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ค ำน ำ 

 
  ฝ่ำยงำนทะเบียนและวัดผล   ได้จัดท ำกำรจัดกำรควำมรู้    ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน    โดยฝำ่ยงำนทะเบียนและ

วัดผลได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้  ในประเด็นควำมรู้  : เทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็น

เลิศ  เพ่ือน ำมำพัฒนำและปลูกจิตส ำนึกกำรให้บริกำรที่ดี  และเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจ ควำม

ประทับใจ ให้ผู้รับบริกำร   ในปีกำรศึกษำ  2556   ได้มีหน่วยงำนจำกศูนย์กลำงมหำวิทยำลัย   

วิทยำเขตสุรินทร์  วิทยำเขตขอนแก่น  วิทยำเขตกำฬสินธุ์  วิทยำเขตสกลนคร  เข้ำร่วมใน

โครงกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้งมีวิทยำกรที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้กำรบริกำร

มำร่วมในกำรจัดกำรควำมรู้  ซึง่ฝ่ำยงำนทะเบียนและวัดผลได้มกีำรด ำเนินกำรตำมแผน  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ใหม่ๆ   และจัดเก็บองค์ควำมรู้ที่ได้เป็นคลังควำมรู้  เพ่ือน ำไปเผยแพร่หรือ

ใช้ในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจของหน่วยงำนต่อไป 

 

 

                                                                          คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

                                                                         ฝ่ำยงำนทะเบยีนและวัดผล 

                                                                         ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556 
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1.  กิจกรรม 
  เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ     

2.  หน่วยงำน 
   ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

3.  คณะท ำงำน 
  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  

4.  หลักกำรและเหตุผล 

  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ได้น าการจัดการความรู้    (Knowledge Management : KM) 
ในหัวข้อเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ    จากปีการศึกษา  2555  น ามาต่อยอดและจัดท าเป็นแผนการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา  2556  ซึ่งฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลยังเห็นความจ าเป็น และความส าคัญในการ
จัดการความรู้ในหัวข้อเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอยู่ โดยน ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน  พัฒนา
งาน และพัฒนาองค์กร และได้ก าหนดให้บุคลากรในฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้  มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ร่วมกันแสวงหาความรู้  ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่า  และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล   เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  สร้างความ
เชื่อมั่นด้านการบริการ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ  โดยมีเป้าหมายร้อยละ  80  
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 

5.  วัตถปุระสงค์ 
  1. เพ่ือใช้กระบวนการบริหารจัดการความรู้พัฒนางานของฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลให้ 
      เป็นองค์กรเรียนรู้ 
  2.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  3.  เพื่อเน้นกระบวนการให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการ 
      บริหารจัดการฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการความรู้ 

6.  งบประมำณปี 2556 
   จ านวนเงิน  40,000   บาท 
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7.  คณะกรรมกำรกำรจัดควำมรู้  ฝ่ำยงำนทะเบียนและวัดผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
  1.  นางเกตุกาญจน์  ไชยขันธุ์   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวระวิสุดา  นารี   กรรมการ 
  3.  นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู   กรรมการ 
  4.  นางถนอมศรี   สุทธิจันทร์  กรรมการ 
  5.  นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร  กรรมการ 
  6.  นางสาวเรมิรดา  เหล็กลอย  กรรมการ 
  7.  นางเอมอัจฉริยา  พีรทัตสุวรรณ  กรรมการ 
  8.  นางสาวปิยนุช  แตงชัยภูมิ  กรรมการ 
           9.  นางสาวพนิดา  กาจกระโทก  กรรมการ 
         10.  นางสาวรุ่งฉัตร  สอสูงเนิน  กรรมการ 
         11.  นางสาวจิราพร  วรทองหลาง  กรรมการ 
         12.  นางสาวน้ าผึ้ง   ขอเชิญกลาง  กรรมการ 
                   13.  นางสาวพรชลิศา                  ยะจะนะ                     กรรมการ 
         14.  นางสาวภัณฑิรา  สุขนา    กรรมการและเลขานุการ 
         15.  นางสาวพรรณณาภรณ์  พับเกาะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

8.  กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  
  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลมีการด าเนินงานการจัดการความรู้ดังนี้ 
  1.  จัดท าค าสั่ง  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการความรู้ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  
ประจ าปีการศึกษา 2556 
  2.  มีการประชุมหารือ  และก าหนดหัวข้อในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 2556 
  3.  เสนอแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา  2556  ให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนรับทราบ  และอนุมัติแผน  
  4.  น าแผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา  2556  ประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ  และเห็น
ความส าคัญเกี่ยวกับเป้าหมาย  แนวทางและแผนการจัดการความรู้  โดยมีการประชุมในฝ่ายงานทะเบียนและ
วัดผล 
  5.  รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นหา  แลกเปลี่ยนและสรุปองค์ความรู้โดยสร้างช่องทางใน
การเข้าถึงคลังความรู้  ได้แก่ 
       5.1  จัดท าเอกสารเผยแพร่ 
       5.2  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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       5.3  จัดเก็บความรู้เผยแพร่ใน   http://www.regis.rmuti.ac.th  ของฝ่ายงานทะเบียน
และวัดผล  และ   http://www.oapr.rmuti.ac.th    ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   และที่ 
http://www.gotoknow.org 
       5.4  หนังสือเวียน 

