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ปัจจุบันบุคลากรในหน่วยงานไม่วา่ของรัฐหรือเอกชน ได้มกีารตื่นตัวในการใหบ้ริการกันอย่าง 

กว้างขวาง ค้นหากลยุทธ์ตา่ง ๆ มาให้บริการ และถือหลักการการให้บริการที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการทุกคน 

โดยปลูกฝังให้ทุกคนภายในในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service Mind) เป็นหลักยึดส าหรับสร้างความ

ตระหนักให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ให้บริการทุกคน รวมถึงการลดขั้นตอนหรือปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมคีุณภาพ 

 กลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “เทคนิคการ

ให้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ” จะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้ที่สนใจ น าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้เป็นมาตรฐานและตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการให้บริการสูงสุด เกิดความพึง

พอใจแก่บุคคลที่มารับบริการ          
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 
 
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี้ 

ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกขณะทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ต่างมีบทบาทและความมุ่งมั่นในการสร้างความส าเร็จขององค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมทางสังคม ด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงนับเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากบุคลากรเป็นฟันเฟืองที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาสถานภาพของ
องค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นประจักษ์จนเกิดการยอมรับ น่าเชื่อถือและจดจ า 
ตลอดจนการสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ตลอดจนผู้รับบริการและลูกค้า นั่นก็
คือ “เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหลักท่ีด าเนินการตามหลักพันธกิจ 
4 ด้าน คือ ให้การศึกษา  วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงให้บริการแก่ 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย การให้บริการถือว่าเป็นหัวใจหลักของ
องค์กรหากมีการจัดการบริหารที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม แต่มีงานบริการที่ไม่เป็นที่ประทับใจ ไม่
สามารถจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพ ก็ไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ ดังนั้ น บุคลากรใน
หน่วยงานควรมีทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการ  การปรับเปลี่ยนกระบวนการความคิด (Mindset) เพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งภายในหัวใจต่อการบริการ ตลอดจนพัฒนาทักษะ เทคนิค การสื่อสาร และศิลปะการให้
ข้อมูล ตอบค าถามหรือข้อร้องเรียนให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพ่ือสร้างเสน่ห์และเพ่ิมคุณค่าของการให้บริการ
ที่ประทับใจ และลดการต่อต้านด้วยกลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ที่จะสามารถสร้างสรรค์การให้บริการ และ
ร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเป็นเลิศได้ 
 

จากความส าคัญดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ก าหนดการจัดตั้ง 
กลุ่มองค์ความรู้ “เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ” เพ่ือพัฒนาการให้บริการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพองค์กร  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้น าพาองค์กรสู่เป้าหมายความส าเร็จ 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล บทบาทหน้าที่ 

1 นายอรรคพล  ธรรมบุตร คุณอ านวย 

2 นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน  คุณเอ้ือ 

3 นายเอกชัย  ด้วงเอ้ียง คุณวิศาสตร์ 

4 นายสุรชัย  น้อยค าเมือง คุณประสาน 

5 นางณัฐชานันท์  วงค์ทัน คุณลิขิต 

6 นางสาวโยษิตา สมเจริญ คุณลิขิต 

7 นางสาวสุนทรี พัชรประทีป คุณกิจ 

8 นางสาวอลิสา  พจนารถ คุณกิจ 

9 นางสาวพิชชาภา  โหลสกุล คุณกิจ 

10 นางสาวฐิตารีย์  จิตรประทุม คุณกิจ 

11 นายกฤษฏิ์ธเนศ  มัคคภาวีธวัฒน์ คุณกิจ 

12 นายเชาว์ฤทธิ์  พินิจ คุณกิจ 

13 นายภัทราวุธ  สีรวสิุทธิ์ คุณกิจ 

14 นางสาวจันทนา  อนุลีจันทร์ คุณกิจ 

15 นายมานิตย์  ศรีวัง คุณกิจ 

16 นายสุรศักดิ์  ดาวเรือง คุณกิจ 

17 นายเมธาวัฒน์  แสงใส คุณกิจ 

18 นายรัชตะสรณ์  จันทรวรศิษฐ์ คุณกิจ 

19 นางสาวจินตนา  ทิพย์รัตน์ คุณกิจ 

20 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม คุณกิจ 

* บทบาทหน้าที่ ระบุต าแหน่ง : คุณอ านวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน คุณวิศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 
 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน: 
        สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยกองนโยบายและแผน ได้จัดประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้เพ่ือก าหนดกรอบองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้ชี้แจงให้หน่วยงานน าไปสู่การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็น
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตาม
ลักษณะงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งหมด 15 องค์ความรู้ ดังนี้ 
 1) การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 2) การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่   
 3) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน   
 4) การบริหารส านักงาน 
 5) แผนงานและงบประมาณ 
 6) ธุรการสารบรรณ 
 7) การพัฒนานักศึกษา 
 8) โสตทัศนูปกรณ์ 
 9) การเงินและพัสดุ 
 10) การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
 11)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 12) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
 13) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
 14) บริการการศึกษา 
 15) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มงานวิทยาลัยนานาชาติ ด าเนินการในการก าหนดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความส าเร็จของการใช้เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและถอด
บทเรียนจากฝ่ายงานภายในวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริหาร ฝ่ายคลังและพัสดุ และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งแต่
ละฝ่ายมีเทคนิคที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงสรุปความรู้ที่ได้ เพ่ือวิเคราะห์ปรับปรุงเทคนิคการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง: 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จุดเริ่มต้น 

จัดประชุมสมาชิกกลุ่ม 

ให้ทุกฝ่ายอธิบายเทคนิคการ

ให้บริการของฝ่าย 

วเิคราะหเ์ทคนิคการ

ให้บริการของแต่ละฝ่าย 

ด าเนนิการจัดท ามาตรฐาน

การให้บรกิาร 3 มาตรฐาน 

1. งานบรกิารนักศึกษา 

2. งานบริการอาจารย ์

   และเจ้าหน้าที ่

3. งานบริการบุคคลภายนอก 

ทดลองใช้มาตรฐาน 

การให้บรกิารทั้ง 3 มาตรฐาน 
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2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน: 

