเคลื่อนกัน
7. ภาคภูมิ

โฉมงาม

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน เพรำะกำรทำงำนแต่ละครั้งอำจเจอปัญหำที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ เมื่อนำมำทบทวน
หลักำรปฏิบัติงำน เรำจะได้รู้ว่ำต้องหำทำงแก้ไขอย่ำงไร
8. ปทุมพร

ปัจจุโส

งานกิจการพิเศษ

- ใช้ระบบพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ บอกขั้นตอนกำรทำงำน ว่ำแต่ละขั้นตอนเป็นอย่ำงไร โดยใช้ Flowchart ในกำรบอก
ขั้นตอนแต่ละขั้นตอน
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9. มยุรี

สรวงศิริ

งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง สอนงำนน้องใหม่ทีละเรื่อง โดยอธิบำยแต่ละงำนให้ละเอียด ให้เขำซึมซับรำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ทำงำนแต่ละงำน เพื่อให้เขำเข้ำใจงำนได้ง่ำยขึ้น ถ้ำมีข้อสงสัยอะไรให้ถำมแล้วอธิบำยทีละจุด คอยติดตำมว่ำเขำสำมำรถทำได้
ถูกต้องหรือไม่
10. ญานิศา

เที่ยงสนิท

งานบริหารงานบุคคล

- ระบบพี่เลี้ยง งำนบริหำรงำนบุคคลมีรำยละเอียดของงำรที่เยอะ และหลำยขั้นตอน ต้องอำศัยประสบกำรณ์ทำงำน
ของบคุลำกร ถึงจะเกิดควำมเชี่ยวชำญในกำรทำงำน ระบบพี่เลี้ยงจึงเหมำะแก่กำรที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ต่ำงๆ ให้กับน้องๆ หรือ
เพื่อนร่วมงำนเพื่อให้งำนรวดเร็วขึ้นและเก่งงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11. กาญจนา เลิศคชสีห์

งานคลัง

- ควรใช้ระบบพี่เลี้ยง ในควำมเห็นของตัวเองน่ำจะใช้ระบบนี้ในงำนของพัสดุ เนื่องจำกกำรทำงำนด้ำนพัสดุนั้นต้องใช้
ประสบกำรณ์และเมื่อมีผู้เข้ำมำร่วมงำนใหม่ผู้ที่อยู่แต่แรกสำมำรถถ่ำยทอดประสบกำรณืต่ำงๆ ที่ได้สะสมมำนำนแก่ผู้เข้ำมำ
ใหม่ได้ดีที่สุด รวมทั้งเทคนิคต่ำงๆ ด้วย
12. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- ระบบพี่เลี้ยง ควรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กันจะได้เกิดควำมเข้ำใจในกำรทำงำนได้ชัดเจน และเมื่อเกิดปัญหำในกำร
ทำงำนจะได้มีกำรซักถำมได้ทันที เมื่อมีปัญหำในกำรทำงำนจะได้แก้ปัญหำได้ตรงจุดและได้มีควำมเข้ำใจในงำนมำกขึ้น และ
ทำให้มีควำมใกล้ชิดสนิทสนมกันมำกขึ้น เป็นกำรผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน และเพื่อกำรทำงำนและกำรประสำนงำนให้อนำคตที่ดี
มำกขึ้น ลดปัญหำของหน่วยงำนแต่ละหน่วยงำน
13. สมพร

พริ้งพัฒนพงษ์ งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง มีกำรสอนงำน สอนเทคนิคกำรปฏิบัติตัวจะมีขึ้นตอนกำรทำงำนที่เป็นกระบวนกำร เป็นระเบียบ
มี ก ำรสอนงำนจำกคนที่ มี ป ระสบกำรณ์ ต รง รู้ วิ ธี แ ละขั้ น ตอนเป็ น อย่ ำ งดี มี ก ำรถำมตอบได้ โ ดยตรง ท ำให้ ก ำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ
14. กันตา

สงวนศักดิ์

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- กำรประชุมระดมสมอง คือกำรแสดงควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงสมำชิกในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทำงสู่กำรวำงแผน กำร
ดำเนินกำร กำรค้นหำสำเหตุของปัญหำ เพื่อให้สมำชิกในกลุ่มเสนอ ควำมคิดใหม่ๆ ขึ้นมำ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
15. ณัฐดนัย

บัวสุวรรณ

งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง เป็นกำรส่งต่องำนหรือสอนงำนกัน สอบถำมวิธีกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ และเทคนิควิธีกำร
- กำรใช้เทคนิคกำรเล่ำเรื่อง กำรพูดถึงขั้นตอนกำรทำงำนทั้งของตัวเองและส่วนรวมขององค์กร
- กำรประชุมระดมสมอง ประชุมพูดคุย เทคนิคต่ำงๆ หรือปัญหำข้อดีข้อเสียต่ำงๆ เป็นกำรลดขั้นตอนกำรทำงำน
- ทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน เปรียบเสมือนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเพื่อเช็คตัวเอง ลดควำมผิดพลำดในกำรทำงำน
16. นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ระบบพี่เลี้ยง เพรำะหลักกำรเป็นพี่เลี้ยง เป็นกำรสอนงำนในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำควรทำอย่ำงไรบ้ำง
เมื่อผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงคล่องแคล่ว สำมำรถ Flexible วิธีกำรเพื่อให้มีประสิทธิภำพสูงสุดได้ มีกำรพูดคุย
กันระหว่ำง Mentor และผู้ปฏิบัติงำนใหม่ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ำยได้รับประสบกำรณ์และควำมรู้ร่วมกัน และเดินทำงไปด้วยกันใน
สำยวิชำชีพเดียวกันอย่ำงมีวัตถุประสงค์
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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17. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง เพรำะกำรทำงำนเพื่อให้งำนถูกต้อง ครบถ้วน จะต้องมีกำรถำมและปฏิบัติเพรำะถ้ำมีพี่เลี้ยงที่มีควำมรู้
ในกำรทำงำนนี้มำก่อน เพื่อจะคอยถำมเพื่อควำมมั่นใจในงำนที่ถูกต้อง กำรที่เรำจะทำงำนเรำไม่มีควำมรู้นั้นมำก่อน ก่อนจะ
ลงมือปฏิบัติงำนก็ควรให้มีพี่เลี้ยงมำสำธิตก่อน ก่อนลงมือปฏิบัติงำนจริง เพื่อควำมมั่นใจและแนวทำงกำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลำด
18. กิตติกุล ชัยวรมุขกุล งานพัฒนานักศึกษา
- กำรประชุมและระดมสมอง ในกำรทำงำนต้องมีกำรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้กัน เพรำะแต่ละคนมีควำมรู้คน
ละเรื่องไม่เหมือนกัน สำมำรถนำมำแลกเปลี่ยนกันได้ ไม่ใช่เรำรู้เรำเก็บไว้คนเดียว มันจะทำให้ควำมรู้ที่เรำมีอยู่ในตัว นี้ไม่
สำมำรถสร้ำงประโยชน์ กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จะทำให้เรำได้รับควำมรู้ อำรมณ์ ควำมรู้สึกนึกคิดของผู้ที่แลกเปลียนควำมรู้
ด้วย เพรำฉะนั้นในกำรกำรทำงำนต้องมีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้กันบ้ำง ไม่ใช่อะไรก็เก็บไว้คนเดียว
19. ธนวัฒน์

ชาติชานิ

งานบริหารงานทั่วไป

- ระบบพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนงำนรุ่นน้อง เพื่อให้รุ่นน้องเข้ำใจในสำยงำน และเข้ำใจกับงำนนั้นๆ ได้ง่ำยและถูกต้อง
- กำรจัดทีมข้ำมสำยงำน กำรประชุมหลำยๆ หน่วยงำนเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้กัน
20. ธรรมจักร แสงเพ็ชร์

งานคลัง

- ระบบพี่เลี้ยง โดยให้คนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถสอนงำนหรือถ่ำยทอด
งำนต่อๆ กันไปได้
21. อัญชลี

ตองอ่อน

งานคลัง

- ทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน เพื่อทบทวนงำนที่ปฏิบัติว่ำพบปัญหำใดในงำนที่ปฏิบัติจะได้รีบแจ้งและแก้ไขได้ทัน
- กำรประชุมและระดมสมอง เพื่อให้แต่ละคนทรำบกระบวนกำรทำงำนของแต่ละคนและทรำบเกี่ยวกับปัญหำแต่ละ
บุคคล ซึ่งปัญหำแต่ละคนไม่เหมือนกัน บำงทีปัญหำไม่สำมำถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
22. วาริศ

ทองขาว

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ระบบพี่เลี้ยง กำรทำงำนจะมีประสิทธิภำพต้องเรียนรู้งำนด้วยตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงำน
23. ภัทรวดี

ชาติกานนท์

งานพัฒนานักศึกษา

- งำนมีหลำยแผนกงำน เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรทำงำนให้บุคลำกรที่ อยู่มำนำนถ่ำยทอดและสอนงำนให้ เพื่อจะ
สำมำรถทำงำนได้ต่อได้อย่ำงไม่สะดุด โดยอำจแทนคนเก่ำหรือเป็นกำลังเสริม
24. บุษรากรณ์ เดชมา

งานพัฒนานักศึกษา

- ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในแต่ละองค์กรจะมีผู้อำวุโสหรือผู้ชำนำญงำนนั้นๆ อยู่ เรำจึงควรจะใช้ควำมรู้
จำกผู้ชำนำญงำนนั้นๆ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในกำรสอนรำยละเอียดในกำรทำงำน ขั้นตอนกำรทำงำน ปัญหำที่พบในกำรทำงำน
และกำรแก้ปัญหำในกำรทำงำนนั้นๆ เพื่อ
- ลดระยะเวลำในกำรค้นหำข้อมูลในองค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนดำเนินให้กำรทำงำน
ดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น
- กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ชัดเจนและสำมำรถทำงำนได้อย่ำงละเอียดครบถ้วน ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนดำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพเหมือนผู้ชำนำญงำนเป็นผู้ลงมือทำ
- ลดควำมผิดพลำดกำรปฏิบัติงำน เพระผู้ชำนำญงำนจะมีประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำหลำกหลำย
- ช่วยให้ได้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสิทธิภำพใกล้เคียงหรือเทียบเท่ำผู้ชำนำญงำน
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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25. กฤติญาภรณ์ พิมพ์ทราย

งานบริหารงานบุคคล

- ระบบพี่เลี้ยง ลักษณะของงำนบริหำรงำนบุคคล กระบวนกำรจะมีขั้นตอนกำรทำงำนที่ชัดเจน ควำมมีระเบียบอยู่
แล้ว กำรใช้ระบบพี่เลี้ยงเข้ำมำใช้ในระบบกำรทำงำน จะทำให้กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผุ้มีประสบกำรณ์ มีอำยุกำรทำงำนที่
มำกกว่ำสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้พนักงำนใหม่ได้ หรือผู้ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนนั้นๆ ที่น้อยหรือไม่ชัดเจนในหลักกำรทำงำนก็
จะไม่เพิ่มพูนควำมรู้มำกขึ้น และยังสำมำรถนำไปถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปได้
26. อภิรักษ์

อัครภูศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ระบบพี่เลี้ยง เพรำะว่ำพี่เลี้ยงสอนงำนมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนมำกกว่ำ และสำมำรถถ่ำยทอดงำนต่อให้ กับ
พนักงำนใหม่ได้ง่ำยเพรำะทำงำนในลักษณะเดียวกัน และสำมำรถบอกขั้นตอนกำรทำงำนลงได้โดยปกติจะต้องทำคนเดียว แต่
พอมี ก ำรสอนงำนแล้ ว งำนของพี่ เ ลี้ ย งจะลดลงเพรำะมี ก ำรถ่ ำ ยทอดไปแล้ ว ท ำให้ ก ำรท ำงำนเกิ ด ควำมรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และอำจมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กัน สร้ำงสัมพันธมิตรที่ดีต่อกันด้วย
ปวีณำ จันทรสุข คณะบริหำรธุรกิจฯ
- ระบบพี่เลี้ยง เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ ช่วยในกำรสอนงนและคอยดูแลเรื่องกำรปฏิบัติงำนให้สำเร็จ ถูกต้องและทันเวลำ
- กำรจัดตั้งทีมข้ำมสำยงำน ช่วยให้เป็นกำรทำงำนแทนกันได้และทำให้ไม่เกิดปัญหำว่ำหน่วยงำนนี้ไม่มำงำนไม่เดิน
ทำงำนแทนกันได้
27. พิมพ์ชนก หมีทอง

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ใช้วิธีทบทวนหลังปฏิบัติงำน กำรทบทวนงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนได้คิดถึงสำเหตุ สถำนกำรณ์ ข้อดีข้อเสียหรือ
ข้อผิดพลำด เพื่อนำมำรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ หรือหำสำเหตุของปัญหำเพื่อหำวิธีแก้ไขและหำแนวทำงป้องกัน
- ใช้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษำ ชี้แนะเพื่อให้ผู้มำปฏิบัติงำนใหม่มีควำมรู้ที่ ถูกต้องงำนก็จะ
ดำเนินได้เร็วขึ้นด้วย
28. พิมพ์ขวัญ ภักดีพุดซา

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรประชุมระดมสมอง มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เกิดควำมคิดใหม่ๆ ประสบกำรณ์ใหม่ๆ ในกำรพัฒนำ
- ระบบพี่เลี้ยง มีกำรสอนงำนจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์โดยตรง ซึ่งจะทำให้ได้งำนที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
29. ชนิสรา

อ่าสอาด

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ระบบพี่เลี้ยง ให้ผู้ที่มีควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ สอนงำนให้กับผู้ที่ไม่มีประสบกำรณ์หรือผู้ที่ไม่มีควำมรู้
ในเรื่องนั้นๆ
30. สุกัญญา

ส่งสว่าง

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ เพรำะปัญหำงำนแต่ละวันที่เจอไม่เหมือนกัน
ของแต่ละคน ทุกคนควรเปิดใจคุยกัน มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
31. ทักษ์ดนัย สามัญ

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรใช้เทคนิคกำรเล่ำเรื่อง โดยกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัตินั้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถที่จะปฏิบัติงำนได้ดีด้วยตนเอง
มำกที่สุด
32. สุติมา

น้อยพรหม

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ระบบพี่เลี้ยง เนื่องจำกผู้ที่ปฏิบัติงำนมำก่อนย่อมมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนและสำมำรถถ่ำยทอดให้รุ่นน้องได้ดี
หำกให้รุ่นน้องมำศึกษำงำนเองโดยไม่มีพี่เลี้ยง อำจได้รับข้อมูลในกำรทำงำนที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด และล่ำช้ำในกำรทำงำน
เนื่องจำกต้องมำนั่งทำควำมเข้ำใจเองตั้งแต่แรก และข้อมูลในกำรทำงำนบำงอย่ำงต้องใช้ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ดังนั้น
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ระบบพี่เลี้ยงจึงมีควำมจำเป็น นอกจำกนี้ระบบพี่เลี้ยงยังมีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้เทคนิคกำรเล่ำเรื่องและกำรทบทวนหลังกำร
ปฏิบัติงำน คือ พี่เลี้ยงต้องมีเทคนิคกำรเล่ำเรื่องที่ดี และเป็นกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำนของตัวพี่เลี้ยงได้ด้วยเช่นกัน
33. อ้อม