9.  ผลกำรด ำเนินงำน 
  1.  กำรก ำหนดหัวข้อควำมรู้ 
  โดยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ในการก าหนดหัวข้อใน
การท าการจัดการความรู้  เพ่ือมาจัดท าแผน 
  2.  ผลกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการส าหรับบุคลากร
ด้านงานทะเบียนและวัดผล   เป้าหมาย  :  บุคลากรในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  และผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริการสู่ความเป็นเลิศโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 
2556  
  3.  กำรจัดกำรคลังควำมรู้ 
  คณะท างานการจัดการความรู้ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ได้ออกแบบคลังความรู้ที่ใช้ในงาน
เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงและค้นหาข้อมูล  โดยจัดเก็บความรู้ใน  http://www.regis.rmuti.ac.th  ของ
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ,  http://www.oapr.rmuti.ac.th    ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
และท่ี  http://www.gotoknow.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oapr.rmuti.ac.th/
http://www.gotoknow.org/
http://www.oapr.rmuti.ac.th/
http://www.gotoknow.org/
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เทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็น

เลิศ 
ปีกำรศึกษำ 2555 
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1. 

 

  เอำใจใส่ผู้รับบริกำร 
สร้างความเป็นกันเอง 

รับฟังปัญหาและสามารถแก้ปัญหา 

สังเกต , จดจ าผู้รับบริการ 

ประสานงานเพือ่ให้ผู้บรกิารบรรลุวัตถุประสงค์ 

ให้ความส าคญักับลูกค้า 

วำจำสุภำพ น้ าเสียงนุม่นวล ไพเราะ 

ควบคุมอารมณ์ได ้

ค ำทักทำย 

กำรประชำสัมพันธ์ 
อธิบายขั้นตอนการรับบริการ 

เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ ์

สถำนที่ให้บริกำร 
สะอาด 

มีสิ่งอ านวยความสะดวก 

เทคโนโลยีทีท่ันสมยั 

สร้างบรรยากาศที่ดี เช่น เปิดเพลง 

ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว 

มีควำมยุติธรรม เรียงล ำดับก่อน – หลัง 

One Stop Service 

มีควำมยืดหยุ่น 

ติดตำมและประเมินผล 

เทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

10. 

9. 

8. 

กลุ่ม : SMILE 
1. 
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เทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

เข้าใจผู้รับบริการ 

บริการตรงตามความต้องการ 

เข้าใจงานบรกิารของ

ตนเอง 

1. 

ความถูกต้องรวดเร็วของข้อมูล ความพรอ้มของอุปกรณ ์

มีขั้นตอนบริการที่ชัดเจน 

2. 

การวางแผนการท างาน 3. 

จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

ด าเนินการตามแผน 

สรุปจากแบบสอบถาม 

สรุปจาก Website 

4. 

Serrvice Mind 5. 

ยิ้มแยม้แจ่มใส บริการด้วยใจ กล่าวค าทักทาย เป็นกันเอง 

การควบคุมอารมณ ์
สร้างภาพลกัษณ์ที่ด ี6. 

การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

ความสะอาดของสถานที่ 

ช่องทางการ

ประชาสัมพนัธ ์

7. 

Website 

ป้ายประชาสมัพันธ ์
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 8. 

กรอกแบบสอบถาม 

สอบถามผ่านทาง Website 

Service  Plus+++ 
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เทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

1. 

ยิ้มแยม้แจ่มใส 

รวดเร็วในการบริการ , ความถูกต้องและแม่นย า 

มีการอบรมพนักงานเพือ่ให้พนักงานท างานแทนกันได้ 

เอาใจใส่ลูกคา้ 

พนักงานสุภาพ เรยีบร้อยพรอ้มให้บริการ 

ให้การต้อนรับลูกค้าและไม่ปฏิเสธลูกคา้ 

กำรบริกำร 

2. 
มีเทคโนโลยทีี่ให้บริการเพียงพอ 

มีการพัฒนาเทคโนโลยดี้านการให้บริการ 

มีเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

เทคโนโล

3. กำรสื่อสำร 

การกล่าวค าต้อนรับและภาษาที่ให้ความหวังและก าลังใจ = การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร 