 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ มีการแสวงหาความรู้ในเรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้   
 โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 
2562 เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ และได้ก าหนดให้กลุ่มองค์ความรู้แต่ละกลุ่ม
ด าเนินกิจกรรม ซึ่งกลุ่มองค์ความรู้ เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
องค์ความรู้หลักที่ส าคัญต่องานและกิจกรรมของหน่วยงาน โดยได้ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ "เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนางานด้านบริการ
ของวิทยาลัยนานาชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งสมาชิกยังได้ร่วมกันทบทวนแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม (คุณเอ้ือ คุณอ านวย คุณกิจ คุณประสาน คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์) 
  2) การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ  
  กลุ่มองค์ความรู้ ได้ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2562 และ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยสมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความส าเร็จของการใช้เทคนิคการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและถอดบทเรียนจากฝ่ายงานภายในวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ ฝ่ายบริการ
การศึกษา ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป 
ฝ่ายคลังและพัสดุ และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีเทคนิคที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงสรุปความรู้ที่
ได ้ดังนี้  

 

ฝ่าย เทคนิคการให้บริการ 
1. ฝ่ายบริการการศึกษา เทคนิคการให้บริการ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

      1. การรู้จักและเข้าใจลูกค้า เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ One Stop Service 
สามารถจดจ ารายชื่อ รหัสนักศึกษา รวมถึงอุปนิสัย และพฤติกรรมของลูกค้า
ส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการได้ ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถทราบถึงวิธีอธิบาย หรือ
ให้ข้อมูลอย่างไรเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และพึงพอใจในการ
ให้บริการ  
      2. ค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยการสอบถามปัญหา และความ
ต้องการของลูกค้า เพ่ือที่อธิบายขั้นตอน และสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
      3. การให้บริการที่สร้างความประทับใจ เจ้าหน้าที่มีการติดตาม สอบถาม
ผู้รับบริการถึงเรื่องที่เคยได้ช่วยเหลือไปแล้ว ว่าขณะนี้เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
      4. การแก้ไขปัญหาลูกค้า กรณีนักศึกษาติดต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายใน
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ฝ่าย เทคนิคการให้บริการ 
มหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานภายนอก และไม่ได้รับการช่วยเหลือ หรือได้รับ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งในบางครั้งท าให้นักศึกษาเกิดความไม่พอใจ โดยเจ้าหน้าที่ 
One Stop Service ของวิทยาลัยฯ เมื่อได้รับทราบปัญหาแล้วจะรีบช่วยเหลือ
ด้วยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันที เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด 

2. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรม 

      ให้บริการด้วยการสร้างความเป็นกันเองแก่ผู้รับบริการ รับฟังปัญหา และ
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการประสาน 
และส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และนักศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการของผู้รับบริการ เช่น 
เป็นตัวแทนในการช่วยประสานเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีความประสงค์ท าเรื่องขอ
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไปยังกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

3. ฝ่ายคลัง และพัสดุ       บริการให้ความรู้ ข้อมูล และเอกสารคู่มือประกอบการเบิกจ่าย พร้อมทั้งมี
เจ้าหน้าที่บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารเบิกจ่ายพัสดุ และการเงิน
ตลอดเวลาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ส่งผลให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเอกสารการเบิกจ่ายมากขึ้น เกิดความ
ผิดพลาดน้อยลง 

4. ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

      บุคลากรในฝ่ายให้บริการด้วยความเป็นกันเอง  มีอัธยาศัยที่ดี ด้วยบุคลิกที่
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความนอบน้อมถ่อมตน 

5. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

ลักษณะการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
      1. ให้บริการอาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และรวดเร็ว เพ่ือให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในเรื่องอ านวยความสะดวกการจัดประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ รวมถึง
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการเผยแพร่เอกสาร  
      2. ให้บริการบุคคลภายนอก กรรมการผู้ตรวจประเมิน เลขานุการการ
ตรวจประเมิน และผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวาจาที่สุภาพ บุคลิกที่มีความน่าเชื่อถือ  
      3. น าเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น การท าแบบ
ประเมินผ่าน Google Form , การแจ้งติดตามงานผ่านระบบ E – Office 

6. ฝา่ยบริหารงานทั่วไป       บุคลากรในฝ่ายให้บริการทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน และ
นักศึกษา ด้วยความเต็มใจ และรวดเร็ว พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และช่วยแก้ไขให้
ตรงจุด เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
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  3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  สมาชิก
กลุ่ม ได้เข้าร่วมประชุมและด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยครั้งนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เรื่องงาน
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงดัดแปลงความรู้ให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ 
โดยออกแบบเป็นมาตรฐานงานบริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. งานบริการนักศึกษา 
2. งานบริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
3. งานบริการบุคคลภายนอก 
 

มาตรฐานการให้บริการ 
การให้บริการของแต่ละงาน มีความแตกต่างกันที่เนื้อหาของงาน ความยากง่ายในการปฏิบัติ แต่

อย่างไรก็ตาม งานให้บริการมีหัวใจหลักที่ส าคัญคือ “ผู้รับบริการต้องได้รับบริการด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน 
ถูกต้อง เสมอภาค และเกิดความพึงพอใจ” เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีคุณภาพ และ
เกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ผู้รับบริการได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  

เพ่ือให้วิทยาลัยนานาชาติ มีวิธีการบริการให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับระหว่างผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา จึงได้ก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติในการบริการ ไว้ดังนี้  

 

1. ด้านสถานที่ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  
2. ด้านบุคลากรผู้ท าหน้าที่ให้บริการ  
3. ด้านกระบวนงานและข้ันตอนการให้บริการ  
4. ด้านช่องทางการเข้าถึงบริการ (การเข้าถึงข้อมูล) 

 

ด้านสถานที่ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
1) ห้องน้ าสะอาด  
2) ส านักงานสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โต๊ะท างานจัดให้เป็นระเบียบและไม่มีสิ่งของเกิน