พวงสุมาลี

คณะบริหารธุรกิจฯ

- วิธีกำรประชุมระดมสมอง กำรระดมสมองเป็นกำรรับฟังคำแนะนำควำมคิดเห็นของเพื่อนร่วมงำน บำงทีสิ่งที่เรำคิด
ไว้ วำงแผนไว้ อำจจะเกิดข้อผิดพลำดได้ ดังนั้นกำรฟังคำแนะนำเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงกับงำนนั้นๆ และงำนที่ออกมำจะบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
34. อัญชนา

จันทรวิจิตร

คณะศิลปศาสตร์

- กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกกำรทำงำนสำยวิชำกำรจำนวนงำนที่ต้องรับผิดชอบมีค่อนข้ำงเยอะ และ
เจ้ำหน้ำที่มีจำนวนน้อย ทำให้งำนค่อนข้ำงพลำด ซึ่งภำระงำนจำเป็นอย่ำงมำกในกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดควำม
ผิดพลำดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน และอยำกให้ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อบ่งบอกว่ำจำนวนคนน้อยไม่ได้เป็นอุปสรรค
ในกำรบริหำรงำนต่ำงๆ กลับแสดงถึงศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ที่ทุ่มเทและรักในกำรทำงำน
35. วนิดา

วันทาแท่น

คณะศิลปศาสตร์

- ระบบพี่เลี้ยง กำรเริ่มทำงำนต่ำงๆ ก็มีกำรอบรมหรือ Train งำนนั้นๆ เพื่อให้ทรำบวิธีกำรกำรดำเนินกำรขั้นตอน
ต่ำงๆ กำรมีระบบพี่เลี้ยงทำให้น้องใหม่เข้ำมำทำงำนด้วยรู้สึกดีกว่ำที่ทำงำนนั้นๆ บรรยำกำศกำรพูดคุยกันแลกเปลี่ยนควำมคิด
กำรเปิดใจคุยกัน แนะนำและช่วยเหลือแล้วหำทำงแก้ไขปัญหำต่ำงๆ
36. นฤมล
อภัยพลชาญ คณะศิลปศาสตร์
- กำรประชุมระดมสมอง เนื่องจำกตัวบุคคลมีองค์ควำมรู้ที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับควำมชำนำญ ควำมรู้และระยะเวลำ
ที่ตัวบุคคลสะสมมำ ดังนั้นกำรประชุมระดมสมองก็จะทำให้เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและทำให้เกิดองค์ควำมรู้
ใหม่
37. พุทธิพงษ์ ผ่องอาไพ

คณะศิลปศาสตร์

- กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน ในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละวันมีกำรทบทวนกำรทำงำน เพื่อลดกำรผิดพลำดในกำร
ทำงำน ประกอบกับได้พูดคุย สอบถำมกับเพื่อนร่วมงำนอื่นๆ สร้ำงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย
38. ณิชาดา

บวรชัยธนากูล คณะศิลปศาสตร์

- ระบบพี่เลี้ยง ไม่ค่อยเข้ำใจในงำนบำงอย่ำงจึงต้องมีคนคอยให้คำปรึกษำและคอยอธิบำยในเนื้องำนที่ไม่เข้ำใจให้เรำ
เข้ำใจในเนื้องำนมำกขึ้นและพัฒนำตนเองว่ำกำรทำงำนมีอะไรบ้ำง ต้องทำอะไรบ้ำง
39. ฐิติมา

ปานมณี

คณะศิลปศาสตร์

- กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน ในกำรดำเนินงำนในแต่ละวันควรมีกำรทบทวนกำรทำงำนเพื่อประเมินประสิทธิภำพ
ในกำรทำงำนและเป็นกำรวำงแผนในครั้งต่อๆ ไป
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 3 เรื่อง เทคนิคและปัจจัยของการทางานให้ประสบความสาเร็จ
กำรทำงำนให้ประสบควำมสำเร็จ ต้องอำศัยเทคนิคและปัจจัยหลำยด้ำน สร้ำงทักษะใหม่ๆ เพิ่มเติมควำมรู้ที่
หลำกหลำย และจัดกำรในกำรทำงำนของตนเอง เพื่อสร้ำงควำมชำนำญในกำรทำงำนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ทั้งนี้ เทคนิคและปัจจัยที่จะทำให้งำนประสบควำมสำเร็จนั้น ประกอบด้วย
Development: ไม่หยุดยั้งการพัฒนา พัฒนำเรื่องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีกำรทำงำน โดยต้องเป็นผู้ที่มีกำร
สำรวจและประเมินควำมสำมำรถของตนเองอยู่ตลอดเวลำ
Endurance: มุ่งเน้นความอดทน ควำมอดทนเป็นพลังของควำมสำเร็จ อดทนต่อคำพูด อดทนต่อพฤติกรรมกำรดูหมิ่นหรือ
สบประมำท อดทนต่อควำมเครียดในกำรทำงำน ถ้ำมีควำมอดทนจะสำมำรถเผชิญกับปัญหำต่ำง ๆ ได้สำเร็จ
Versatile: หลากหลายความสามารถ คนที่มีควำมสำมำรถท ำงำนได้ ห ลำกหลำยไม่ปฏิเสธหรื อหลี กเลี่ ยงงำนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยพิเศษมักจะเป็นสิ่งที่ดีในกำรก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน เมื่อมีโอกำสช่วยงำนผู้อื่น หรือรับงำนใหม่ๆ ก็จะช่วยเพิ่ม
ทักษะในกำรทำงำนที่หลำกหลำยได้ยิ่งขึ้น
Energetic: กระตือรือร้นอยู่เสมอ ควำมสำเร็จต่ำง ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ถ้ำมีควำมกระตือรือร้น และมีควำมตื่นตัวที่จะแสวง
ควำมรู้ใหม่ ๆ กำรรับฟังข้อมูลข่ำวสำร ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีควำมมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคให้ประสบผลสำเร็จ
Love: รักงานที่ทา คนเรำไม่สำมำรถเลือกเกิดได้ แต่เรำสำมำรถเลือกที่จะรักงำนที่ทำอยู่ได้” บำงคนอำจมีโอกำสน้อยที่จะได้
ทำงำนที่ตนเองชอบ ตนเองรัก แต่หำกเรำมีควำมพยำยำม และมั่ นหำควำมรู้สร้ำงควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น เรำอำจทำงำนนั้ น
ออกมำได้ดี และเรำจะรักงำนนั้น พื้นฐำนของควำมสำเร็จส่วนหนึ่งก็เกิดจำกควำมตั้งใจ รักและใส่ใจงำนที่ทำ
O = Organizing จัดการเป็นเลิศ ในกำรทำงำนทุกอย่ำงย่อมมีกำรจัดวำง หรือวำงแผนกำรทำงำนเสมอ งำนไหนทำก่อน ทำ
หลัง งำนใหนสำคัญ เร่งด่วน กำรวำงแผนกำรทำงำนทุกครั้งย่อมเป็นผลดีที่จะทำให้ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ งำนเสร็จ
ตรงตำมเป้ำหมำย งำนเสร็จลุล่วง ไม่มีงำนค้ำง
P = Positive Thinking คิดแต่ทางบวก คนเรำมีควำมคิด มีทัศนคติที่แตกต่ำงกัน กำรที่เรำจะมองโลกในแง่ดีเสมอไปก็คง
ไม่ได้ แต่ใช่ว่ำจะมองแต่ทำงด้ำนลบตลอดก็คงไม่ดี สิ่งที่ควรมีคือสติ คิดไตร่ตรองมองโลกในแง่บวกไว้มำกๆ
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เทคนิคและปัจจัยของการทางานให้ประสบความสาเร็จของฉัน
1. ณิชาดา

บวรชัยธนากุล คณะศิลปศาสตร์

- ใช้ควำมสำมำรถที่เรำมีมำประกอบกำรทำงำนและหำกไม่เข้ำใจในงำนบำงอย่ำง ควรปรึกษำหรือสอบถำมคนที่จะ
ช่วยให้งำนลุล่วงไปได้ด้วยดี ใส่ใจในงำนที่ทำ บริกำรด้วยควำมเต็มใจ และรอยยิ้มต่อผู้ มำรับบริกำรเป็นกำรทำให้องค์กรได้รับ
คำชมเชย
2. นฤมล

อภัยพลชาญ

คณะศิลปศาสตร์

- กำรเรียนรู้ และถำมในสิ่งที่ยังไม่รู้หรอืไม่เข้ำใจ จำกผู้ที่มีควำมรู้หรือควำมเข้ำใจในงำน ผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำร
ทำงำน ย่อมต้องผ่ำนปัญหำมำในหลำยๆ เรื่อง และมักแก้ปัญหำได้ ดังนั้นกำรที่เรำมีปัญหำหรือควำมไม่เข้ำใจ เมื่อได้ถำมก็จะ
ได้คำตอบและแนวทำงมำประยุกต์ใช้กับงำนของเรำ
3. วนิดา

วันทาแท่น

คณะศิลปศาสตร์

- เรียนรู้จำกงำนที่ทำผิดพลำด พยำมยำมปรับปรุงให้ดีขึ้น
- ประสำนงำนนั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- สอบถำมวิธีกำรดำเนินงำนนั้นกับผู้บังคับบัญชำหำกเกิดปัญหำ และข้อเสนอแนะ
- พยำยำมจดโน๊ตเพื่อป้องกันกำรลืมไว้ที่เรำเจอบ่อยๆ เพื่อเตือนให้ทำ
- แยกแยะงำนที่สำคัญต้องทำก่อน และงำนรองก็ลงมือปฏิบัติงำน
- พยำยำมหำวิธีกำรลดขั้นตอนกำรทำงำน
- ทำงำนนั้นๆ ให้ดีที่สุด
4. พุทธิพงษ์

ผ่องอาไพ

คณะศิลปศาสตร์

- มีรอยยิ้ม ควำมจริงใจ รับผิดชอบกับผู้ร่วมงำนทั้งในและนอกสถำนที่ เสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนตลอดเวลำ
ซึ่งจะทำให้กำรทำงำนเป็นไปตำมควำมต้องกำร แต่ทุกสิ่งอย่ำงต้องถูกต้อง แม่นยำ กำรทำงำนถึงจะประสบควำมสำเร็จ
5. ฐิติมา

ปานมณี

คณะศิลปศาสตร์

- กำรมีเพื่อนร่วมงำนที่ดี จะทำให้มีควำมสุขและเพิ่มควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน
- รู้จักหน้ำที่และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง
- รักษำมำรยำทในกำรทำงำน รู้จักเคำรพให้เกียรติกับเพื่อนร่วมงำน
6. อัญชนา

จันทรวิจิตร

คณะศิลปศาสตร์

- ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
- เมื่อพบข้อผิดพลำดให้รีบแก้ไขโดยทันที
- ให้ควำมเคำรพแก่บุคคลอื่นอันได้แก่ เพื่อนร่วมงำน เพื่อนร่วมองค์กร หัวหน้ำงำน
- ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
- มีน้ำใจในกำรทำงำน
- คิดก่อนพูดทุกครั้งเพรำะต้องทำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรสื่อสำรจึงเป็นเรื่องสำคัญ
- มีจรรยำบรรณในกำรทำงำน
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
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7. อภิรักษ์

อัครภูศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรค้นคว้ำในสิ่งที่เรำยังไม่รู้ และศึกษำ
- เรียนรู้จำกบุคคลที่สอนงำนให้มำกที่สุด
- ปฏิบัติตำมคำสั่งอย่ำงเคร่งครัด
- เมื่อไม่เข้ำใจให้รู้จักถำมเพื่อหำคำตอบที่เรำอยำกรู้
- ลงมือทำงำนที่ได้รับมอบหมำยในทันที
- ตรงต่อเวลำ
8. ทักษ์ดนัย

สามัญ

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรทำงำนที่จะประสบควำมสำเร็จ เรำต้องคิดเสมอว่ำเรำกำลังทำอะไรอยู่ โดยทำงำนที่เรำถนัด และมีใจรักในงำน
จะทำให้งำนออกมำดีและสมบูรณ์ที่สุด
9. อ้อม

พวงสุมาลี

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ฝึกฝนกำรทำงำนจำกผู้สอนงำน
- ตรวจทำนงำนที่ทำเสร็จแล้วอยู่เสมอ
10. สุกัญญา

ส่งสว่าง

คณะบริหารธุรกิจฯ

- ทำงำนและติดตำมงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จลุล่วง
- เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
- ยอมรับในคำติชมของหัวหน้ำงำนหรือเพื่อนร่วมงำน แล้วนำไปพัฒนำตนเอง
- ไม่ดองงำน ไม่โยนงำน
- ช่วยเหลืองำนผู้อื่นเท่ำที่เรำพอจะทำได้
11. สุติมา

น้อยพรหม

คณะบริหารธุรกิจฯ

- กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ เรำจะสำมำรถทำงำนใดๆ ได้ทุกงำน แม้แต่งำนที่เรำไม่เคยทำหรือไม่เคยมีประสบกำรณ์ก็
ตำม หำกมีกำรเรียนรู้ในงำนที่จะทำ เมื่อเรียนรู้งำนนั้นๆ แล้ว ก็นำผลจำกกำรเรียนรู้ไปพัฒนำเพื่อเป็นกำรต่อยอดควำมรู้และ
ชำนำญในงำนนั้นๆ
12. พิมพ์ชนก หมีทอง

คณะบริหารธุรกิจฯ

เทคนิค
- ทำงำนอย่ำงมีลำดับขั้นตอน
- ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
- จดจำ ทบทวน ผลกำรทำงำนอยู่เสมอ
- ซื่อสัตย์ต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
ปัจจัย
- ทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถส่วนบุคคล
- กำรสือ่ สำรระหว่ำงบุคคล
- เพื่อนร่วมงำน บรรยำกำศในกำรทำงำน
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13. ฉันท์ชนก กิ่มแก้ว

คณะบริหารธุรกิจฯ

- มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ
- ตั้งใจในกำรทำงำน
- รับผิดชอบงำนที่ทำอย่ำงสุดควำมสำมำรถ
- ไม่ดองงำนให้เพิ่มพูนเป็นดินพอกหำงหมู
14. ณฐาทิพย์ ศิวานันท์กุล

งานบริหารงานทั่วไป

- เทคนิค คือ กำรทำงำนด้วยควำมสุข ไม่ว่ำงำนจะง่ำยหรือยำก
- ปัจจัย คือ ลงมือทำงำนให้สำเร็จ
15. ศุทธินี

พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน
- วำงแผนในกำรทำงำน
- แบ่งงำน ช่วยกันทำงำนในแผนก
16. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- กำรวำงแผนก่อนกำรดำเนินงำน
- มีกำรประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง วำงแผน กำหนดลักษณะงำนของแต่ละบุคคล
- ทุกส่วนงำนให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่
17. นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคนิค คือ
- รู้จักตนเอง ควรวิเครำะห์ตนเองและพิจำรณำตนเองอยู่เสมอ
- ทรำบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และสนองควำมต้องกำรด้วยศักยภำพของตนเอง
- ทรำบผลลัพธ์ของงำนว่ำต้องให้ไปในทิศทำงไหน แล้วทำตำมศักยภำพของตน
- เป็นตัวของตัวเอง
- มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันในกำรให้บริกำร
ปัจจัย คือ
- รู้จักตนเองอย่ำงลึกซึ้ง
- รู้ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
- รู้วัตถุประสงค์ของงำนว่ำต้องกำรอะไร
18. ปาริชาต