เก็บอารมณเ์พือ่ลดความขัดแย้ง 

การบริการข้างในจิตใจไม่ว่าจะโดยตรงหรอืทางโทรศัพท์ 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

มีป้ายบอกขั้นตอนการท างาน 

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ ์

มีบัตรคิวเพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว 

4. ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

สถำนที ่

มีป้ายบอกขั้นตอนการด าเนินการ 

พื้นที่สะอาด โล่ง โปร่ง และกว้างขวาง 

มีที่นั่งพักระหว่างรอรับบริการเพียงพอ 

5. กลุ่ม : จิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะ 
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10.  แนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรงำนทะเบียนและวัดผล  ปีกำรศึกษำ  2555                                    

  ปัจจัยที่ส่งให้บุคลากรในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล มีการปฏิบัติงาน  พร้อมที่จะให้บริการ 

และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีศักยภาพ  โดยบุคลากรพร้อมที่จะเรียนรู้  พัฒนาตนเองอยู่

ตลอดเวลา จากการจัดความรู้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล  ดังต่อไปนี้ 

  1.  ด้ำนบุคลำกร  โดยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจะให้ความส าคัญที่การพัฒนาคน หาก

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนางาน  และมีการจัดการความรู้ ก็จะท าให้มีความสามารถในการ

ให้บริการและปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรง  ดังนั้นฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจึงให้บุคลากรได้ปฏิบัติใน

การให้บริการดังนี้ 

  แนวปฏิบัติ 

  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  บุคลากรฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ควรแต่งกายให้สุภาพ  พร้อมให้บริการ 

  บุคลากรในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สามารถท างานแทนกันได้ 

  ประสานงานเพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ 

  2.  ด้ำนควำมถูกต้องและรวดเร็ว  การให้บริการด้วยความถูกต้อง และรวดเร็วจะท าให้เป็น

ที่ประทับใจโดยไม่ต้องเสียเวลา 

  แนวปฏิบัติ 

  มีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง 

  มีข้ันตอนในการให้บริการที่ชัดเจน 

  มีการบันทึก  วัน  เวลา  ทีร่ับค าร้อง 

  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ 

  ข้อมูลถูกต้องรวดเร็ว 

  3. ด้ำนกำรสื่อสำร  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยเริ่มตั้งแต่การต้อนรับ น้ าเสียง

นุ่มนวล  ไพเราะ  

  แนวปฏิบัติ 

  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ควรมีค าทักทายผู้มารับบริการอย่างสุภาพ  เช่น  “สวัสดีค่ะ” 

ติดต่อเรื่องอะไรคะ”  , “ขอบคุณคะ”  ,  “มีอะไรจะให้ช่วยไหมคะ” 

  หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า ไม่ได้  ไม่มี  ไม่ให้  แต่ควรบอกเหตุผล แล้วชี้แจงแทนการปฏิเสธ 

เช่น  “ขออภัยที่ไม่สามารถ..........................เนื่องจาก.............................”  
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  การยิ้ม  และทักทายด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวล  ไพเราะและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้มา

รับบริการ 

  ภาษาท่ีใช้ควรให้ความหวัง และก าลังใจ 

  ภาษาท่ีใช้ควรเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร 

                     ภาษาท่ีแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการให้บริการโดยตรง หรือทางโทรศัพท์ ควรจะบ่งบอกถึง

น้ าใจการบริการข้างในจิตใจ 

  4.  กำรประชำสัมพันธ์  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลควรมีการประชาสัมพันธ์  หลากหลาย

รูปแบบ 

  แนวปฏิบัติ 

  มีป้ายประชาสัมพันธ์ 

  มีอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 

  มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

  มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน SMS 

  5.  ด้ำนสถำนที่ และกำรจัดสภำพแวดล้อมเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก  เมื่อผู้รับบริการ มา

ใช้บริการซึ่งบางครั้งใช้ระยะเวลา  การจัดให้มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  จึงเป็นปัจจัยส าคัญ

ประการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย 

  แนวปฏิบัติ 

  มีที่นั่งพักรออย่างเพียงพอ 

  สถานที่สะอาด และมีสิ่งอ านวยความสะดวก  

  ขั้นตอนการให้บริการ 

  6.  กำรติดตำมและประเมินผล   ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลควรมีการติดตาม  เพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

  แนวปฏิบัติ 

  มีการออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ 

  มีข้อร้องเรียนของผู้รับบริการลดลง   
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Mind  Maps 
เทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็น

เลิศ 
ปีกำรศึกษำ 2556 
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11.  แนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรงำนทะเบียนและวัดผล  ปีกำรศึกษำ  2556                                    

  1.  ดูควำมต้องกำรของผู้มำรับบริกำร  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลต้องให้บริการดังนี้ 