ความจ าเป็น มีแสงสว่างเพียงพอ  
3) ใช้มาตรฐาน 5 ส. โดยเน้นเรื่อง การจัดส านักงาน และจัดระบบเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
4) จัดให้มีจุดบริการที่เหมาะสมแก่ผู้มารับบริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี บริการน้ าดื่ม มุมอ่านหนังสือ เป็นต้น   
5) มีผัง/ป้าย ที่ชัดเจนเพื่อบ่งชี้ขั้นตอนการให้บริการ  
6) มีจุดประชาสัมพันธ์/ติดต่อสอบถามท่ีเหมาะสม สะดวกต่อผู้รับบริการ  
7) จัดโต๊ะท างานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการให้บริการเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ใน

การให้บริการ 
8) สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
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ด้านบุคลากรผู้ท าหน้าที่ให้บริการ  
คุณสมบัติ/คุณลักษณะของผู้ให้บริการ “อาจารย์และเจ้าหน้าที่” 
1) ดูแล หน้าตา ทรงผม เล็บมือ ให้สะอาดอยู่เสมอ  
2) ขณะให้บริการ อย่ารับประทานอาหาร หรือของขบเค้ียวต่าง ๆ  
3) อย่าเท้าเอว เกาหัว หาวนอน หยอกล้อเล่นกัน ขณะให้บริการ  
4) อย่าเสริมสวย ล้วง แคะ แกะ เกา ขณะให้บริการ  
5) ห้ามพูดจา หรือหยิบของข้ามหน้าข้ามตาผู้อื่น  
6) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกระเบียบ  
7) ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ  
8) ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเม่ือมีผู้รับบริการ  
9) ประสานงาน และติดตามงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร  
10) มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ  
11) มีความพร้อม และกระตือรือร้นในการให้บริการ  
12) ให้เกียรติผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ  
13) มีความอดทนอดกลั้น ไม่แสดงความไม่พอใจต่อผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ  
14) มีความเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมงาน และไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  
15) ให้ความช่วยเหลือนอกจากภารกิจ เช่น สามารถแนะน าบุคคลที่สามารถให้บริการในเรื่องอ่ืนที่ ไม่ 

เกี่ยวข้องกับงานของตนได้  
16) จงรอบรู้ รู้รอบ ในงานบริการ และร่วมด้วยช่วยกันเป็นทีม  
17) ไม่ใช้เสียงรบกวนผู้อื่นระหว่างเวลาปฏิบัติงาน  
18) เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 

ด้านกระบวนงานและข้ันตอนการให้บริการ 
 ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ “อาจารย์และเจ้าหน้าที่” 
 1) ก าหนดขอบเขตลักษณะงานให้มีความชัดเจน 
 2) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการ 
 3) หาช่องทางในการให้บริการและติดต่อประสานงานได้อย่างได้อย่างรวดเร็ว (อีเมล, ไลน์, โทรศัพท์) 
 4) ติดตามความคืนหน้าของผู้รับบริการให้ส าเร็จลุล่วงทุกขั้นตอน. 
 5) คอยติดตามงานเมื่อถึงก าหนดเวลาด้วยความสุภาพ 
 6) ให้บริการแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

 

ด้านช่องทางการเข้าถึงบริการ  
การเข้าถึงข้อมูลหรือการขอรับบริการ  
1) การยื่นขอรับบริการด้วยตนเองท่ีส านักงานวิทยาลัย  
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2) เปิดให้มีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับบริการได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ E-
Mail กลุ่ม Line  

3) การจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสื่อออนไลน์ ที่ทันต่อเหตุการณ์ 
4) จัดให้มีบริการส่งผลการพิจารณาทางไปรษณีย์ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับผลด้วยตนเองของผู้รับบริการ 
 

1. งานบริการนักศึกษา 
ด้านกระบวนงานและข้ันตอนการให้บริการ 
 ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ “นักศึกษา” 

1) พิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และความเหมาะสมในการให้บริการ 
2) ก าหนดขอบเขตลักษณะงานให้มีความชัดเจน  
3) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า ไม่ผิดพลาด และจัดให้มี

ช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น การแจ้งท่ีอยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ให้ผู้รับบริการทราบตั้งแต่เริ่มให้บริการ 
4) ใช้ระบบสารสนเทศช่วยจัดการข้อมูลและช่วยเตือนเมื่อถึงก าหนดเวลา 
5) ไม่ทอดทิ้งผู้รับบริการ ต้องจัดการติดตามให้งานส าเร็จลุล่วง 
6) ติดตามงานเป็นระยะๆ เพ่ือแสดงถึงความเอาใจใส่ และให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และเพ่ือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป 
 

ด้านช่องทางการเข้าถึงบริการ  
การเข้าถึงข้อมูลหรือการขอรับบริการ  
1) การยื่นขอรับบริการด้วยตนเองท่ีหน่วยงานนั้นๆ ตั้งอยู่  
2) เปิดให้มีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล/บริการได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร     

E-Mail INTERNET Webpage กลุ่ม Line  
3) การเปิดให้ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ หรือผ่าน

ทาง INTERNET  
4) การจัดให้มีเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ  
5) จัดให้มีบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์  
6) จัดให้มีบริการส่งผลการพิจารณาทางไปรษณีย์ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับผลด้วยตนเองของผู้รับบริการ 
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มาตรฐานการบริการ “นักศึกษา” 
ค าอธิบาย ผู้รับบริการจะเปนผูท าหนาที่ประเมินพฤติกรรมการบริการของผู้ให้บริการตามแนวทางท่ี

ก าหนดไวในมาตรฐานการบริการ โดยจะแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก  
ไดมาตรฐาน (Meets Standard) หมายถึง มีการบริการอยูในระดับนาพอใจ  
เกินมาตรฐาน (Exceeds Standard) หมายถึง มีการบริการเกินจากมาตรฐานที่ก าหนดไว

โดยไมตองกระตุน  
ตองปรับปรุง (Needs Improvement) หมายถึง มีการบริการยังไม่ถึงมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