คม

งานพัฒนานักศึกษา

- ให้ควำมสำคัญและใส่ใจงำนในทุกกระบวนกำร
- ลงมือปฏิบัติจริง มีกำรทดสอบและปรับปรุงวิธีกำรทำงำนใหม่ๆ
- นำเอำเครื่องมือต่ำงๆ มำช่วยในกำรทำงำน
- เรียนรู้งำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนของตนเอง โดยกำรลองทำ เช่น กำรศึกษำระบบของผู้กู้ยืม กยศ.
ทำให้เรำสำมำรถเข้ำใจปัญหำที่เกิดกับผู้กู้ยืมได้มำกขึ้น
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19. ชลลัดดา เกษรจันทร์

งานกิจการพิเศษ

- มีทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำน
- ให้บริกำรอย่ำงเป็นมิตร
- เข้ำใจในงำนที่ทำ
- พัฒนำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
- ตั้งใจและเต็มใจทุกครั้ง
- มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงำน
20. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- มีกำรถำมเพื่อนหรือพี่ในแผนกว่ำถ้ำไม่เข้ำใจตรงจุดไหน เพื่อให้งำนถูกต้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงำนและกำรใช้ถ้อยคำสุภำพ
- มีควำมมุ่งมั่นนำกำรทำงำนเพื่อให้งำนออกมำถูกต้อง ทันเวลำที่กำหนด
- มีควำมเรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่
21. กันตา

สงวนศักดิ์

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ตั้งใจจริง
- มุ่งที่จะทำ
- ควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำน เช่น ใจ อุปกรณ์ วำงแผน
- สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
22. ธนวัฒน์

ชาติชานิ

งานบริหารงานทั่วไป

- มีใจรักในกำรทำงำน
- ควำมเชื่อมั่นในตนเอง
- รับฟังควำมคิดเห็นของคนอื่น
23. ภาคภูมิ

โฉมงาม

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีกำรนำคู่มืออิเลคทรอนิกส์มำประกอบกำรทำงำน
- แบ่งกำรทำงำนให้ทำงำนตำมถนัด จะได้เสร็จตำมเวลำและมีประสิทธิภำพ
- ควำมเข้ำใจของงำน มีกำรทำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของงำนที่ทำ
- มีกำรเตรียมควำมพร้อม ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ
24. วิลาสินี

ชลวิวัฒน์กุล

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ศึกษำและวำงแผนชิ้นงำนก่อนลงมือทำ และปรึกษำกับสมำชิกในทีมร่วมมือกันสร้ำงผลงำน
25. สมพร

พริ้งพัฒน์พงษ์ งานคลัง

- ลำดับขั้นตอนควำมสำคัญของงำน
- มีควำมตั้งใจในกำรทำงำน
- มีควำมรับผิดชอบในงำน
- มีควำมอดทนและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
- หำแรงจูงใจในกำรทำงำน
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26. โชติพงศ์

กลิ่นจันทร์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ควรใส่ใจในหน้ำที่ที่ทำ
- กำรจดจำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในแต่ละวัน เพื่อทำให้งำนเสร็จได้ตำมเป้ำหมำย กำรใส่ใจทุกรำยละเอียดเพื่อให้งำน
สำเร็จ เวลำในกำรทำงำนและปัญหำที่เกิดขึ้น สอบถำมปัญหำ และแก้ไขปัญหำ
27. วาริศ

ทองขาว

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำว่ำจะต้องทำอะไรก่อน – หลัง หรือหำตัวช่วยต่ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น เพื่อให้งำน
ออกมำเรียบร้อยและรวดเร็ว
28. ลัดดาวัลย์ เจริญสุข

งานคลัง

- รู้จักพูดกับเพื่อนร่วมงำนหรือบุคคลที่ต้องติดต่อประสำนงำนให้เขำอยำกทำงำนให้กับเรำ
- คิดอยู่เสมอว่ำ ถ้ำงำนไม่เสร็จจะโดนหัวหน้ำบ่น
- พยำยำมรักในงำนที่ทำ
29. ณัฐดนัย

บัวสุวรรณ

งานคลัง

- ต้องรู้จักพัฒนำตนเองตลอดเวลำ ทำตัวเหมือนแก้วน้ำที่ไม่เต็มอยู่ตลอด รับควำมรู้ด้ำนอื่นๆ บ้ำง ไม่ใช่เฉพำะงำน
ของตัวเอง
- มีควำมอดทนกับทุกสภำวะอำรมณ์ไม่ว่ำจะเป็นจำกบุคคลที่มำใช้บริกำร เพื่อนร่วมงำน หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ทำตัวให้มีอะไรๆ อยู่ตลอดเวลำ เช่น ทำตัวเงียบๆ แต่ดูแพง ดูสุขุม ดูน่ำสนใจ พูดทีแล้วคนอื่นขำ
- ทบทวนกำรทำงำนของตัวเอง เพื่อลดควำมผิดพลำดของตัวเองอยู่เสมอๆ
- ยิ้มแย้มแจ่มใส ฮำเฮ และตั้งใจในกำรทำงำน
30. ภัทรวดี

ชาติกานนท์

งานพัฒนานักศึกษา

- ไม่เข้ำใจให้ถำม
- กลัวลืมให้จด
- ยิ้มรับทุกๆ ปัญหำ
- ทำทุกงำนให้เป็นงำนด่วนเสมอ
- ปัญหำไหน ไม่สำมำรถตอบหรือแก้ไขได้ให้รับเรื่อง แล้วมำทำกำรบ้ำนต่อ
31. กฤติญาภรณ์ พิมพ์ทราย

งานบริหารงานบุคคล

- ศึกษำรำยละเอียด ขั้นตอน กระบวนกำรกำรทำงำนให้เข้ำใจโดยละเอียด
- ลำดับควำมสำคัญของงำน แล้วลงมือทำโดยเร็วที่สุดเพื่อลดเวลำกำรทำงำน
- ใส่ใจและรอบคอบตรวจสอบควำมถูกต้องให้ถี่ถ้วน กำรนำเสนองำนทุกครั้ง
- ควำมเป็นระเบียบและถูกต้องสำคัญที่สุด
32. ญานิศา

เที่ยงสนิท

งานบริหารงานบุคคล

- ศึกษำรำยละเอียดของงำนตัวเองให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้
- เอำใจใส่ ขวนขวำย หำควำมรู้ใหม่ๆ นำมำประยุกต์ใช้กับงำน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับงำนตัวเองสูงสุด
- ลดควำมผิดพลำดของงำนให้น้อยที่สุด
- นำประสบกำรณ์จำกำรทำงำนที่ผ่ำนมำนำมำปรับปรุง
- ถ่ำยทอดควำมรู้กับงำนที่เกี่ยวข้องให้กับน้องๆ เพื่อนร่วมงำน ให้เป็นงำนทุกคนเกิดควำมเชี่ยวชำญ
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- ลำดับควำมสำคัญของงำนอันไหนด่วนที่สุด สำคัญที่สุดมำก่อน
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆ ในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรพัฒนำงำน
33. ทิพวรรณ จันชัยชิต

งานคลัง

- ศึกษำข้อมูลของงำน/งำนที่ได้รับมอบหมำย
- ปรึกษำผู้รู้ ผู้เชี่ยวชำญ ผู้มีประสบกำรณ์
- ลองลงมือทำก่อน และค่อยๆ ปรับแก้ไข ใช้แหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเข้ำช่วย
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 26 มีนำคม 2561
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 4 เรื่อง เทคนิคการบริการที่ดี
กำรบริกำร คือ กำรให้ควำมช่วยเหลือ หรือกำรดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น กำรบริกำร ที่ดีผู้รับบริกำร
ก็จะได้รับควำมประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร ของเรำ เบื้องหลังควำมสำเร็จเกือบทุก
งำน มักพบว่ำงำนบริกำรเป็นเครื่องมือสนับสนุนงำนด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำนประชำสัมพันธ์ งำนบริกำรวิชำกำร เป็นต้น ดังนั้น ถ้ำ
บริกำรดี ผู้รับบริกำรเกิดควำมประทับใจ ซึ่งกำรบริกำรถือเป็นหน้ำเป็นตำขององค์กร ภำพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
กำรให้ควำมสำคัญกับกำรให้บริกำรนั้นมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง ซึ่งส่วนหนึ่งจะต้องได้รับควำมร่วมมือจำก
ผู้รับบริกำร และผู้ให้บริกำรต้องเป็นบุ คคลที่มีใจในกำรให้บริกำร (Service Mind) ดังนั้นผู้ให้บริกำรคือพนักงำน เจ้ำ หน้ำที่
บุคลำกร ผู้ให้บริกำรทุกๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะให้ข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์กำรต้อนรับบุคคลทั้งภำยในและภำยนอก รวมถึง
ผู้ที่มำติดต่อทุกประเภทเป็นต้น จะต้องเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรให้บริกำรเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และควำม
ประทับใจให้กับผู้รับบริกำรทุกคน และท้ำยสุด ผู้ให้บริกำรเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่จะต้อง พัฒนำบุคลิกภำพและทัศนคติที่ดี
โดยเฉพำะกำรมีจิตสำนึกในกำรรักกำรให้บริกำร เพื่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงสมบูรณ์แบบ
หลักยึดถือปฏิบัติ
กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของสำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถที่ยึดถือปฏิบัติ “SMART”
เพื่อเป็นนักบริกำรมืออำชีพ ซึ่งคำว่ำ “SMART” ตรงกับภำษำอังกฤษที่สื่อควำมหมำยได้ดังนี้
S = Smile แปลว่ำ ยิ้มแย้ม
M = Manner แปลว่ำ กิริยำวำจำสุภำพ
A = Attitude แปลว่ำ ทัศนคติต่องำนบริกำรดี
R = Rapid แปลว่ำ ควำมรวดเร็ว ทันเวลำ
T = Technology แปลว่ำ บริกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
เทคนิคกำรบริกำรที่ดี ควรปฏิบัติดังนี้
 กำรทักทำย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักบริกำร วำจำสุภำพ อ่อนโยน รวมถึงกำรแสดงออกทำงสีหน้ำต้องพร้อมที่จะ
ให้บริกำร ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริกำรเกิดกำรประทับใจเมื่อแรกพบ (First Impression) และส่งผลดีต่อทั้งผู้รับบริกำร ผู้
ให้บริกำร และองค์กร
 ผู้ให้บริกำรต้องสอบถำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรก่อนเสมอ และต้องเข้ำใจควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้มำรับ
บริกำร
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 ผู้ให้บริกำรต้องมีควำมรู้ในงำนที่ให้บริกำร รวมทั้งระบบงำนต่ำงๆ ที่มีควำมเชื่อมโยงกัน สำมำรถตอบข้อซักถำมได้
อย่ำงดี ให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำร ตอบคำถำมให้ตรงคำถำม และตอบคำถำมอย่ำงละเอียดและครบถ้วน
 ผู้ให้บริกำรต้องมีบุคลิกภำพที่ ดีและเหมำะสม ทั้งภำยในและภำยนอก บุคลิกภำพทั้งลักษณะกำรแต่งกำยที่แลดู
สะอำดเรียบร้อยรวมไปถึงอำกัปกิริยำที่ แสดงออก เช่น กำรยิ้ม กำรหัวเรำะ กำรแสดงท่ำทำงประกอบกำรพูด สิ่ง
เหล่ำนี้ควรเป็นไปโดย ธรรมชำติ
 ผู้ให้บริกำรต้องสร้ำงควำมเป็นกันเองให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมอบอุ่นใจ แสดงไมตรีจิต โดยกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ
แววตำ หรือกริยำท่ำทำง
 ผู้ให้บริกำรต้องมีควำมตั้งใจรับฟังผู้รับบริกำร ผู้ให้บริกำรควรตั้งใจฟังด้วยควำมอดทนขณะที่ผู้รับบริกำรพูด ไม่ควร
แสดงอำกำรที่ไม่พอใจออกมำ ควรสบตำกับผู้รับ บริกำรเป็นระยะๆ พร้อมแสดงกิรยำตอบรับเช่นกำร พยักหน้ำ
รับทรำบหรือยิ้มให้
 มีไหวพริบ ผู้ทำงำนบริกำรจะต้องมีลั กษณะเฉพำะตัวเป็นคนมีควำมช่ำง สังเกต เพรำะหำกมีกำรรับรู้ว่ำบริ กำร
อย่ำงไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบริกำรก็จะพยำยำมนำมำคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดบริกำรที่ดียิ่งขึ้น เกิดควำมพอใจและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้มำกยิ่งขึ้น
 มีคู่มือกำรให้บริกำรอย่ำงถูกต้อง บุคลำกรในองค์กรสำมำรถนำไปปฏิบัติตำมได้ ในทิศทำงเดียวกัน
 ให้บริกำรอย่ำงมีควำมสุข มีควำมเต็มใจที่จะให้บริกำร มีควำมจริงใจต่อผู้รับบริกำร ไม่เลือกปฏิบัติ มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี และมีน้ำใจ
 ข้อมูลต้องมีควำมถูกต้องชัดเจน บำงครั้งต้องเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ทำ มีกำรประชำสัมพันธ์
ที่ดี
 ติดตำมข้อมูลทุกครั้งหำกมีกำรรับเรื่องในกำรประสำนงำนต่อ ในแผนกอื่นๆ
 สร้ ำงควำมประทับ ใจ และควำมน่ ำเชื่อถือ ให้ กับคนที่มำรับบริกำร กำรเสนอควำมช่ว ยเหลื อ ผู้ ให้ บริกำรต้ อ ง
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ มำรั บ บริกำร ด้ว ยกำร ให้ ข้อมูล ต่ำงๆ ที่ถูกต้องชัดเจนหรือควำมช่ว ยเหลื ออื่น ๆ
ที่สำมำรถดำเนินกำรได้โดยมุ่งให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด
 ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรท ำงำนให้ ร วดเร็ ว และค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอดภั ย มี ค วำมกระตื อ รื อ ร้ น พฤติ ก รรมควำม
กระตือรือร้น จะแสดงถึงควำมมี จิตใจในกำรต้อนรับ ให้ช่วยเหลือแสดงควำมห่วงใย จะทำให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดี ใน
กำรช่วยเหลือผู้รับบริกำร
 หลีกเลี่ยงกำรตำหนิและนินทำผู้อื่น ทั้งผู้รับบริกำร และเพื่อนร่วมงำน ให้เกียรติผู้รับบริกำร
 มีทัศนคติต่องำนบริกำรดี กำรบริกำรเป็นกำรช่วยเหลือ ผู้ทำงำนบริกำรเป็นผู้ให้ จึงต้องมีควำมคิดควำมรู้สึกต่องำน
บริกำรในทำงที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริกำร ถ้ำผู้ใดมีควำมคิดควำมรู้สึกไม่ชอบงำนบริกำร แม้จะพอใจในกำรรับ
บริกำรจำกผู้อื่น ก็ไม่อำจจะทำงำนเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร
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 กำรรักษำอำรมณ์ให้มั่นคง ใช้เหตุผลมำกกว่ำอำรมณ์รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น ต้องสำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ งำน
บริ กำรเป็ น งำนที่ให้ ควำมช่ว ยเหลือจำกผู้ อื่น ต้ องพบปะผู้ คนมำกมำยหลำยชนชั้น มีกำรศึกษำที่ต่ำงกัน ดังนั้น
กิริยำมำรยำทจำก ผู้รับบริกำรจะแตกต่ำงกัน เมื่อผู้รับบริกำรไม่ได้ตั้งใจ อำจจะถูกตำหนิพูดจำก้ำวร้ำว กิริยำมำรยำท
ไม่ดีซึ่งผู้ให้บริกำรต้องสำมำรถควบคุมสติอำรมณ์ได้เป็นอย่ำงดี
 นำเทคโนโลยีมำเป็น เครื่ องมือในกำรบริกำร ทำให้กำรบริกำรทันสมัย รวดเร็ว ประหยัดเวลำ และมีกำรพัฒ นำ
เทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง
 กำรให้บริกำรแบบครบวงจร และมี Service Mind ที่ดี ในกำรให้บริกำร ให้ผู้บริกำรรู้สึกได้รับควำมสะดวกสบำยใน
กำรรับบริกำร ไม่ต้องติดต่อหลำยแผนก สำมำรถบริกำรและให้ข้อมูลได้ครบถ้วน
 ไม่ละเลยข้อร้องเรียน มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและนำข้อร้องเรียนมำปรับปรุง/พัฒนำต่อไป และไม่ควรปฏิเสธ
กำรขอควำมช่วยเหลือจำกผู้รับบริกำร แต่จงหำทำงช่วยเหลือ
 ผู้ให้บริกำรมีกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ ทั้งภำยในและภำยนอก มีกำรหำข้อมูลใหม่ๆ มำเพื่อรับบริกำร
1. สิริวรรณ