ตองไดรับการปรับปรุง  
 

การให้บริการแก่นักศึกษา 
ก. การให้บริการด้วยใจ   

   ลักษณะการบริการที่ได้มาตรฐาน  
        - ทานเปิดใจรับฟังผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 
        - ทานจะให้เกียรติผู้รับบริการทุกครั้งที่ติดต่อประสานงานเสมอ 
        - ทานรับฟังผู้รับบริการอย่างมีสติ ปราศจากอคติส่วนตัว 
        - ทานฟังด้วยความใส่ใจ จริงใจ รับรู้สาระได้อย่างถูกต้องตามที่ผู้รับบริการต้องการสื่อสาร 
        ลักษณะการบริการไดเกนิมาตรฐาน  
        - ทานจะยังคงเปิดใจรับฟังผู้รับบริการอย่างเต็มใจ แม้ผู้รับบริการจะมีปัญหาในการ 

   ติดต่อประสานงาน 
        - ทานมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ แม้ผู้รับบริการจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ 

   เหมาะสมต่อท่าน 
        - ท่านไม่แสดงท่าทีร าคาญต่อผู้รับบริการ แม้ผู้รับบริการจะติดต่อขอข้อมูลกับท่าน

   บ่อยครั้ง 
        - ท่านสามารถชี้แนะแหล่งข้อมูลอ่ืนที่นอกเหนือจากขีดความสามารถของท่าน ให้ 

   ผู้รับบริการสามารถติดต่อในระดับต่อไปได้ 
        ลักษณะการบริการที่ตองปรับปรุง  
        - ทานไม่ให้เกียรติผู้รับบริการ โดยการแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสม ใช้หางตามอง หรือ 

   ใช้ค าพูดที่ดูถูกผู้รับบริการ 
        - ทานมักไม่ใส่ใจผู้รับบริการ หรือรับฟังแต่ไม่สามารถเข้าใจและด าเนินงานต่อไปได้ 
        - ทานจะเปิดใจรับฟังผู้รับบริการอย่างเต็มที่ ต่อเมื่อผู้รับบริการมีของฝาก ของ 

   สมนาคุณ หรือสิ่งของตอบแทนมาให้ท่านเท่านั้น 
        - ทานจะมีอคติส่วนตัวกับผู้รับบริการ และให้บริการด้วยถ้อยค าที่หยาบคาย 
        - ท่านท างานอ่ืนไปด้วย และรับบริการไปด้วยพร้อมๆ กัน 
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 ข. การสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะการบริการที่ได้มาตรฐาน  
- ทานพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
- ท่านใช้ถ้อยค าภาษาท่ีถูกต้อง 
- ท่านใช้น้ าเสียงให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์ 
- ท่านพูดชัดเจนกระชับ เข้าใจง่าย 
- ท่านหลีกเลี่ยงการต าหนิผู้รับบริการ 
- ท่านทักทายผู้รับบริการด้วยท่าทีที่สุภาพ 
- ท่านยิ้มแย้ม แจ่มใส เสมอ 
- ท่านเลือกใช้ระดับของภาษาได้อย่างถูกต้อง (ทางการ, กึ่งทางการ, ไม่ทางการ) 
ลักษณะการบริการไดเกินมาตรฐาน  
- ทานสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ และดูแลผู้รับบริการให้เกิดความ

   ประทับใจ จนส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
- ทานสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ จนสามารถด าเนินงานให้เสร็จได้

   อย่างรวดเร็ว 
- ท่านสื่อสารกับผู้รับบริการได้หลากหลายช่องทาง จนสามารถลดขั้นตอนในการ 

   ปฏิบัติงานได้ 
ลักษณะการบริการที่ตองปรับปรุง  
- ทานพูดจาหยาบคายกับผู้รับบริการ และใช้อารมณ์ของท่านเป็นตัวก าหนดในการ

   ให้บริการแต่ละครั้ง 
- ทานใช้ถ้อยค าที่ไม่เหมาะสมต่อผู้รับบริการ จนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ

   องค์กร 
- ท่านพูดวกไปวนมา จนผู้รับบริการไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารของท่าน 
 

   ค. การบริการนักศึกษา แบบ SMART 
ลักษณะการบริการที่ได้มาตรฐาน  

 S = Service  : การให้บริการด้วยใจ อัธยาศัยที่ดี สุภาพ 
 M = Management : มีการบริหารจัดการการให้บริการอย่างเป็นระบบ  
 A  = Attitude  : ต้องมีท่าทียิ้มแย้มแจ่มใส่ เป็นมิตรกับผู้รับบริการ  
 R = Respond  : ต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีต่อผู้รับบริการ 
 T = Together  : ต้องแก้ไขปัญหาไปด้วยกันกับผู้รับบริการ 
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ลักษณะการบริการไดเกินมาตรฐาน  
- ท่านรู้จักและเข้าใจลูกค้า จดจ าชื่อ รวมถึงอุปนิสัยของผู้รับบริการได้ สามารถอธิบาย

   ข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจ และพึงพอใจ 
- ทานสามารถค้นหาความต้องการของผู้รับบริการ โดยการสอบถามปัญหาและ 

   อธิบายขั้นตอน จนสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
- ทานให้บริการด้วยการสร้างความเป็นกันเอง และสามารถเป็นตัวกลางในการ 

   ประสานและส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคลได้อย่างชัดเจน 
 
ลักษณะการบริการที่ต้องปรับปรุง  
- ทานไม่สามารถจดจ าผู้รับบริการได้ แม้ผู้รับบริการท่านนั้นจะมาติดต่องานบ่อยครั้ง 
- ทานไม่เข้าใจปัญหาของผู้รับบริการ และละเลยไม่สนใจที่จะแก้ปัญหานั้นให้ส าเร็จ 
- ทานไม่ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของพ้ืนที่ให้บริการ จนเสี่ยงต่อการติดโรค 
 

2. งานบริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
มาตรฐานการบริการ “อาจารย์และเจ้าหน้าที่” 
ค าอธิบาย ผู้รับบริการจะเปนผูท าหนาที่ประเมินพฤติกรรมการบริการของผู้ให้บริการตามแนวทางที่

ก าหนดไวในมาตรฐานการบริการ โดยจะแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก  
ไดมาตรฐาน (Meets Standard) หมายถึง มีการบริการอยูในระดับนาพอใจ  
เกินมาตรฐาน (Exceeds Standard) หมายถึง มีการบริการเกินจากมาตรฐานที่ก าหนดไว

โดยไมตองกระตุน  
ตองปรับปรุง (Needs Improvement) หมายถึง มีการบริการยังไม่ถึงมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

ตองไดรับการปรับปรุง  
 

การให้บริการแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
ข. การให้บริการด้วยใจ   

ลักษณะการบริการที่ได้มาตรฐาน  
    - ทานเปิดใจรับฟังผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 

- ทานจะให้เกียรติผู้รับบริการทุกครั้งที่ติดต่อประสานงานเสมอ 
   - ทานรับฟังผู้รับบริการอย่างมีสติ ปราศจากอคติส่วนตัว 
   - ทานฟังด้วยความใส่ใจ จริงใจ รับรู้สาระได้อย่างถูกต้องตามที่ผู้รับบริการต้องการสื่อสาร 

ลักษณะการบริการไดเกินมาตรฐาน  
- ทานจะยังคงเปิดใจรับฟังผู้รับบริการอย่างเต็มใจ แม้ผู้รับบริการจะมีปัญหาในการติดต่อ   
  ประสานงาน 
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    - ทานมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ แม้ผู้รับบริการจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
                        ต่อท่าน 
    - ท่านไม่แสดงท่าทีร าคาญต่อผู้รับบริการ แม้ผู้รับบริการจะติดต่อขอข้อมูลกับท่านบ่อยครั้ง 

 - ท่านสามารถชี้แนะแหล่งข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากขีดความสามารถของท่าน ให้        
   ผู้รับบริการสามารถติดต่อในระดับต่อไปได้ 

ลักษณะการบริการที่ตองปรับปรุง  
- ทานไม่ให้เกียรติผู้รับบริการ โดยการแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสม ใช้หางตามอง หรือใช้   
  ค าพูดที่ดูถูกผู้รับบริการ 

   - ทานมักไม่ใส่ใจผู้รับบริการ หรือรับฟังแต่ไม่สามารถเข้าใจและด าเนินงานต่อไปได้ 
   - ทานจะเปิดใจรับฟังผู้รับบริการอย่างเต็มที่ ต่อเมื่อผู้รับบริการมีของฝาก ของ สมนาคุณ   
                       หรือสิ่งของตอบแทนมาให้ท่านเท่านั้น 
   - ทานจะมีอคติส่วนตัวกับผู้รับบริการ และให้บริการด้วยถ้อยค าที่หยาบคาย 
   - ท่านท างานอื่นไปด้วย และรับบริการไปด้วยพร้อมๆ กัน 
 
 

 ข. การสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะการบริการที่ได้มาตรฐาน  

- ทานพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
- ท่านใช้ถ้อยค าภาษาท่ีถูกต้อง 
- ท่านใช้น้ าเสียงให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์ 
- ท่านพูดชัดเจนกระชับ เข้าใจง่าย 
- ท่านหลีกเลี่ยงการต าหนิผู้รับบริการ 
- ท่านทักทายผู้รับบริการด้วยท่าทีที่สุภาพ 
- ท่านยิ้มแย้ม แจ่มใส เสมอ 
- ท่านเลือกใช้ระดับของภาษาได้อย่างถูกต้อง (ทางการ, กึ่งทางการ, ไม่ทางการ) 

ลักษณะการบริการไดเกินมาตรฐาน  
- ทานสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ และดูแลผู้รับบริการให้เกิดความ     
  ประทับใจ จนส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
- ทานสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ จนสามารถด าเนินงานให้เสร็จได้อย่าง       
  รวดเร็ว 
- ท่านสื่อสารกับผู้รับบริการได้หลากหลายช่องทางจนสามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ 
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ลักษณะการบริการที่ตองปรับปรุง  
  - ทานพูดจาหยาบคายกับผู้รับบริการ และใช้อารมณ์ของท่านเป็นตัวก าหนดในการให้บริการ  
    แต่ละครั้ง 
  - ทานใช้ถ้อยค าที่ไม่เหมาะสมต่อผู้รับบริการ จนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
  - ท่านพูดวกไปวนมา จนผู้รับบริการไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารของท่าน 

 
          ค. การบริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่แบบ ๔ ส. 

สง่า ให้ความรู้สึกประทับใจเมื่อแรก มีบุคลิกภาพที่ดี ใบหน้ายิ่มแย้ม 
สะอาด แต่งกายเรียบร้อย ไม่มีกลิ่นกาย  
สุภาพ มีกิริยามารยาทที่ดี พูดด้วยถ้อยค าที่น่าฟัง ไม่ส่งเสียงดังเอะอะ  
สงบ รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ หลีกเลี่ยงการโต้เถียง  

 
ลักษณะการบริการไดเกินมาตรฐาน  

- ท่านรู้จักและเข้าใจลูกค้า จดจ าชื่อ รวมถึงอุปนิสัยของผู้รับบริการได้ สามารถอธิบายข้อมูล  
  ให้ลูกค้าเข้าใจ และพึงพอใจ 
- ทานสามารถค้นหาความต้องการของผู้รับบริการ โดยการสอบถามปัญหาและอธิบาย 
  ขั้นตอน จนสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
- ทานให้บริการด้วยการสร้างความเป็นกันเอง และสามารถเป็นตัวกลางในการประสานและ 
  ส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคลได้อย่างชัดเจน 

 
ลักษณะการบริการที่ต้องปรับปรุง 

- ทานไม่สามารถจดจ าผู้รับบริการได้ แม้ผู้รับบริการท่านนั้นจะมาติดต่องานบ่อยครั้ง 
- ทานไม่เข้าใจปัญหาของผู้รับบริการ และละเลยไม่สนใจที่จะแก้ปัญหานั้นให้ส าเร็จ 
- ทานไม่ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของพ้ืนที่ให้บริการ จนเสี่ยงต่อการติดโรค 

 

3. งานบริการบุคคลภายนอก 
ค าอธิบาย ผู้รับบริการจะเปนผูท าหนาที่ประเมินพฤติกรรมการบริการของผู้ให้บริการตามแนวทางที่