ฉัตรเฉลิมกิจ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรบริกำรที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริก ำรมีควำมรู้สึกชอบหรือพึงพอใจทั้งต่อตัวผู้ให้บริกำรและหน่วยงำนที่
ให้บริกำร กำรให้บริกำรที่ดีควรยึดถือปฏิบัติ Service Mind
2. อ้อม

พวงสุมาลี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ใจรักกำรบริกำร
- ยิ้ม แล้วพูดด้วยน้ำเสียงไมตรีจิต
- แนะนำ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
3. พิมพ์ขวัญ

ภักดีพุดซา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรบริกำรด้วยควำมจริงใจ พูดจำน้ำเสียงไพเรำะ ชัดเจน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีควำมสุภำพอ่อนโยน
- ต้องมีควำมรวดเร็ว ทันเวลำ และมีควำมถูกต้องในกำรให้บริกำร ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนข่ำวสำร ข้อมูล หรือกำร
ดำเนินงำนต่ำงๆ
4. ฉันท์ชนก

กิ่มแก้ว

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เปิ ด ใจให้ ก ว้ ำ ง ไม่ ว่ ำ ผู้ รั บ บริ ก ำรจะมำแบบไหน ใส่ อ ำรมณ์ ใ ส่ เ รำ พู ด จำไม่ ดี กั บ เรำ เรำต้ อ งเข้ ำ ใจว่ ำ
ผู้รับบริกำรมีปัญหำเกิดขึ้นในงำนที่เกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดอำรมณ์ร่วม เรำเป็นผู้ให้บริกำร ถ้ำเรำให้บริกำรยิ้ม
แย้ม แจ่มใส พูดจำไพเรำะ ไม่แสดงกริยำไม่ดีกลับ อำจจะทำให้ผู้รับบริกำรอำรมณ์ดีขึ้นได้
5. อรรถสิทธิ์

ขาเจริญ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรใช้สื่อออนไลน์ในกำรให้บริกำร
- ใช้ระบบฐำนข้อมูล เช่น Excel Word
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6. มนัสสิกัญฐ์ มะลิวัลย์
7. ถิรเดช

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องมีรอยยิ้ม
มีควำมกระตือรือร้น ควำมเอำใจใส่
มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ดีต่อผู้รับบริกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีคุณค่ำ
ให้บริกำรอย่ำงประทับใจ
มีควำมอดทนกำรเก็บอำรมณ์
ธาดาชัยปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์

- มีใจกรุณำ วำจำสุภำพ มิตรภำพยั่งยืน
8. วนิดา

วันทาแท่น
-

9. พิชญธิดา

คณะศิลปศาสตร์

มีใจรักในงำนที่ทำ
พูดด้วยคำสุภำพ ไม่หยำบคำย
มีควำมจริงใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
หำควำมรู้จำกแหล่งอื่นๆ มำปรับใช้ เช่น website
แก้ไขสถำนกำรณ์ยำมจำเป็นเมื่อพบกับผู้ขอรับบริกำรไม่พึงพอใจได้
มีอัธยำศัยที่ดี เป็นมิตร
มีควำมสำมัคคีในกำรทำงำนเป็นทีม
ให้ควำมช่วยเหลือผู้รับบริกำรด้วยควำมเต็มใจ
มีควำมอดทนต่อสถำนกำรณ์ที่ไม่พึงพอใจ
สังเกตุกำรบริกำรจำกแหล่งอื่นๆ แล้วนำมำปรับใช้ในกำรทำงำน
หล้าบา

คณะศิลปศาสตร์

- ให้บริกำรด้วยควำมจริงใจต่อเพื่อนร่วมงำน / หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
- จัดระบบกำรทำงำนเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว โดยให้บริกำรได้ด้วยควำมรวดเร็ว ปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกให้
ง่ำยขึ้นต่อกำรติดต่อ แนะนำ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว
- ลำดับกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้รับบริกำรทั้งบุคคลภำยในและภำยนอกสำมำรถทำตำมได้ถูกต้องและ
ไม่สับสน
- มีกำรเรียนรู้ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ จำกคำติชม เพื่อนำมำปรับปรุงและพัฒนำงำน
ในส่วนที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น
10. บุษกร

สุนทร

คณะศิลปศาสตร์

- บุคลำกร เป็นส่วนสำคัญทำงด้ำนกำรบริกำรของแต่ละองค์กรที่คอยสร้ำงควำมสัมพันธ์และชี้แจงงำนในด้ำน
ต่ำงๆ
- กลยุทธ์ คือ ศิลปะของกำรให้บริกำรต้องมีศิลปะของกำรสื่อสำรทั้งวำจำและทำงกำย
- แนวคิด มีแนวคิดที่ริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดูทันสมัย
11. สุพัตรา

แป้นเพชร์

คณะศิลปศาสตร์

- กำรบริกำรที่ดี คือ มีกำรเตรียมพร้อมในกำรให้บริกำร ทั้งกำย วำจำ และใจ
- กำย ควรแต่งกำยให้เรียบร้อย สะอำด ถูกต้องตำมระเบียบ และเหมำะสมกับกำลเทศะ
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- วำจำ ควรใช้วำจำกำรสื่อสำรให้ถูกต้อง เหมำะสม ชัดเจน กระชับ เข้ำใจง่ำย และสุภำพ
- ใจ ในกำรบริกำรที่ดีควรมีควำมตั้งใจ เต็มใจ ในกำรให้บริกำร เพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำมประทับใจและพึง
พอใจในกำรให้บริกำร
- เทคนิคกำรบริกำรที่ดี คือกำรให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว และทันตำมเวลำที่ผู้รับบริกำรต้องกำร
ควรมี ศิ ล ปะกำรให้ บ ริ ก ำร คื อ Service Mind เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรบริ ก ำรที่ เ ป็ น เลิ ศ ประกอบด้ ว ย ยิ้ ม แย้ ม
กระตือรือร้น ควำมรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภำพ มีคุณค่ำ ควำมประทับใจ สุภำพอ่อนโยน อดทน เก็บอำรมณ์
มีควำมศรัทธำ ยอมรับควำมจริง กำรให้ควำมสำคัญกับกำรบริกำร
12. นฤมล

อภัยพลชาญ

คณะศิลปศาสตร์

- ให้ควำมช่วยเหลือ แก้ปัญหำ ให้ผู้มำรับบริกำร
- เอำใจใส่ในกำรให้บริกำร
- ใช้คำพูดและน้ำเสียงที่สุภำพ
13. ฐิติมา

ปานมณี

คณะศิลปศาสตร์

- ผู้ ให้ บ ริ กำรจะต้ องมี ศิล ปะในกำรด้ ำนของกำรสื่ อสำรทั้ งวำจำและภำษำกำยที่ แสดงถึ ง ควำมรู้สึ ก ที่ จ ะ
ให้บริกำร ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ำอำย แต่เป็นงำนที่อยู่ภำยในใจของทุกคน หำกมีโอกำสบริกำรบุ คคลภำยในและ
ภำยนอก ไม่ใช่เพียงบริกำรตำมหน้ำที่ แต่เป็นกำรบริกำรด้วยใจ ไม่ถูกใครบังคับมำ แต่สร้ำงควำมประทับใจ
ให้กับผู้มำติดต่อ โดยกำรจัดสถำนที่ให้เหมำะสม ให้ควำมเอำใจใส่ต่อผู้มำติดต่อ พูดจำไพเรำะอ่อนหวำน พูด
ชัดเจน กระชับ เข้ำใจง่ำย ใช้ถ้อยคำภำษำให้ถูกต้อง มี ทัศนคติที่ดีต่อกำรให้บริกำร มีควำมพร้อม และ
กระตือรือร้น ในกำรให้บ ริ กำร ให้เกียรติผู้ร่วมงำน และผู้รับบริกำร อันจะส่งผลไปสู่ภ ำพลั กษณ์ที่ ดี ข อง
หน่วยงำน
14. ลาพึง

สีทองคา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ให้บริกำรอย่ำงจริงใจ รวดเร็ว ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และต้องประทับใจในกำรบริกำร
15. ขนิษฐา

เพชรสุวรรณ์

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว และประทับใจ จัดหำว่ำผู้รับบริกำรต้องกำรอะไร เพื่อทำควำมเข้ำใจผู้รับบริกำร
แล้วตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
16. วณิดา

ควินรัมย์

งานคลัง

- ทำให้รู้ว่ำควรจะบริกำรอย่ำงไรให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจสูงสุด โดยกำรยิ้มแย้ม กำรให้บริกำรด้วยควำม
เต็มใจ
17. โยธิน

ใจรัก
-

18. มนตรี

งานกิจการพิเศษ

พูดจำไพเรำะ
ยิ้มแย้ม
ไม่โมโหใส่คนอื่นโดยนำเรื่องส่วนตัวมำเกี่ยวข้อง
แต่งกำยเรียบร้อย
โสภา

งานกิจการพิเศษ

- กำรบริกำรที่ดี ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส
- หน้ำตำเป็นมิตร พร้อมรับฟังและให้บริกำร
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- ต้องอดทน และตอบคำถำม หรือข้อสงสัยให้ผู้มำรับบริกำรได้เข้ำใจอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
19. อาทิตยา
20. ภัทรภร

เกษรจันทร์

มีใจรักงำนบริกำร
ยิ้มแย้มแจ่มใส
อ่อนน้อมถ่อมตน
บริกำรให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจ
แจ้งสุวรรณ์

21. ศิริวลัย

22. โชติพงศ์

งานกิจการพิเศษ

คำนึงถึงผู้รับบริกำร มีจิตบริกำร
บริกำรด้วยควำมยิ้มแย้ม แจ่มใส
ผู้รับบริกำรประทับใจ
มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้เหตุผลเป็นหลัก ไม่อคติ
วรรณโต

-

งานกิจการพิเศษ

งานนโยบายและแผน

ผู้ให้บริกำรต้องมีใจรักกำรบริกำรก่อน
มีควำมกระตือรือร้นต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
ยิ้มแย้ม แจ่มใส เอำใจใส่ต่องำน และต่อผู้รับบริกำร
มีบุคลิกภำพที่ดี ทั้งภำยในและภำยนอก
นำข้อติเตือนมำแก้ไขปรับปรุง
กลิ่นจันทร์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
23. วิษณุ

ลิขิตพงศธร
-

24. อติชาติ

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำรรู้จักและเข้ำใจผู้ใช้บริกำร
กำรค้นหำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
กำรให้บริกำรสร้ำงควำมประทับใจ
รู้จักแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริกำร
จันทร์คา

งานบริหารงานทั่วไป

- ใส่ใจผู้มำขอรับบริกำรทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
25. ณฐาทิทย์ ศิวานันท์กุล

งานบริหารงานทั่วไป

- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- พูดจำสุภำพ
- บริกำรรวดเร็ว
26. ธนวัฒน์

ขาติชานิ

งานบริหารงานทั่วไป

- มีใจรักในงำนนั้น ๆ
- กำรพูดจำสุภำพ
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27. ศุทธินี

พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- กำรให้บริกำรด้วยควำมเติมใจ มีกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว ไม่เกียงงำน โยนงำน
28. ทิพวรรณ จันชัยชิต

งานคลัง

- สอบถำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
- เน้นกำรฟังว่ำผู้ใช้บริกำรต้องกำรอะไร
- ทวนคำพูดเพื่อให้ทรำบว่ำเข้ำใจตรงกัน
29. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- กำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้รับกำรบริกำร และพึงพอใจ ต่อกำรได้รับกำรบริกำรนั้น ๆ
30. จารุวรรณ กุลพญา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- บริกำรที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีคำแนะนำ สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้ดี
31. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- หน้ำตำยิ้มแย้ม แจ่มใส
- แต่งตัวสะอำด
- พูดจำไพเรำะ
32. สมพร

พริ้งพัฒน์พงษ์ งานคลัง
-

33. ณัฐดนัย

แต่งกำยเหมำะสมกับกำละเทศะ แต่งกำยให้สุภำพ
ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำไพเรำะ อ่อนหวำน
กิริยำอ่อนน้อม
มีควำมกระตือรือร้น
มีปฏิพำนไหวพริบ มีควำมรอบรู้
มีควำมสุขุม เก็บอำรมณ์ให้ได้
พูดชัดเจนให้เข้ำใจง่ำย
มีควำมรับผิดชอบ
บัวสุวรรณ

34. ญานิศา

มีควำมรวดเร็ว ทันเวลำ
มึควำมถูกต้องชัดเจนในกำรบริกำร
กำรยิ้มแย้มแจ่มใส
กำรใช้น้ำเสียงที่น่ำฟัง
กำรเอำใจเข้ำใส่ใจเรำ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เที่ยงสนิท

-

งานคลัง

งานบริหารงานบุคคล

ให้ควำมช่วยเหลือผู้มำรับบริกำร
รับฟังอย่ำงมีสติ ใส่ใจ
กิริยำอ่อนน้อม
ยิ้มแย้ม ทักทำยผู้มำรับกำรบริกำร
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- กำรตือรือร้น ไม่ล่ำช้ำ
- มีควำมรับผิดชอบ
35. อัญชลี

แจ้งกิจ

งานบริหารงานบุคคล

- SERVICE
S = Smiling ยิ้มแย้มเอำใจใส่
E = Early Response กำรสนองควำมประสงค์ผู้รับบริกำร
R = Respectful ให้เกรียรติผู้รับบริกำร
V = Voluntariness ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ
I = Image Enhancing รักษำภำพลักษณ์ที่ดี
C = Courtesy อ่อนน้อม อ่อนโยน
E = Enthusiasm กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น
36. ธัญณัฐ