ก าหนดไวในมาตรฐานการบริการ โดยจะแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก  
ไดมาตรฐาน (Meets Standard) หมายถึง มีการบริการอยูในระดับนาพอใจ  
เกินมาตรฐาน (Exceeds Standard) หมายถึง มีการบริการเกินจากมาตรฐานที่ก าหนดไว

โดยไมตองกระตุน  
ตองปรับปรุง (Needs Improvement) หมายถึง มีการบริการยังไม่ถึงมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

ตองไดรับการปรับปรุง  



 

15 

 

การให้บริการแก่บุคคลภายนอก 
ก. การให้บริการด้วยใจ   

   ลักษณะการบริการที่ได้มาตรฐาน  
        - ทานเปิดใจรับฟังผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 
        - ทานจะให้เกียรติผู้รับบริการทุกครั้งที่ติดต่อประสานงานเสมอ 
        - ทานรับฟังผู้รับบริการอย่างมีสติ ปราศจากอคติส่วนตัว 
        - ทานฟังด้วยความใส่ใจ จริงใจ รับรู้สาระได้อย่างถูกต้องตามที่ผู้รับบริการต้องการสื่อสาร 

        ลักษณะการบริการไดเกินมาตรฐาน  
        - ทานจะยังคงเปิดใจรับฟังผู้รับบริการอย่างเต็มใจ แม้ผู้รับบริการจะมีปัญหาในการ 

   ติดต่อประสานงาน 
        - ทานมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ แม้ผู้รับบริการจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ 

   เหมาะสมต่อท่าน 

        - ท่านไม่แสดงท่าทีร าคาญต่อผู้รับบริการ แม่ผู้รับบริการจะติดต่อขอข้อมูลกับท่าน
   บ่อยครั้ง 

        ลักษณะการบริการที่ตองปรับปรุง  
        - ทานไม่ให้เกียรติผู้รับบริการ โดยการแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสม ใช้หางตามอง หรือ 

   ใช้ค าพูดที่ดูถูกผู้รับบริการ 
        - ทานมักไม่ใส่ใจผู้รับบริการ หรือรับฟังแต่ไม่สามารถเข้าใจและด าเนินงานต่อไปได้ 
        - ทานจะเปิดใจรับฟังผู้รับบริการอย่างเต็มที่ ต่อเมื่อผู้รับบริการมีของฝาก ของ 

   สมนาคุณ หรือสิ่งของตอบแทนมาให้ท่านเท่านั้น 
        - ทานจะมีอคติส่วนตัวกับผู้รับบริการ และให้บริการด้วยถ้อยค าที่หยาบคาย 
 

 ข. การสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะการบริการที่ได้มาตรฐาน  
- ทานพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
- ท่านใช้ถ้อยค าภาษาท่ีถูกต้อง 
- ท่านใช้น้ าเสียงให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์ 
- ท่านพูดชัดเจนกระชับ เข้าใจง่าย 
- ท่านหลีกเลี่ยงการต าหนิผู้รับบริการ 
- ท่านทักทายผู้รับบริการด้วยท่าทีที่สุภาพ 
- ท่านยิ้มแย้ม แจ่มใส เสมอ 
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ลักษณะการบริการไดเกินมาตรฐาน  
- ทานสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ และดูแลผู้รับบริการให้เกิดความ

   ประทับใจ จนส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
- ทานสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ จนสามารถด าเนินงานให้เสร็จได้

   อย่างรวดเร็ว 
- ท่านสื่อสารกับผู้รับบริการได้หลากหลายช่องทาง จนสามารถลดขั้นตอนในการ 

   ปฏิบัติงานได้ 
ลักษณะการบริการที่ตองปรับปรุง  
- ทานพูดจาหยาบคายกับผู้รับบริการ และใช้อารมณ์ของท่านเป็นตัวก าหนดในการ

   ให้บริการแต่ละครั้ง 
- ทานใช้ถ้อยค าที่ไม่เหมาะสมต่อผู้รับบริการ จนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ

   องค์กร 
 

   ค. การบริการบุคคลภายนอก แบบ SSRUIC 
ลักษณะการบริการที่ได้มาตรฐาน  

 S = Service  : การให้บริการด้วยใจ อัธยาศัยที่ดี สุภาพ 
 S = Solution  : มีแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการเสมอ 
 R = Respectful  : แสดงความนับถือ ให้กียรติผู้รับบริการ 
 U = Understand  : การเข้าใจและให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
 I = Image   : การรักษาภาพลักษณ์ของตนเองและองค์กร 
 C = Cleanliness : การดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของพื้นที่ให้บริการ 
 

ลักษณะการบริการไดเกินมาตรฐาน  
- ท่านรู้จักและเข้าใจลูกค้า จดจ าชื่อ รวมถึงอุปนิสัยของลูกค้า สามารถอธิบายข้อมูล

   ให้ลูกค้าเข้าใจ และพึงพอใจ 
- ทานสามารถค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยการสอบถามปัญหาและอธิบาย 

   ขั้นตอน จนสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
- ทานให้บริการด้วยการสร้างความเป็นกันเอง และสามารถเป็นตัวกลางในการ 

   ประสานและส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคลได้อย่างชัดเจน 
 

ลักษณะการบริการที่ต้องปรับปรุง  
- ทานไม่สามารถจดจ าผู้รับบริการได้ แม้ผู้รับบริการท่านนั้นจะมาติดต่องานบ่อยครั้ง 
- ทานไม่เข้าใจปัญหาของผู้รับบริการ และละเลยไม่สนใจที่จะแก้ปัญหานั้นให้ส าเร็จ 
- ทานไม่ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของพ้ืนที่ให้บริการ จนเสี่ยงต่อการติดโรค 
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4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

  ตามที่สมาชิกกลุ่มได้ออกแบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาความ
เหมาะสมแล้ว สมาชิกจึงได้น ามาตรฐาน ทั้ง 3 ด้าน ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และจะน าประสบการณ์
จากการน าความรู้ไปใช้มาสกัดออกเป็นขุมความรู้อีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563 
 