คาศรี
-

งานนโยบายและแผน

กำรยิ้ม ไหว้ ทักทำย ให้กับผู้มำรับกำรบริกำร
กำรให้บริกำร ควรปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง
กำรบริกำรที่ดีควรให้ บริกำรที่เติมควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร เพื่อให้เกิดควำมประทับใจ
กำรบริกำรที่ดีควรพูดจำไพเรำะ น้ำเสียงดี มีทัศนคติที่ดี รอบรู้ในเรื่องที่ตนเองให้บริกำร ตอบได้ทุกคำถำม
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 23 เมษำยน 2561
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 5 เรื่อง เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กำรสื่อสำร หมำยถึง กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรระหว่ำงผู้ส่งสำร และผู้รับสำร โดยใช้สื่อหรือช่องทำงต่ำง ๆ
เพื่อมุ่งหมำยโน้มน้ำวจิตใจให้เกิดผลในกำรให้เกิดกำรรับรู้ หรือเปลี่ยน ทัศนคติ หรือเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงกำรติดต่อสื่อสำร เป็นกระบวนกำรที่บุคคลใช้ในกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำคัญและกำรสื่อควำมคิด ควำมรู้สึกซึ่ง
กันและกัน กำรติดต่อสื่อสำรเป็นกำรที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร ควำมคิดหรือทัศนคติ
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจต่อกัน
กำรสื่ อ สำรภำยในองค์ ก รที่ ดี ที่ จ ะช่ ว ยสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจในนโยบำยของผู้ บ ริ ห ำร และเป็ น สิ่ ง เชื่ อ ม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทำงบวกเพรำะนโยบำยกำร
บริหำรงำนกำรจัดกำรขององค์กรเป็นส่วนสำคัญ และเพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ กำรสื่อสำรภำยในองค์กร
จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับกิจกรรมและกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้หำกกำรสื่อสำรภำยในองค์กรดีชัดเจน
ก็จะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน บุคลำกรในองค์กรเกิดควำมพึงพอใจ และเข้ำใจนโยบำยได้
อย่ำงชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน ดังนั้น กระบวนกำรทำงำนขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยจะต้องทำ
ให้กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรในฝ่ำยต่ำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กรเป็นไปอย่ำงคลองตัว เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ที่ตรงกันเกิดควำมร่วมมือ และกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรทำงำนขององค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและ
ประสบผลสำเร็จด้วยดี
กำรประสำนงำน หมำยถึง กำรจัดให้คนในองค์กรทำงำนสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และมำตรฐำนกำรปฏิบัติขององค์กรเป็นหลัก ต้องมีกำรจัดระเบียบวิธี กำรทำงำน อีกทั้ง
ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้เกิดควำมคิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันในกำรร่วมมือปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องเวลำ และกิจกรรมที่ต้องกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิดควำมสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้
เพื่อให้งำนดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น ทำให้ได้มำซึ่งงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เทคนิคสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรปฏิบัติดังนี้
 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเนื้องำนร่วมกันอย่ำงถูกต้อง ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง มีอำรมณ์ร่วม เพื่อสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 ควรให้ควำมไว้วำงใจกัน จึงทำให้เกิดควำมปลอดภัย สบำยใจ และมีควำมไว้วำงใจกัน
 กำรสื่อสำรด้วยวำจำ คือ กำรพูดที่เป็นประโยค มีจังหวะจะโคน น้ำเสียงมีทั้งเบำและค่อย มีควำมเร็วหรือช้ำของกำร
พูด กำรเว้นระยะคำ ต้องชัดเจน เข้ำใจง่ำย ได้ใจควำมสมบูรณ์ กำรพูดจำที่สุภำพ และให้เกียรติผู้ฟัง
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 กำรสื่อสำรด้วยกิริยำท่ำทำง ภำษำกำย เช่น กำรกลอกตำ กำรจ้องตำ กำรพยักหนำ กำรก้มโค้ง กำรแสดงออกทำงสี
หน้ำ กำรสัมผัส และกำรใช้มือ
 มีกำรจดบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือกำรใช้เอกสำรสำเนำหนังสือต่ำงๆ ให้เป็นระบบ
 เลื อกช่ว งเวลำที่เหมำะสม ดู ส ถำนกำรณ์ที่จะสื่ อสำร ทั้ งตัว ผู้ ส่ งสำรและผู้รับสำร เพรำะกำรเลื อกช่วงเวลำที่ไม่
เหมำะสมอำจทำให้ผู้รับสำร ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน
 มีทัศนคติที่ดี ทั้งผู้รับสำรและผู้ส่งสำร เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ไม่อคติ
 กำรสื่อสำรควรมีจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจน กำรพูดที่ให้ควำมหมำย และจับใจควำมสำคัญได้ กระชับ ชัดถ้อยชัดคำ
 จัดระบบกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กรให้เป็นระเบียบ มีกระบวนกำรขั้นตอนที่ชัดเจน
 กำรสั่ งหรื อกำรมอบหมำยงำนอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิ ดชอบ มีควำมชัดเจน และเข้ำใจง่ำย ไม่ขัดแย้งกัน
พนักงำนทรำบ และเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง ไม่รู้สึกคลุมเครือ
 นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่ำงๆ มำช่วยในกำรสื่อสำรให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันเวลำ เช่นกำรใช้อินเทอร์เน็ตใน
กำรส่งข้อมูล
 กำรควบคุมอำรมณ์ให้คงที่ และใช้เหตุผลมำกกว่ำอำรมณ์ ในกำรสื่อสำรทั้งผู้รับสำร และผู้ส่งสำรปรับตัวให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ ใจเย็น ไม่เครียด หรือโมโหง่ำย
 สังเกตพฤติกรรมผู้ที่ได้รับกำรสื่อสำรว่ำมีควำมเข้ำใจกับสิ่งที่เรำต้องกำรสื่อสำรหรือไม่
 สร้ำงควำมคุ้นเคย และมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำน บุคคลด้วยเสมอ รวมถึงสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำนและกำร
สื่อสำร อบอุ่นและเป็นกันเอง
 กำรติดต่อสื่อสำร ไม่ควรเร่งรัดสิ่งที่ต้องกำร จะสร้ำงควำมรำคำญต่อบุคคลอื่น
 สร้ ำ งควำมประทั บ ใจแก่ ผู้ ร่ ว มกำรสื่ อ สำร โดยกำรจดจ ำชื่ อ ของคู่ ส นทนำได้ และจดจ ำเหตุ ก ำรณ์ ที่ เ คยติ ดต่อ
ประสำนงำนไว้ แสดงให้เห็นถึงควำมเอำใจใส่ต่อควำมสัมพันธ์และกำรทำงำน
 เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดี รับฟังควำมคิดเห็นของคู่สนทนำ และไม่พูดแทรก ยอมรับคำติ ชม
 มีกำรเรียบเรียงคำพูดก่อน หลัง เพื่อควำมเข้ำใจง่ำย และควรคิดให้ถี่ถ้วนก่อนกำรสนทนำ
 เมื่อกำรสื่อสำรมีกำรสั่งกำรต่ำงๆ ควรมีกำรทบทวนข้อควำมที่รับกำรสื่อสำรมำ เพื่อเชื่อมโยงกำรทำงำนให้ถูกต้อง
ตำมสำรที่รับมำ และทำให้กำรประสำนงำนเป็นระบบ
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 มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรร่วมกัน ระหว่ำงผู้รับสำรและผู้ส่งสำร และนำประยุกต์ใช้ต่อยอดจำกที่เรำรู้อยู่แล้ว ให้
ดียิ่งขึ้น ค้นหำควำมรู้ใหม่ๆ นำมำพัฒนำตนเอง ทำให้สำมำรถสื่อสำรกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 หลีกเลี่ยงกำรตำหนิ หรือนินทำคู่สนทนำ หรือบุคคลอื่น เพรำะกำรสื่อสำรในเชิงตำหนิ หรือนินทำผู้อื่น อำจทำให้คู่
สนทนำมี ทั ศ นคติ ต่ อ ผู้ สื่ อ สำรไม่ ดี และมี ผ ลต่ อ กำรสื่ อ สำรภำยในองค์ ก ร และในกรณี ที่ เ ป็ น กำรสื่ อ สำรกั บ
บุคคลภำยนอกองค์กร ก็อำจทำให้บุคคลภำยนอกมองภำพรวมขององค์กรในทำงไม่ดีได้
 มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรสื่อสำรให้ดี ขึ้นจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจำกควำมขัดแย้งในกลุ่มได้ ทำให้กำรสื่อสำรมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
 หลีกเลี่ยงคำฟุ่มเฟือย กำรใช้คำฟุ่มเฟือยเวลำที่คิดคำพูดไม่ออก เช่น เอ่อ… อ่ำ…ในส่วนของ… มักทำให้ผู้ฟังเกิดควำม
รำคำญ และกำรสื่อสำรนั้นอำจไม่ประสบผลสำเร็จเท่ำที่ควร ทำให้ลดควำมน่ำเชื่อถือไปด้วย
 ติดตำมผลกำรสื่อสำรอยู่เสมอ ว่ำสิ่งที่เรำต่อกำรได้รับผลตอบรับเช่นไร หรือข้อมูลข่ำวสำรที่ส่งหรือรับ สมบูรณ์มำก
น้อยเพียงใด
 ระหว่ำงกำรสื่อสำร ควรหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเสียงรบกวนอื่นๆ อำจทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยน
หรือทำให้คู่สนทนำคิดว่ำเรำไม่ใส่ใจ
 ต้องมีกำรปรับปรุงพฤติกรรม และกระบวนทัศน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้เข้ำกับบุคคลอื่นได้ดี
 สร้ำงควำมคุ้นเคย และกำรมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำน หรือบุคคลที่ติดต่อประสำนงำนด้วยอยู่ตลอด
 ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องที่จะติดต่อสอบถำม หรือเรื่องที่ต้องประสำนขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอื่น หรือจำ
หน่วยงำนอื่นให้ชัดเจน
 ต้องปรับตัวให้เข้ำกับทุกสถำนกำรณ์ ใจเย็น ไม่เครียดหรือโมโหง่ำย ถ้อยทีถ้อยอำศัย เข้ำใจผู้อื่น รู้เข้ำรู้เรำ
 รู้ จั ก น ำเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ ทำงด้ ำ นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ส์ แ ละเทคโนโลยี ม ำใช้ป ระโยชน์ ใ นกำรติ ด ต่อ สื่ อ สำรและ
ประสำนงำนกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนอื่น
 จัดเก็บเอกสำรสำเนำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อค้นหำ และประสำนงำน
 ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล ในเรื่องที่จะติดต่อประสำนงำนด้วยควำมละเอียดถี่ถ้วน
 พยำยำมจดจำรำยชื่อบุคคล หรือหน่วยงำนที่ติดต่อ หรือเคยติดต่อประสำนงำนได้อย่ำงแม่นยำ
 ควรศึกษำข้อมูลบุคคล หรือหน่วยงำนที่ติดต่อประสำนงำน เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน
 มีควำมรอบรู้ มีหลักกำร มีเจตคติที่ดี เป็นผู้รับฟังที่ดี มีเหตุผล ไม่ใช้อำรมณ์ของตัวเองตัดสินใจ
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 เมื่อได้ติดต่อประสำนงำนไปแล้ว ไม่ควรเร่งรัดเพื่อให้ได้ข้อมูล หรือสิ่งที่ตนเองต้องกำรอีก เพรำะจะสร้ำงควำมรำคำญ
ให้กับหน่วยงำนหรือบุคคลที่ติดต่อด้วย
 บอกเล่ำเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้ที่จะติดต่อประสำนงำนได้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อจะได้เตรียมข้อมูลได้ทันเวลำ
 ให้ควำมสำคัญต่อหน่วยงำนหรือ่บุคคลที่เรำติดต่อประสำนงำนด้วย
1. สิริวรรณ

ฉัตรเฉลิมกิจ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำรสื่อสำร คือ กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึกและอำรมณ์เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
มีควำมคิดร่วมกันและเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อควำมคิด กระบวนกำรสื่อสำรประกอบด้วย
ผู้ส่งสำร จะต้องมีควำมเข้ำใจเรื่องที่จะสื่อสำรให้ชัดเจน
ช่องทำงหรือสื่อในกำรติดต่อสื่อสำร เครื่องมือหรือตัวกลำงในกำรส่งสำร อำจจะเป็นสัญญำณเสียง สัญญำณวิทยุ
สัญญำณโทรศัพท์ Internet ทำง Website
ผู้รับสำร ต้องมีควำมเข้ำใจในเรื่องที่รับเป็นอย่ำงดี มีควำมคิด ประสบกำรณ์และทักษะรวมถึงควำมสำมำรถใน
กำรถอดรหัส เพื่อให้เข้ำใจข่ำวสำรที่ผู้ส่งสำรส่งเป็นรหัส
กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพจะนำประโยชน์มำสู่ควำมเข้ำใจกับควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนกันในกำ ร
ทำงำนเป็นอย่ำงดี เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล

-

2. มนัสสิกัญฎิ์ มะลิวัลย์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำรพูดให้เข้ำใจง่ำย
ใช้ภำษำเขียนให้ถูกต้อง
ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริง ครบถ้วน ไม่คลุมเครือ ทันสมัย
คำนึงถึงควำมเหมำะสมของสถำนที่นำกรสื่อสำร
ไม่แทรกอำรมณ์หรือควำมรู้สึกในกำรสื่อสำร
มองกำรณ์ไกลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงกำรขัดแย้งหรือผลกระทบเชิงลบ

-

3. อ้อม

พวงสุมาลี
-

กำรสื่อสำรต้องทำควำมเข้ำใจกับข้อควำมให้ชัดเจน
สรุปใจควำมสำคัญและกระชับใจควำมให้สั้นลง

4. พิมพ์ขวัญ
-

5. ฉันท์ชนก
-

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภักดีพุดซา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ปฎิบัติงำนต้องมีทักษะในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน ระหว่ำงหน่วยงำน และคนทำงำนร่วมกัน เพื่อให้ได้
งำนที่รำบรื่น และมีทิศทำงไปในทำงเดียวกัน และช่วยให้กำรทำงำนบรรลุเป้ำหมำย
กิ่มแก้ว

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีสติในกำรสื่ อสำรให้ มำก ในกำรทำงำนแต่ล ะวันจะต้องเตรียมร่ำงกำยให้ พร้อม ทั้งกำยและใจ พักผ่ อนให้
เพียงพอ ไม่นำเรื่องงำนมำปนกับเรื่องส่วนตัว เมื่อเรำมีใจกำยที่พร้อมและสมบูรณ์ ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำร
สื่อสำรและกำรประสำนงำนให้ประสบควำมสำเร็จ
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 5 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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6. อรรถสิทธิ์