 5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
  กลุ่มองค์ความรู้ เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าวิธีการ/รูปแบบการ
จัดการความรู้ Success Story Telling (SST) มาใช้ในการประชุมเพ่ือให้สมาชิกได้เล่าเรื่องประสบการณ์ 
เทคนิค/วิธีการ ผลที่ได้รับจากการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใช้ และหลังจากแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จึงสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.2 กลุ่มองค์ความรู้  เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใช้ โดยสมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้  

 

 กลุ่มความรู้ได้น ามาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องงานบริการนักศึกษา งานบริการอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ และ งานบริการบุคคลภายนอก  เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ จากการเล่าเรื่องเหตุการณ์ของสมาชิกแต่
ละฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะโดยสรุปคือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแบ่งแยกการบริการออกเป็น 3 กลุ่ม โดยดูกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการเป็นหลัก ดังนี้ 
  1. นักศึกษา 
  2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่  
  3. บุคคลภายนอก 
  และต้องมีการวัดผลประเมินผลการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือในการ
วัดผลคือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ก าหนดให้ผู้ประเมินคือ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
บุคคลภายนอก  และสมาชิกกลุ่มร่วมประเมินการรับบริการแต่ละมาตรฐานด้วย 
 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การติดต่อผู้รับบริการโดย
การส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย ์

การติดต่อผู้รับบริการผา่น
ช่องทางอีเมล Line
โทรศัพท์ และ Facebook 

กระบวนการสั้น
กระชับ ลด
ระยะเวลาในติดต่อ

ให้วัดผลประเมินผลการ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้
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กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วใน
การประสานงาน และมี
การติดตามความคืนหน้า
ของผู้รับบริการให้ส าเร็จ
ลุล่วงทุกขั้นตอน โดยมี
การติดตามงานเมื่อถึง
ก าหนดเวลาด้วยความ
สุภาพ ให้บริการแบบเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา 

ประสานงาน 
และเข้าใจง่ายต่อ 
ผู้น าไปใช้งาน 
การท างานหรือการ
บริการมี 
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เครื่องมือในการวัดผลคือ 
แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
ก าหนดให้ผู้ประเมินคือ 
นักศึกษา อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก 
และสมาชิกกลุ่มร่วม
ประเมินการรับบริการแต่
ละมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้วย 

 
 6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
กลุ่มความรู้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ น าข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ มาจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง 
  1. งานบริการนักศึกษา 
  2. งานบริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

   3. งานบริการบุคคลภายนอก 
และสรุปองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 3 มาตรฐาน

จัดท าเป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าสู่การปฏิบัติ โดยมี มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การติดต่อผู้รับบริการ
บุคคลภายนอก คือครูผู้
เข้ารับการอบรมใน
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์ 
กิจกรรมส่งเสริมครูเพ่ือ
สร้างบทเรียนออนไลน์

ใช้วิธีการติดต่อสื่อสาร
กับผู้รับบริการ
ภายนอก โดยการ
จัดส่งหนังสือราชการ
ผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
ควบคู่ไปกับการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือ

เดิมวิทยาลัยนานาชาติ ก าหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมครู
เพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 
ณ เขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 10 พ้ืนที่ทั่วประเทศ แต่
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ทรงคุณวุฒิจึงได้ให้
ข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมเป็น
แบบออนไลน์ให้กับครูเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา โดยการติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าอบรม
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กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือยกระดับการศึกษา
ไทย 
ตามแผนงานบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
แจ้งข้อมูลข่าวสารการ
จัดส่งผลงานบทเรียน
ออนไลน์ การสมัครยืนยัน
เข้าร่วมอบรม การเข้า
เรียนออนไลน์ การ
สอบถามข้อคิดเห็นต่างๆ 
โดยการส่งหนังสือราชการ
ผ่านช่องทางไปรษณีย์ 

ความสะดวกรวดเร็ว
และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสื่อสาร ให้
เข้ากับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook “กลุ่มอบรม
โครงการส่งเสริมครูพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ – 
SSRUIC” Line “กลุ่ม สพม. 42 เขต (นานาชาติ สวน
สุนันทา)” ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดระยะเวลาในการ
ติดต่อสื่อสารแล้ว ยังท าให้ผู้ให้บริการสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการภายนอกได้
อย่างทันท่วงที และนอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
คือเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเว้น
ระยะห่างทางสังคมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     และเม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลง วิทยาลัย
นานาชาติ จึงได้ก าหนดจัดอบรมในพ้ืนที่ 10 จุด ทั่ว
ประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานและครูผู้เข้ารับการ
อบรม วิทยาลัยจึงได้จัดส่งหนังสือราชการแจ้งข้อมูลไป
ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ครูลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม
อบรม  ผ่านช่องทางไปรษณีย์ และแจ้งข้อมูลการ
ลงทะเบียนในเว็บไซต์ Google forms ผ่านกลุ่ม 
Facebook ที่มีครูเป็นสมาชิกกว่า 1,000 คน รับทราบ
ข้อมูล 
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1.1 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 

 
 

 



 

21 

 

ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 

1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ 
ความรู้ที่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร) 

 ชุมชนนักปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก าหนดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยน เรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสรุปองค์ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ ดังนี้ 
 1.1 ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีมาตรฐานในการให้บริการ 
  1.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการตรวจสอบซึ่งกันและกันเพ่ือให้มาตรฐานการบริการ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของกลุ่มความรู้) 
ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 
2. การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 
3. ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 
4. การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 

ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 
2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
4. เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 

ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ 
1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 
2. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
3. การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่ก าหนด 
4. ผู้รับบริการได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 

2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีหลักฐาน
ประกอบ) 
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จากการจัดการความรู้ของหน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ 
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ได้ทราบปัญหาด้านต่างๆ ในงานบริการ และสามารถน าปัญหาที่พบมา
ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดให้ลดน้อยลงท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ทั้งนี้การจัดการความรู้ในเรื่องดังกล่าวสามารถน าไปพัฒนาทั้งภายในหน่วยงานให้เกิดการ
ให้บริการที่รวดเร็วสร้างความประทับใจส าหรับผู้มาติดต่อหรือรับบริการ 

 
3. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การติดต่อประสานงานข้อมูลเบื้องต้นผ่านช่องทางออนไลน์ ควบคู่ไปพร้อมกันกับการจัดส่ง

เอกสารทางไปรษณีย์ เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. จัดล าดับความส าคัญความเร่งด่วนของงานส่งผลให้การท างานทันเวลาตามก าหนดระยะเวลา 
3. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือโปรแกรมมาปรับใช้ในการท างานเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลา

การท างานส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
4. มีการวางแผนการท างานหรือตั้งเป้าหมายของงานที่ชัดเจนส่งผลให้การท างานเป็น

กระบวนการหรือข้ันตอนที่ชัดเจนก่อให้เกิดความประทับใจส าหรับผู้ติดต่อประสานงาน 
5. มีการประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงขั้นตอนการท างานเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจง่าย 
 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 
- 

4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้) 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ านวน 19 คน ได้ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้โดยการน าไปปรับใช้ใน
การจ าท าวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 
4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด) 
  การใช้แบบสอบถามออนไลน์เพ่ือการยืนยันการเข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมส่งเสริมครูเพ่ือ

สร้างบทเรียนออนไลน์ โดยสร้างข้อค าถามทาง Google Forms เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล์ สาขาวิชาที่สอน สังกัด (ชื่อโรงเรียน) สพม. 
รายละเอียดการเดินทาง รายละเอียดการเข้าพัก อาหาร ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดส่งลิงค์ส าหรับการ
ยืนยันเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทาง Facebook “กลุ่มอบรมโครงการส่งเสริมครูพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ – 
SSRUIC” และจัดส่งไปยังอีเมล์ของคุณครู  
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  หลังจากที่คุณครูได้ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์ Google Forms 
จะท าการแยกรายชื่อของคุณครูตามจุดอบรม 10 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดล าปาง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
สิงห์บุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และ 
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งระบุข้อมูลของคุณครูแต่ละท่านที่ได้กรอกข้อมูลในขั้นตอนลงทะเบียน  

             จากนั้นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติทุกท่าน ที่ได้ดูแลรับผิดชอบการจัดห้องพัก การจ่ายค่า
เดินทาง การจัดท าใบเซ็นชื่อเพ่ือลงทะเบียน การเตรียมอาหาร จะสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในเว็บไซต์ Google 
Forms ได้ตลอดเวลา และไฟล์จะมีการอัพเดทข้อมูลแบบ real time ซึ่งจะท าให้การใช้งานของเอกสารมี
ความเป็นปัจจุบันและสะดวกมากขึ้น สามารถใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา (ในกรณีที่มีคณครู
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล เจ้าหน้าที่ทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทันที และทุกคนที่ใช้ไฟล์จะ
สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เช่นเดียวกัน) และไฟล์งานยังสามารถใช้งานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดย
บุคคลที่จะเข้ามาใช้งานต้องได้รับอนุญาตหรือค าเชิญจากเจ้าของเอกสารผ่านทางอีเมล์  และสามารถ
ท างานบนเอกสารเดียวกันได้หลายครั้งและหลายคนพร้อมๆ กัน  ซึ่งแต่จะท าให้เห็นว่า ใครก าลังพิมพ์
อะไรอยู่ และสามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานได้ ว่าคนไหนสามารถแก้ไขข้อมูล หรือ อ่านข้อมูลได้
อย่างเดียว โดยมีตัวอย่างไฟล์ข้อมลู ดังนี้ 

 
 

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลจ านวนครูที่ลงทะเบียนเข้าอบรม 10 จังหวัด 
  จากการใช้เว็บไซต์ Google Forms ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้รับบริการที่เป็นบุคคลภายนอก คือ
คุณครูผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินกิจกรรม เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาใน
การด าเนินงาน เกิดความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร เกิดความประทับใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากการใช้มาตรฐานในงานบริการที่หน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติ ได้
ร่วมกันออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบมาตรฐาน จึงส่งผลให้วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นองค์กรที่มี “เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ” สามารถ
พัฒนาการให้บริการเพ่ือยกระดับคุณภาพองค์กร  และสามารถพัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้น าพาองค์กร
สู่เป้าหมายความส าเร็จ 
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ภาพการประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1/2562 
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ภาพการประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2/2562 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดล าปาง 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดพิษณุโลก 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสุรินทร์ 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสิงห์บุรี 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดจังหวัดเพชรบุรี 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดจังหวัดชลบุรี 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริม
ครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ 
โรงแรมทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี 
วิทยาลัยนานาชาติ, รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร 
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ และดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานงบบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจาก คุณนิสา บรรจงการ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
Open Broadcaster Software (OBS), Google Classroom, Loom และโปรแกรมอื่นๆ พร้อมเทคนิคการท าและตัดต่อวิดีโอ การผลิตสื่อวิดีโอ
โดยใช้โปรแกรม Power Point, โปรแกรมคณิตศาสตร์ The Geometer’s Sketchpad (GSP) การสร้างปกบนเว็บไซต์ YouTube และการน า
วิดีโอขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ รวมถึงการสร้างข้อสอบโดยใช้ Microsoft Forms และการสร้างหน้าเว็บเพจโดยใช้ Google Sites การอบรมครั้งนี้
ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ประจ า
วิทยาลัยนานาชาติ,อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล, อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ประจ า
วิทยาลัยนานาชาติ, อาจารย์วิทยา ทองสมจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนด้านโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์, ดร.วรางคณา พรเกาะ ผู้เชี่ยวชาญการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์, คุณปราชญ์ ก้อนเพชร, คุณขจรพล นัยวิริยะ และคุณจิรายุ สาทอง ผู้เชี่ยวชาญการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทั้งนี้ครูผู้สอนที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับชั่วโมงการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ ก าหนด โดยโครงการดังกล่าวมีความมุ่งหวังในการ
พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ที่สามารถสร้างสื่อตามบทเรียนที่สอนบนช่องทางออนไลน์ เป็นการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียน ที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะและคุณลักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือโลกในยุค
ดิจิทัลต่อไป 
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