ขาเจริญ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- กำรใช้สื่อออนไลน์ในกำรให้บริกำร
- โดยกำรใช้แอพพิเคชั่น Facebook Line ซื่งวิธีนี้นักศึกษำหรืออำจำรย์จะได้รับข้อมูลโดยตรงและรวดเร็ว และ
สำมำรถที่จะติดต่อสื่อสำรตอบโต้กันได้
- ใช้ระบบฐำนข้อมูบ เช่น Excel Word
- โดยกำรใช้ Excel Word ในกำรทำงำนโดยใช้เทคนิคกำรตั้งค่ำระบบให้ประสำนเชื่อมต่อกัน ระหว่ำง 2
โปรแกรม เช่น กำรสร้ำงฐำนข้อมูลนักศึกษำ กำรออกแบบจดหมำยรำชกำร
7. สุพัตรา
-

8. ถิรเดช
-

9. วนิดา
-

10. บุษกร
-

11. นฤมล
-

แป้นเพชร์

คณะศิลปศาสตร์

ผู้ส่งสำรหรือผู้ให้บริกำรควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบ เพื่อที่จะทำให้กำรสื่อสำรมีควำมถูกต้อง
ชัดเจน และรวดเร็ว กำรสื่อสำรควรมีกำรใช้วำจำที่สุภำพ กระชับ เข้ำใจง่ำย และมีควำมถูกต้อง ชัดเจน เพื่อลด
ควำมคลำดเคลื่อน และลดปัญหำควำมผิดพลำดในกำรสื่อสำร และติดต่อประสำนงำน และควรมีช่องทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรหลำยๆ ช่องทำง ทั้งเอกสำร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Line/Facebook/e-mail เป็นต้น เพื่อควำม
รวดเร็วและถูกต้อง และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนควรมีควำมพร้อมในกำรใช้
งำนได้ตลอดเวลำ ควรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรเพื่อควำมรวดเร็ว และเหมำะสมกับนโยบำยรัฐบำล คือ Thailand
4.0 และยุคดิจิตอล เพื่อพัฒนำกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ธาดาชัยปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์
เปิดใจรับ – ส่งสำร โดยปรำศจำกอคติ สิ่งไม่ดีไม่ต้องเติมแต่ง ยิ้มแย้ม ไหว้สวย ด้วยมำรยำทและสัมมำคำรวะ
วันทาแท่น

คณะศิลปศาสตร์

กำรพูดให้กระชับเข้ำใจง่ำย และติดตำมงำนจนอีกฝ่ำยได้รับข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง
ไม่ใช่คำศัพท์ที่เข้ำใจยำก หรือกำรพูดภำษำไทยและภำษำอังกฤษปนกันมำกเกินไป
เมื่อเพื่อนร่วมงำนไม่อยู่อำจติดโน๊ตบันทึกไว้เพื่อแจ้งให้ทรำบข้อมูล
หำกต้องกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกต้องรู้ข้อมูลที่จะติดต่อ เช่น เบอร์โทรภำยในของหน่วยงำน
นั้นๆ เพื่อแจ้งข้อมูลได้ถูกต้อง
สุนทร

คณะศิลปศาสตร์

มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน รวมถึงกำรทำควำมเข้ำใจอำรมณ์ที่จะช่วยให้กำรสื่อสำรเข้ำใจกัน และสื่อสำร
เรื่องที่มีข้อมูลแง่ลบหรือข้อควำมยำวๆ ได้โดยไม่เกิดควำมขัดแย้ง หรือทำลำยควำมเชื่อมั่น เชื่อใจระหว่ำงกัน
เตรียมตัวก่อนคุย
สร้ำงพื้นที่ปลอดภัย
ซื่อสัตย์ต่อควำมต้องกำร
ไม่ละเลยกริยำท่ำทำง อำรมณ์ และควำมรู้สึก
อภัยพลชาญ

คณะศิลปศาสตร์

มีข้อมูล เนื้อหำที่ชัดเจน และถูกต้อง
มีกำรพูดคุยที่สร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้มำขอรับบริกำร
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 5 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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สื่อสำรด้วยกริยำท่ำทำง เช่น กำรแสดงออกทำงสีหน้ำ

-

12. ฐิติมา

ปานมณี

จัดให้มีระบบกำรติดตำมทั้งภำยในและภำยนอก กำหนดอำนำจหน้ำที่และตำแหน่งงำนให้ชัดเจน กำรสั่งกำรและ
กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย ไม่ขัดแย้งกันและเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง
ไม่รู้สึกคลุมเครือในคำสั่ง และสำมำรถปฎิบัติตำมได้ โดยอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุกฝ่ำยด้วยควำมเต็มใจที่
จะทำงำน ถือเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่จะต้องกระทำให้สำเร็จลุล่วง คำนึงถึงเป้ำหมำยเดียวกันและมุ่งให้งำน
สำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

-

13. ลาพึง
-

คณะศิลปศาสตร์

สีทองคา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ใช้คำพูดที่สุภำพ ไพเรำะ น้ำเสียง สม่ำเสมอ ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจ

14. ธัญณัฐ

คาศรี

-

งานนโยบายและแผน

เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทบทวนคำพูดในกำรสื่อสำรเพื่อให้ควำมเข้ำใจตรงกัน
ใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรสื่อสำรและประสำนงำน
ใช้คำพูดที่เข้ำใจง่ำย ถูกกำลเทศะ เหมำะสม และถูกต้อง
กำรจดบันทึกในกำรประสำนงำน สื่อสำรเพื่อจดจำเป็นสิ่งที่สำคัญในกำรตรวจเช็คควำมถูกต้อง

15. ขนิษฐา

เพชรสุวรรณ์

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- เทคนิคกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- กำรสื่อสำรทำงโทรศัพท์ใช้เทคนิคในกำรคุยโทรศัพท์ทุกครั้งต้องยิ้มเสมอ ถึงแม้ผู้รับบริกำรจะไม่เห็น แต่คู่สนทนำ
จะได้รับคำพูด วำจำที่น่ำฟัง
16. ศิริวลัย
-

17. โยธิน
-

18. มนตรี
-

วรรณโต

งานนโยบายและแผน

ต้องทรำบว่ำใครเป็นผู้รับสำร
ท่ำทำง กำรวำงตัวระหว่ำงสื่อสำร/ประสำนงำน
ภำษำที่ใช้สื่อสำร ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ และกระชับ
มนุษยสัมพันธ์ต่อผู้รับสำร (กำรยิ้มแย้ม)
กำรทบทวนข้อมูลระหว่ำงผู้รับสำรว่ำเข้ำใจตรงกับผู้สื่อสำรหรือไม่
ใจรัก

งานกิจการพิเศษ

กำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้ำมำช่วยในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ตั้ง Group Line เพื่อส่ง
ข้อมูลและประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ
โสภา

งานกิจการพิเศษ

จะต้องเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
ต้องแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรกัน
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 5 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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ไม่อคติ และเปิดใจรับฟังในเรื่องงำน
ทำงำนเป็นทีม

-

17. อาทิตยา
-

แจ้งสุวรรณ์

20. วิษณุ
-

21. วณิดา
-

22. อติชาติ
-

กลิ่นจันทร์

24. ธนวัฒน์
-

25. ศุทธินี

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งใจฟังให้ได้ใจควำมเพื่อกำรทำงำนร่วมกันให้มีประสิทธิภำพ
ลิขิตพงศธร

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เริ่มจำกตัวเองควรรู้จักตัวเอง ต้องมีควำมมั่นใจในควำมสำมำรถที่ตัวเองมี
พูดด้วยควำมจริงใจ ถ้ำอยำกสร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ดี ก็ต้องสื่อสำรด้วยควำมจริงใจ
ทำอย่ำงที่พูด พูดอะไรก็ทำอย่ำงนั้น
เป็นผู้ฟังที่ดี ควรจะเป็นผู้ฟังและทำควำมเข้ำใจกับสถำนกำรณ์อื่นๆ
ฟังและถำมกลับ คือประโยชน์จะได้มั่นใจว่ำเข้ำใจในสิ่งที่เรำฟัง
แสดงควำมเคำรพ ให้เกียรติผู้อื่น ไม่ว่ำจะอยู่ตำแหน่งหรือบทบำทไหน
ใส่ใจผู้อื่น เมื่อคุณจะสื่อสำรกับคนนั้นๆ
ใช้ภำษำกำยให้ถูกต้อง ท่ำทำง สำยตำ และโทนเสียง คือส่วนสำคัญในกำรสื่อสำร
ควินรัมย์

งานคลัง

พูด อธิบำย ได้เข้ำใจง่ำย เพื่อให้กำรสื่อสำรถูกต้อง ชัดเจน
จันทร์คา

งานบริหารงานทั่วไป

ใช้คำพูดที่ฟังเข้ำใจง่ำย และสื่อสำรอย่ำงชัดเจน

23. ณฐาทิทพย์ ศิวานันท์กุล
-

งานกิจการพิเศษ

ผู้ส่งสำร – ผู้รับสำร เข้ำใจถึงสำรที่ตรงกัน ประสำนงำนระหว่ำงคนทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นไปทิศทำงเดียวกัน
และสร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนด้วยรอยยิ้ม

19. โชติพงศ์
-

งานกิจการพิเศษ

ควำมถูกต้อง ชัดเจนของกำรสื่อสำร จะทำให้กำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ลำดับควำมสำคัญก่อน – หลัง ทำงำนอย่ำงมีระบบ

18. ภัทรภร
-

เกษรจันทร์

งานบริหารงานทั่วไป

พูดจำสุภำพอ่อนน้อม
ขาติชานิ

งานบริหารงานทั่วไป

รับฟังข้อซักถำมของผู้มำติดต่อ หรือให้บริกำร

พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- กำรใช้คำพูด ที่เข้ำใจง่ำย สั้น ใช้คำพูดไม่กำกวมทำให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น มีกำรนำสื่อเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยบำงครั้ง
จะสำมำรถประสำนงำนได้ไวขึ้น
สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ครัง้ ที่ 5 กิจกรรมการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2561 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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26. ทิพวรรณ จันชัยชิต

งานคลัง

- เป็นผู้ฟังที่ดี สำมำรถจับประเด็นข้อควำมและตอบกลับได้
- เปิดรับควำมคิดใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดจำกสิ่งที่คุณรู้
27. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- สื่อสำรชัดเจน
- พูดตรงประเด็น เข้ำใจง่ำย
- พูดและฟังเข้ำใจง่ำย ทำได้ตำมควำมต้องกำร
28. จารุวรรณ กุลพญา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- สื่อสำรชัดเจน ตรงประเด็น ถูกต้อง
29. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- กำรติดต่อกับผู้ร่วมงำนฝ่ำยอื่น ไม่ว่ำจะทำงอีเมล์ ทำงโทรศัพท์
30. สมพร
31. ณัฐดนัย

พริ้งพัฒน์พงษ์ งานคลัง
สมบูรณ์
ชัดเจน
เหมำะสมกับโอกำส
น่ำเชื่อถือ
บัวสุวรรณ

งานคลัง

- พูดจำไพเรำะ ถูกต้อง ตรงเวลำ
- มีควำมกระตือรือร้น พยำยำมให้ควำมร่วมมือ
- รู้จักขอโทษและขอบคุณ
32. ญานิศา
33. อัญชลี

เที่ยงสนิท

งานบริหารงานบุคคล

กิริยำวำจำที่สุภำพ เหมำะสม
ประสำนงำน ติดตำมงำน ด้วยควำมเป็นมิตร
รับฟังอย่ำงมีสติ สอบถำมเมื่อไม่เข้ำใจ
ต้องชัดเจนในข้อมูล ข่ำวสำร ในกำรดำเนินงำน
แจ้งกิจ

งานบริหารงานบุคคล

- สื่อสำรอย่ำงไรให้กระชับ ถูกต้องได้ใจควำม
- ประสำนงำน ประสำนใจ
- มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ลดควำมขัดแย้งภำยในองค์กร
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6
กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ สำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ สำนักงำนคณบดีคณะศิลปศำสตร์
วันที่ 21 พฤษภำคม 2561
ณ ห้องประชุมภูวนำรถ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นที่ 6 เรื่อง เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)
SOP หมำยถึง มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure) เป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อใช้ภ ำยในองค์กร เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนมีมำตรฐำนเดียวกั น และช่ว ยลดข้อผิ ดพลำดที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำน ลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ ำยที่เกิดจำกข้อผิ ดพลำด กำรกำหนด SOP นั้นจะต้องกำหนดให้ส อดคล้ องกับงำนหรื อ
กิจกรรมที่ทำอยู่จริง เพื่อลดข้อขัดแย้งหรือปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรประกำศใช้ SOP
กำรเริ่มจัดทำ SOP ควรมีกำรประชุมปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ ภำยในองค์กร เพื่อกำหนด
นโยบำยต่ำงๆ กำหนดแนวทำงกำรจัดทำ SOP ขึ้น โดยให้หลักกำรคือต้องมีควำมสัมพั นธ์กับกำรปฏิบัติงำนจริง สำนักงำน
วิ ท ยำเขตจั ก รพงษภู ว นำรถ ได้ มี ก ำรจั ด ท ำ SOP เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยของมหำวิ ทยำลั ย ซึ่ ง SOP ที่ จั ด ท ำและ
ประกำศใช้โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจสอบมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
เทคนิคกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (SOP) ให้มีประสิทธิภำพ


ทิศทำงของผังงำนจะเริ่มจำกบนลงล่ำง และจำกซ้ำยไปขวำ และควรเขียนเครื่องหมำยลูกศรกำกับทิศทำงไว้ด้วย



ภำพหนึ่งภำพ แทนคำสั่งหนึ่งคำสั่ง



หลีกเลี่ยงกำรขีดโยงไปมำในทิศทำงตัดกัน ถ้ำจำเป็นต้องโยงถึงกัน ควรใช้เครื่องหมำยจุดต่อเนื่องแทน



มีคำอธิบำยในภำพ เขียนเพียงสั้นๆ เข้ำใจง่ำย



ผังงำนใดงำนหนึ่งจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่เดียวเท่ำนั้น



เรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนกำรปฏิบัติงำน



แสดงควำมสัมพันธ์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน



อ่ำนเข้ำใจง่ำย ทำให้เห็นภำพรวมของกำรปฏิบัติงำน



ตรวจสอบกับกำรปฏิบัติงำนจริง และแก้ไขให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกำหนดระบบกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง



สำมำรถใช้ในกำรตรวจ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน



ลดข้อขัดแย้งระหว่ำงเอกสำร และกำรปฏิบัติจริง มีกำรทดลองใช้เอกสำร ก่อนประกำศใช้จริง
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1. สิริวรรณ

ฉัตรเฉลิมกิจ
-

2. อ้อม

ชัดเจนเข้ำใจง่ำย
เป็นประโยชน์ในกำรทำงำนและฝึกอบรม
เหมำะสมกับหน่วยงำนและผู้ใช้งำนแต่ละกลุ่ม
มีควำมน่ำสนใจ
มีควำมเป็นปัจจุบันไม่ล้ำสมัย
มีตัวอย่ำงประกอบ
พวงสุมาลี

-

3. พิมพ์ขวัญ
-

-

5. อรรถสิทธิ์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือกำรปฏิบัติงำนต้องมีแนวทำง ข้อปฏิบัติ ที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง
ภักดีพุดซา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องวิเครำะห์งำนที่ปฏิบัติ มีงำนอะไรบ้ำงที่ทำ มีขั้นตอน ปัจจัยที่ใช้ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข
วิเครำห์ปัญหำ/สำเหตุในกำรปฺฎิบัติงำน อะไรบ้ำง และแยกปัญหำเป็นข้อย่อยๆ
ต้องวิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ต้องวำงแผนกำหนดโครงร่ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำน

4. มนัสสิกัญฐ์ มะลิวัลย์
-

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ควำมเป็นมำ ควำมจำเป็น ต้องหำตัว Keyword ให้ได้ แล้วเอำมำอธิบำยควำมเป็นมำของงำนนั้น
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
หลักเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข
เทคนิคกำรปฏิบัติงำน กำรแสดงถึงควำมเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน แสดงถึงกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญ
ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำ
ขาเจริญ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำรใช้ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเพื่อใช้ในกำรทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
6. สุพัตรา

แป้นเพชร์
-

7. วนิดา

เทคนิคกำรพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพ คือ ในกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนควรมีก ำร
วำงแผน หำข้อมูลเพิ่มเติม และวิเครำะห์ข้อมูล โดยระบุขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรทำงำน
เพื่อทำใช้แบบแผนในกำรทำงำน เพื่อลดปัญหำควำมผิดพลำดเสียหำย ควำมซ้ำซ้อนของงำนที่รับผิดชอบ ทำ
ให้สำมำรถเรียนรู้งำนซื้อกันและกันได้ ทำให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้องและรวดเร็ว และทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง
ตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ทำให้กำรทำงำนเป็นระบบ ทำให้งำนมีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน และผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจ อันจะส่งผลต่อภำพลั กษณ์ขององค์กร และเพื่อให้กำรทำงำนสอดคล้ องกับนโยบำยของ
องค์กร และเพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรทำงำน เป็นสื่อกลำงในกำรประสำนงำน และได้งำนที่มีคุณภำพ
วันทาแท่น

-

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

ตรวจสอบและปรับปรุงกำรทำงำนอยู่เสมอ เพื่อจะได้พัฒนำคู่มือกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือและหำวิธีลดขั้นตอนกำรทำงำนที่ยุ่งยำกลง
พยำยำมหำเทคนิคในกำรพัฒนำกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
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8. บุษกร

สุนทร
-

9. นฤมล

วัตถุประสงค์ ชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำคู่มือ
ขอบเขต ชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงขอบเขตของกระบวนกำรในคู่มือ
คำจำกัดควำม ชี้แจงให้ผุ้อ่ำนทรำบถึงคำศัพท์เฉพำะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสั้นๆ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ อธิบำยถึงขั้นตอนกำรทำงำนอย่ำงละเอียด
เอกสำรอ้ำงอิง เป็นกำรชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงฟอร์มต่ำงๆ
เอกสำรบันทึก แจ้งให้ผู้อ่ำนทรำบถึงบันถึงใดต้องจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูล
อภัยพลชาญ

-

10. ฐิติมา
-

11. ลาพึง

คณะศิลปศาสตร์

มีเนื้อหำที่สั้น กระชับ ชวนอ่ำน ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน
มีกำรรวบรวมข้อมูล ในหลำยๆ ที่ เพื่อมีบริบทที่กล้ำง เนื้อหำหลำกหลำย
มีกำรเชิญผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอดงำน เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ใหม่ๆ
ปานมณี

-

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

มีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย
เป็นประโยชน์ในกำรทำงำน
เหมำะสมกับหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำน
มีควำมน่ำสนใจและน่ำติดตำม
มีควำมเป็นปัจจุบันไม่ล้ำสมัย
มีตัวอย่ำงประกอบ
สีทองคา

งานส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียน

- เทคนิคกำรพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
- ทำคู่มือให้กระชับเข้ำใจง่ำย ผู้อ่ำนแล้วสำมำรถทำตำมคู่มือได้อย่ำงถูกต้อง
12. วณิดา

ควินรัมย์
-

13. มนตรี

คู่มือกำรปฏิบัติงำนต้องมีควำมละเอียด ทำให้ทรำบทุกขั้นตอน เข้ำใจง่ำย
โสภา

-

14. อาทิตยา
-

15. ภัทรภร

งานกิจการพิเศษ

กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนจะทำให้มีหลักในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งแผนก/หน่วยงำน ทำให้
งำนออกมำมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรจัดทำคู่มือกำรปฏับัติงำนควรร่วมกันทำทั่งทีม
เกษรจันทร์

งานกิจการพิเศษ

คู่มือต้องมีควำมถูกต้อง สำมำรถนำมำปฏิบัติตำมได้ และทำให้งำนที่ได้รับมอบหมำยสำเร็จ
แจ้งสุวรรณ์

-

งานคลัง

งานกิจการพิเศษ

กำรทำคู่มือต้องเริ่มจำกผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจถึงตัวงำน และถ่ำยทอดสู่คู่มือจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอน
กำรทำงำนที่ถูกต้อง โดยลดขั้นตอนและระยะเวลำให้น้อยที่สุด
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16. ศิริวลัย

วรรณโต
-

17. วิษณุ

กำรทำควำมเข้ำใจในงำนให้ท่องแท้ (ชัดเจน)
เรียบเรียงลำดับขั้นตอนของงำน รวมถึงภำษำและข้อมูลให้ถูกต้อง
กำรศึกษำตัวอย่ำงจำกหลำยๆ แหล่ง
กำรสอบถำมเพื่อให้ได้กำรนำข้อมูลมำปรับปรุง
ลิขิตพงศธร

-

18. อติชาติ

20. ธนวัฒน์
21. ศุทธินี

งานบริหารงานทั่วไป

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับงำนที่ทำ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนในอนำคต
ขาติชานิ

-

งานบริหารงานทั่วไป

อธิบำยเทคนิคกำรปฏิบัติแบบไม่ยุ่งยำก อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย

19. ณฐาทิพย์ ศิวานันท์กุล
-

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตั้งเป้ำหมำยในจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน และร่วมกันจัดทำคู่มือเป็นทีม เพื่อให้ออกมำเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
จันทร์คา

-

งานนโยบายและแผน

งานบริหารงานทั่วไป

กำรปรับระบบด้ำนเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภำพ
พายตะคุ

งานบริหารงานทั่วไป

- ถ้ำเรำปฏิบัติตำมขั้นตอนในตำม SOP จะสำมำรถทำงำนได้รวดเร็วขึ้น
22. ทิพวรรณ จันชัยชิต

งานคลัง

- จัดทำเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจว่ำควำรทำอะไร ก่อน – หลัง
- จัดทำเพื่อให้ทรำบว่ำควรปฏิบิติงำนอย่ำงไร
- จัดทำเพื่อให้ผู้รับบริกำรทรำบขั้นตอนงำน
23. กัญธิมา

ก้อนเพชร

งานพัฒนานักศึกษา

- มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ตำมยุคตำมสมัย พัฒนำระบบไปได้เรื่อย ๆ
- มีควำมระเอียดขั้นตอนกำรทำงำน และขั้นตอนกำรทำงำนครับถ้วน
24. จารุวรรณ กุลพญา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- มีกำรจัดทำคู่มือ
25. อมรรัตน์

อังคเศรณีกุล

งานคลัง

- ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีทีมงำนในกำรปฏิบัติงำน มุ่งมั่นในกระบวนกำร รู้จักแก้ปัญหำร่วมกัน
26. สมพร

พริ้งพัฒน์พงษ์ งานคลัง
- มีขั้นตอนในกำรทำงำนอย่ำงละเอียดครบถ้วน กำรปฏิบัติงำนจะได้มีควำมรวดเร็ว

27. ณัฐดนัย

บัวสุวรรณ

งานคลัง

- อัพเดทคู่มือกำรปฏิบัติให้เป็นขั้นตอน เหมือนตำมปัจจุบันที่ทำอยู่
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28. ญานิศา

เที่ยงสนิท

งานบริหารงานบุคคล

- ให้ควำมสำคัญกับคู่มือกำรปฏิบัติงำน เขียนขั้นตอนกำรทำงำนให้ละเอียด ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
- มีควำมเป็นปัจจุบัน
- มีตัวอย่ำงประกอบ
29. อัญชลี

แจ้งกิจ
-

30. ธัญณัฐ

งานบริหารงานบุคคล

ผู้บริหำรมีกำรสนับสนุนกำรจัดทำคู่มืออย่ำงจริงจัง
ให้ควำมรู้ในกำรจัดทำคู่มือ
จัดหำวิทยำกร
มีกำรติดตำมและประเมินผล
คาศรี

งานนโยบายและแผน

- จัดทำคู่มือใหม่ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ กระบวนกำรที่ละเอียดมำกขึ้น
- นำกระบวนกำร SOP มำใช้ในกำรพัฒนำคู่มือปฏิบัติงำน
- ปรับปรุงกระบวนกำร ขั้นตอนให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริง
31. ขนิษฐา

เพชรสุวรรณ์
-

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทำคู่มือให้กระชับ เข้ำใจง่ำย มีรูปประกอบ เห็นใจบุคคลที่เข้ำมำใช้คู่มือ ดูแล้วสบำยตำ ทำให้ใช้ได้สะดวก
และเข้ำใจง่ำย
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมมรกต เวลา 10.00 น.
………………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นางสิริวรรณ
ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2. นางสาวฉลอม
สิมพันธ์
หัวหน้าแผนกห้องสมุด
3. นางสาวธัญณัฐ
คาศรี
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
4. นางสาวศิริวลัย
วรรณโต
หัวหน้างานนโยบายและแผน
5. นายธีรศักดิ์
หนูเมฆ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
6. นางรัตนาภรณ์
ปิ่นทอง
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจฯ
7. นางสาวมนัสสิกัญฎิ์
มะลิวัลย์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
8. นางสาวฉันท์ชนก
กิ่มแก้ว
นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวนฤมล
อภัยพลชาญ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
10. นางสาววนิดา
วันทาแท่น
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
11. นางสาวธันยาภัทร์
กลิ่นเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
เริ่มประชุมเวลา
10.00 น.
นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประธานในการประชุม ได้กล่าว
เปิดการประชุมและเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานในที่ประชุม กล่าวขอความร่วมมือทุกท่านในการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) เพื่อนาองค์
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทางานภายในหน่วยงาน โดยขอให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนว
ปฏิบัติที่ดีของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และสามารถนาไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอกได้ใช้ด้วย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ปฏิทินการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจาปีงบประมาณ 2561
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ
2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้กาหนดการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ
1 ครั้ง เนื่องจากภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการค่อนข้างเยอะ รวมจานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 รวมทั้งกาหนดการประชุมเพื่อพิจารณากลั่ นกรององค์ความรู้และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ครบกระบวนการจัดการความรู้ นั้น วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จึงจัดทาปฏิทินการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ รับทราบและดาเนินการต่อไปตามปฏิทินการจัดการความรู้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ทบทวนและกาหนดประเด็นความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภู วนารถ
คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการทบทวนประเด็นความรู้และร่วมกันกาหนดประเด็นความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อให้ได้องค์ความรู้สาหรับการทางาน 2) เพื่อ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน 3) เพื่อรักษาองค์ความรู้จากผู้ เชี่ยวชาญไม่ให้หายไปจาก
หน่วยงาน 4) เพื่อสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสาเหตุหลักในการกาหนดประเด็นความรู้ควรยังคงให้ใน
หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน และอีกสาเหตุหลักที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่คือ บุคลากรลาออกบ่อยทาให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลนั้นหายไปด้วย และบุคลากรใหม่ที่มาทดแทนขาดความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นความรู้ คือ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” เป้าหมายของการจัดการความรู้คื อ
“เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” และมีเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนการจัดการความรู้ คือ ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริ การมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.70 จากคะแนนเต็ม 5 เป้าหมายการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
“ร้อยละ 65” ของจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
กลุ่ ม เป้ า หมาย ที่ จ ะพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน คื อ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เห็น ชอบในหลักการและมอบเลขานุการจัดทาเล่ม แผนและส่ ง
แผนการจัดการความรู้เสนอต่อมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการดาเนินการตามแผนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6
-ไม่มีเลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ

เวลา 12.00 น.
นางสาวธันยาภัทร์ กลิ่นเกลี้ยง
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้ตรวจรายงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมมรกต เวลา 10.00 น.
………………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นางสิริวรรณ
ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2. นางสาวฉลอม
สิมพันธ์
หัวหน้าแผนกห้องสมุด
3. นางสาวธัญณัฐ
คาศรี
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
4. นางสาวศิริวลัย
วรรณโต
หัวหน้างานนโยบายและแผน
5. นายธีรศักดิ์
หนูเมฆ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
6. นางรัตนาภรณ์
ปิ่นทอง
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจฯ
7. นางสาวมนัสสิกัญฎิ์
มะลิวัลย์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
8. นางสาวฉันท์ชนก
กิ่มแก้ว
นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวนฤมล
อภัยพลชาญ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
10. นางสาววนิดา
วันทาแท่น
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
11. นางสาวธันยาภัทร์
กลิ่นเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.
นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประธานในการประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมพิจาณางานการประชุมครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 ประมวลและกลั่นกรองความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้นาข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แชร์ความคิดเห็นผ่าน Blog KM มาประมวลและกลั่นกรองความรู้เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้เทคนิค 3 เรื่อง คือ
1) เทคนิคการบริการที่ดี
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้พิจารณาเห็นว่า จากที่ได้กลั่นกรององค์ความรู้ ควรมีหลักการยึดถือ
ปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ มี 2 หลัก ดังนี้
หลั ก SMART คณะกรรมการการจั ด การความรู้ไ ด้ น าหลั ก SMART มาให้ บุ คลากรยึ ด ถือปฏิบั ติ ในการ
ให้บริการ ซึ่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 หลัก SMART ประกอบไปด้วย
S =
Smile
แปลว่า ยิ้มแย้ม แจ่มใส
M =
Manner
แปลว่า กิริยาวาจาสุภาพ
A =
Attitude
แปลว่า ทัศนคติต่องานบริการดี
R =
Rapid
แปลว่า ความรวดเร็ว ทันเวลา
T =
Technology แปลว่า บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมการประกวด CPC SMART ปีที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการได้นาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการให้บริการอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง และมี
รางวัลเป็นแรงจูงใจในการนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมการประกวดมี 2 ประเภท คือ SMART GIRL และ SMART
BOY โดยผู้ ช นะเลิ ศ จะน าผลคะแนนจากการโหวตของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย คื อ อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ นั ก ศึ ก ษา และ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินเพราะถือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือผู้ที่ได้รับ
บริการและสัมผัสกับผู้ให้บริการโดยแท้จริง และผู้ที่ได้รับรางวั ลจะเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการนาหลัก SMART มาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการประจาของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
หลัก 3 ย. และ 3 ม. คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้กลั่นกรองความรู้ จนได้หลักที่ควรปฏิบัติ และหลัก
ที่ไม่ควรปฏิบัติ โดยใช้เป็น หลัก 3 ย. และหลัก 3 ม. ดังนี้
หลัก 3 ย. คือ
ยืดหยุ่น
=
ยกย่อง
=
ยอมรับ
=
หลัก 3 ม. คือ
ไม่รู้
=
ไม่ได้
=
ไม่ทา
=

มีความยืดหยุ่นในการทางาน ไม่ตึง หรือหย่อนเกินไป
มีความเชิดชู ยินดี ชื่นชม เมื่อทางานดี และประสบความสาเร็จ
มี ก ารยอมรั บ ผลของงาน ว่ า จะประสบความส าเร็ จ หรื อ จะล้ ม เหลว
ยอมรับในคาติ – ชม และพร้อมปรับปรุงแก้ไข
ไม่รู้ในหน้าที่ หรืองานที่ปฏิบัติ
ปฏิเสธการให้บริการ
ปฏิเสธที่จะทาให้ในหน้าที่ตามคาสั่ง

2) เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีคุณภาพ เป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้การทางานประสบผลสาเร็จ
และบรรลุเป้าหมาย

3) เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ทาให้การทางานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงาน
อย่างไร เมื่อใด กับใคร คู่มือการปฏิบัติงานที่ดี ควรชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อการทางาน และเป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม
เห็ นชอบในหลั กการและมอบเลขานุ การน าข้อมู ลจั ดท าเป็ นคู่มื อและจั ดท าโปสเตอร์ เพื่ อ
เผยแพร่ให้บุคลากรของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระเบียบวาระที่ 6
-ไม่มีเลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ

เวลา 12.00 น.
นางสาวธันยาภัทร์ กลิ่นเกลี้ยง
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้ตรวจรายงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สายสนับสนุน ประจาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมมรกต เวลา 10.00 น.
………………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นางสิริวรรณ
ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2. นางสาวฉลอม
สิมพันธ์
หัวหน้าแผนกห้องสมุด
3. นางสาวธัญณัฐ
คาศรี
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
4. นางสาวศิริวลัย
วรรณโต
หัวหน้างานนโยบายและแผน
5. นายธีรศักดิ์
หนูเมฆ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
6. นางรัตนาภรณ์
ปิ่นทอง
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจฯ
7. นางสาวมนัสสิกัญฎิ์
มะลิวัลย์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
8. นางสาวฉันท์ชนก
กิ่มแก้ว
นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวนฤมล
อภัยพลชาญ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
10. นางสาววนิดา
วันทาแท่น
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
11. นางสาวธันยาภัทร์
กลิ่นเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตฯ
เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.
นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประธานในการประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
ที่ประชุมพิจาณางานการประชุมครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561
จากการดาเนินงานการจัดการความรู้ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และแชร์
ประสบการณ์ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ นาเทคนิคไปใช้ และได้ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดย
คณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมายการนาองค์ความรู้ไปใช้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
จากการติดตามผลปรากฎว่าบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดจานวน 110 คน ประกอบด้วย สานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จานวน 71 คน สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จานวน 11 คน คณบดีคณะบริหารธุร กิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 28 คน มีการนาไปใช้จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 84.54 ซึ่งสรุปการนาแต่ละ
เทคนิคไปใช้ ดังนี้
1) เทคนิคการการบริการที่ดี นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 70 คน
2) เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 47 คน
3) เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 27 คน
และผลที่ได้จาการนาเทคนิคไปใช้ ทาให้การดาเนินงานของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถก่อเป็นเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรอยู่ในระดับดี โดยวัดจากระดับความพึงพอใจจากผู้รับบริการปีการศึกษา 2560 ได้ 4.18 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อเปรียบเทียบผลจากปีการศึกษา 2559 มีระดับความพึงพอใจ 4.13 ทาให้ปีปัจจุบันมีผลประเมินที่สูงขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 0.05
ปัญหาและอุปสรรค
1) ข้อจากัดด้านเวลาและภาระงานประจาของบุคลากรที่ให้บริการ ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ในบางครั้ง
2) บุคลากรใหม่ๆ ไม่เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน
3) บุคลากรเข้าชมเว็ปไซต์ยังมีไม่มาก
แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1) มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า งวิ ท ยาเขต ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาเขตจั น ทบุ รี วิ ท ยาเขตอุ เทนถวาย
วิทยาเขตบางพระ เพื่อนาประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติมาเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
2) จั ด ท าระบบการบริ ห ารการจั ด การความรู้ ที่ ชั ด เจนเพื่ อ บุ ค ลากรสามารถรู้ ร ะบบกระบวนการต่ า งๆ
โดยสามารถซึมซับจนเป็นกิจนิสัยและนามาพัฒนางานตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยอื่ นๆ เพื่อแสวงหาองค์ความรู้
ใหม่ๆ มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการและมอบเลขานุการรายงานต่อผู้บริหารและนาข้อมูลที่ได้ในปีงบประมาณ
2561 ไว้ประกอบการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6
-ไม่มีเลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ

เวลา 12.00 น.
นางสาวธันยาภัทร์ กลิ่นเกลี้ยง
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้ตรวจรายงาน

แหล่งเผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Blog Km สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Facebook งานประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

สรุปผลการดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2561
ผลผลิต ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
โครงการย่อยที่ 3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดาเนินการในวันที่ 23 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คานา
เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรย่อยที่ 3 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กิจกรรมย่อยที่ 1
โครงกำรอบรมควำมรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีงบประมำณ 2561 จัดทำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
อีก ทั้ งในกำรจั ดท ำรำยงำนฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก ฐำนในกำรประกอบกำรด ำเนิ น งำนภำยใน
สำนั กงำนวิท ยำเขตจั กรพงษภูว นำรถ ตลอดจนกำรน ำข้อเสนอแนะปัญ หำและอุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำรไป
ปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

นำงสำวธัญณัฐ คำศรี
หัวหน้ำโครงกำร

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

ส่วนนา
หลักกำรและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
ควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต
ประเภทโครงกำร
วิธีดาเนินการ
ผลผลิต
กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ตัวชี้วัด เชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ
ภำพกิจกรรม
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรดำเนินงำน
ประเมินผลการดาเนินงาน
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป
ผลกำรวิเครำะห์ควำมรู้ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรและหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม
ผลกำรวิเครำะห์กำรนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมพึงพอใจและกำรนำไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
1. หนังสือที่ได้รับอนุมัติโครงกำร
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร
3. สรุปค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมควำมรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/ลำยมือชื่อ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
4. สำเนำใบเสร็จในกำรเบิกจ่ำยโครงกำร

1
1
2
2
3
3
4
5
7
8
9
9
10
11
11

1

ส่วนที่ 1
ส่วนนา
หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติหมวดที่ 6 กำหนดให้กำรประกันคุณภำพเป็นเครื่องมือของกำร
บริห ำรและกำรกระจำยอำนำจ และกำรกำหนดมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ของระบบประกันคุณภำพเป็นหน้ำที่ของ
มหำวิทยำลัยที่จะต้องมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำต้องสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ ทั้งนี้เพื่อนำผล
กำรประเมิน ไปใช้ในกำรปรับ ปรุงกำรบริห ำรงำนของมหำวิท ยำลั ย โดยมำตรำ 47 กำหนดให้ กำรประกันคุณ ภำพ
กำรศึกษำภำยในเป็นหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยฯ ส่วนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกเป็นหน้ำที่ขององค์กรอิสระ
มำตรำ 48 กำหนดให้กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริกำรที่ต้ องทำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นกำรสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบและประเมินกำร
ดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำยและระดับคุณภำพมำตรฐำนที่กำหนดโดยสถำนศึกษำและ
หรื อ หน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด โดยหน่ ว ยงำนต้ น สั งกั ด และสถำนศึ ก ษำก ำหนดให้ มี ระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพ ภำยใน
สถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่ อง มีกำรจัดทำรำยงำนประจ ำปี ที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณ ภำพภำยใน เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเพื่อรองรับ
กำรประกันคุณภำพภำยนอก
แผนกประกัน คุ ณ ภำพ จึ งได้ จัด โครงกำรกำรประกัน คุ ณ ภำพกำรศึ กษำ ของส ำนั กงำนวิท ยำเขต
จักรพงษภูวนำรถขึ้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ำงๆ บรรลุตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะส่งผลต่อคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

2

ความสอดคล้องกับตัวชี้วดั ผลผลิต
 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ด้ำนวิจัยถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ด้ำนสังคมศำสตร์

ด้ำนบริกำรวิชำกำร

ด้ำนวิจัยองค์ควำมรู้

ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน

ประเภทโครงการ



โครงกำรใหม่

 โครงกำรต่อเนื่อง (ระบุปีที่เริ่มดำเนินกำรครั้งแรกพร้อมงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินงำน)

3

ส่วนที่ 2
วิธีดาเนินการ
รายงานงบประมาณโครงการ
 แผ่นดิน  เงินรายได้  รายได้อื่นๆ (เงินเหลือจ่าย)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 ไตรมาส 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
 ไตรมาส 2 วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
 ไตรมาส 3 วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561
 ไตรมาส 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561

ผลผลิต
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ด้ำนวิจัยถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ด้ำนสังคมศำสตร์

ด้ำนบริกำรวิชำกำร

ด้ำนวิจัยองค์ควำมรู้

ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน

กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
แผน 62 คน ผล 79 คน


บุคคลวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ

จำนวน

78

คน



อำจำรย์

จำนวน

1

คน

จำนวน

79

คน

รวมทั้งสิ้น

4
แผน/ผล
รายการตัวชี้วัด

หน่วย

การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ของโครงการ

แผน ผล

บรรลุ

อธิบายสาเหตุ
ที่ไม่สามารถบรรลุตามแผน

ไม่บรรลุ

เชิงปริมาณ
1.

จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงกำร

ครั้ง

1

1



....................................................
....................................................

2.

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

คน

62

79



....................................................
....................................................

เชิงคุณภาพ
1.

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ร้อยละ

80

83.80



....................................................
....................................................

2.

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำร

ร้อยละ

80

82.60



....................................................
....................................................

3.

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรนำควำมรู้จำกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในไปใช้

ร้อยละ

80

84.00



....................................................
....................................................

เชิงเวลา
วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินโครงการ

แผน เริ่มต้นวันที่ 23 มีนำคม 2561

ผล

แล้วเสร็จวันที่ 23 มีนำคม 2561

อธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุตามแผน

5

ภาพบรรยากาศการบรรยายความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

6

ภาพกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละองค์ประกอบ

7

งบประมาณ
2.1 งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ

30,000 บำท

2.2 งบประมำณที่จ่ำยจริง

30,000 บำท

2.3 งบประมำณเหลือจ่ำย

- บำท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
- ค่ำอำหำรว่ำงและค่ำเครื่องดื่ม
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ตำมเบิกจ่ำยจริงทุกรำยกำร

10,800 บาท
16,740 บาท
4,340 บำท
12,400 บำท
2,460 บาท
30,000 บาท

8

ส่วนที่ 3
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 64.56 รองลงมำเป็นเพศชำย
จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.44 ตำมลำดับที่แสดงในตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จานวน

ร้อยละ

28
51

35.44
64.56

79

100.00

1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่ มีจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 98.73 รองลงมำเป็น
อำจำรย์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ตำมลำดับที่แสดงในตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2
ตาแหน่ง

จานวน

ร้อยละ

เจ้ำหน้ำที่

78

98.73

อำจำรย์

1

1.27

79

100.00

รวม

1.3 หน่วยงาน
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่คือ บุคลำกรสังกัดสำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มีจำนวน 62 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.48 รองลงมำเป็นบุคลำกรสังกัดคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีจำนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.46 ตำมลำดับที่แสดงในตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3
ตาแหน่ง

จานวน

ร้อยละ

สำนักงำนวิทยำเขตฯ

62

78.48

คณะบริหำรธุรกิจฯ

13

16.46

คณะศิลปศำสตร์

4

5.06

อื่นๆ

0

0

79

100.00

รวม

9
ตอนที่ 2
ระดับความรู้ความเข้าใจ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ
หัวข้อที่ประเมิน
1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
2. เกณฑ์กำรประเมิน เป้ำหมำย ตัวชี้วัด

สรุป

ค่ำ
ต่ำสุด

ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย

1
1

4
4

ระดับควำมสำคัญของ
ค่ำเฉลี่ย

3.41
3.29

พอใช้
พอใช้

ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อน กำรเข้ำร่วมโครงกำร ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.35 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้

ระดับความรู้ความเข้าใจ หลัง การเข้าร่วมโครงการ
หัวข้อที่ประเมิน
1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
2. เกณฑ์กำรประเมิน เป้ำหมำย ตัวชี้วัด

สรุป

ค่ำ
ต่ำสุด

ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย

3
3

5
5

ระดับควำมสำคัญของ
ค่ำเฉลี่ย

4.25
4.13

ดี
ดี

ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลัง กำรเข้ำร่วมโครงกำร ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.19 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการจัดโครงการ
หัวข้อที่ประเมิน

ระดับ
ค่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ควำมสำคัญ
ของค่ำเฉลี่ย

ด้านวิทยากรบรรยาย/ฝึกอบรม
1. กำรบรรยำยครอบคลุมเนื้อหำที่กำหนดและตรงประเด็น เข้ำใจง่ำยชัดเจน

3

5

4.16

ดี

2 กำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมมีส่วนร่วมในกำรซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น

3

5

4.42

ดี

3. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดโครงกำร

3

5

3.85

ดี

4. กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

3

5

4.40

ดี

5. สถำนที่ใช้จัดโครงกำร

2

5

3.64

ดี

6. ควำมพึงพอใจใน ภาพรวม ต่อกำรจัดโครงกำร

3

5

4.32

ดี

ด้านเวลา สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดโครงการ

สรุป

ควำมคิดเห็นระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรดำเนินกำรจัดโครงกำร ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.13 ควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี

10
ตอนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับและนาไปใช้
หัวข้อที่ประเมิน
1. ท่ำนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรพัฒนำงำนเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
2. ท่ำนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในงำน
3. สิ่งทีท่ ่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตำมควำมคำดหวังของท่ำน

สรุป

ระดับ
ค่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ควำมสำคัญ
ของค่ำเฉลี่ย
3

5

4.22

ดี

3

5

4.19

ดี

3

5

4.20

ดี

ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับและนำไปใช้ ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.20 ควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
-

11

ส่วนที่ 4
สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
ด้านความรู้ความเข้าใจ
จำกกำรดำเนินโครงกำรสรุปว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ซึ่งหลังจำกได้รับกำรอบรมแล้วผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มมำกขึ้น มีระดับค่ำคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 แสดงว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกโครงกำรอยู่ในระดับดี
ด้านความพึงพอใจ
จำกกำรดำเนินโครงกำรสรุป ว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจของกำรดำเนินโครงกำรโดยรวม
มีระดับค่ำคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60 ซึ่งแสดงว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในกำรดำเนิน
โครงกำรอยู่ในระดับดี
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรดำเนินโครงกำรสรุปว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์ มีระดับค่ำ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 ซึ่งแสดงว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในประโยชน์
และพัฒนำงำนของผู้เข้ำร่วมอบรมได้ ซึ่งอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ
-

ผู้จัดทำรำยงำนโครงกำร
นำงสำวธัญณัฐ คำศรี
หัวหน้ำแผนกประกันคุณภำพ
เบอร์โทรศัพท์02 - 692 - 2360 - 4 ต่อ 802
วันที่ 26 เดือน มีนำคม พ.ศ.2561

ส่วนที่ 5

ภาคผนวก

แหล่งเผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Blog Km สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Facebook งานประกันคุณภาพ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