  แนวปฏิบัติ 

  บริการที่รวดเร็ว 

  บริการที่สุภาพ 

  บริการที่เสมอต้นเสมอปลาย 

  รับฟังปัญหา 

  ให้ค าแนะน าด้วยความรู้ และความช านาญ 

  ค าม่ันสัญญา  (เม่ือรับงาน บอกผู้รับบริการว่าจะได้รับเอกสารเมื่อไร) 

  2.  ขั้นตอนในกำรให้บริกำร  เมื่อผู้รับบริการมาใช้บริการควรปฏิบัติดังนี้ 

  แนวปฏิบัติ 

  ยิ้มและทักทายผู้มารับบริการ 

  สอบถามถึงความต้องการของผู้มารับบริการ 

  ฟังอย่างตั้งใจ 

  จัดการตามความต้องการของผู้มารับบริการ 

  กล่าวขอบคุณผู้มารับบริการอย่างจริงใจ  

  3.  มำตรฐำนในกำรให้บริกำร  เพ่ือให้การบริการได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของ 

                     ผู้รับบริการควรปฏิบัติดังนี้ 

  แนวปฏิบัติ 

  สร้างความเป็นกันเองกับผู้มารับบริการ  อย่างมีกาลเทศะ 

  ตั้งใจและมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

  ปฏิบัติกับผู้มารับบริการเช่นเดียวกับท่ีเราต้องการได้รับการปฏิบัติ 

  เสนอบริการที่เหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ 

  รับมือกับค าถาม  เรื่องร้องเรียน  และร้องทุกข์ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 

  4.  จิตส ำนึกในกำรให้บริกำรที่ดี  เพ่ือให้การบริการที่ดีบุคลากรในฝ่ายงานทะเบียนและ 

                 วัดผล  ควรมีจิตส านึกในการให้บริการดังนี้ 

  แนวปฏิบัติ 
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  ยิ้มแย้มแจ่มใส     เต็มใจช่วยเหลือ 

  ไม่เบื่อค าถาม     ฟังความครบถ้วน 

  รีบด่วนบริการ     ตามงานฉับไว 

     ด้วยใจเสมอภาค 

  5.  สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงในกำรพูดโทรศัพท์   

  ใช้ค าพูด “เท่านี้ใช่ไหม”  “มีอะไรอีกไหม” 

  การใช้โทรศัพท์พูดเรื่องส่วนตัวนานเกินไป 

  การใช้วาจาไม่สุภาพ 

  ระหว่างลูกค้ารอสาย  อย่าพูดจาคุยกันลับหลัง 

  อย่าใช้สายส่วนตัวนานเกินไป 

  อย่าหายใจตรงๆ  ลงในกระบอกโทรศัพท์ 

  อย่าขัดจังหวะในขณะที่แขกก าลังพูดอยู่  หรือเร่งให้พูด 

  6.  สิ่งท่ีควรปฏิบัติในกำรพูดโทรศัพท์   

  ยิ้มแย้มแจ่มใส 

  รับสายทันที (2  ครั้ง)   เมื่อมีสายเรียก พร้อมกล่าวค าว่า  “สวัสดี” 

  ขอโทษ/ขอบคุณ  เมื่อต้องปล่อยให้ผู้รับคอยนาน 

  แจ้งชื่อ / สถานที่นั้นๆ 

  ใช้น้ าเสียงอ่อนโยน ไพเราะ 

  ให้ความส าคัญ / ยกย่องผู้พูด และตั้งใจฟัง 

  มีปากกาหรือดินสอ / กระดาษพร้อมจดบันทึกกรณีท่ีต้องฝากข้อความ 

  ทบทวนข้อความที่จดก่อนวางสาย 

  กล่าวขอบคุณ..  ที่ได้รับการช่วยเหลือใด 
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จำกกำรท ำกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรให้บริกำรหลำยประเด็น  รวมทั้งควำมรู้ที่

ได้รับจำกวิทยำกรผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนบริกำร  ที่ได้มำให้ควำมรู้ในงำนบริกำร  ในปี

กำรศึกษำ  2555  และ 2556   ฝ่ำยงำนทะเบียนและวัดผลได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติดังนี้  

 

แนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรงำนทะเบียนและวัดผล 

  1.  ด้ำนบุคลำกร  โดยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจะให้ความส าคัญที่การพัฒนาคน หาก

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนางาน  และมีการจัดการความรู้ ก็จะท าให้มีความสามารถในการ

ให้บริการและปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรง  ดังนั้นฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจึงให้บุคลากรได้ปฏิบัติใน

การให้บริการดังนี้ 

  แนวปฏิบัติ 

  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  บุคลากรฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ควรแต่งกายให้สุภาพ  พร้อมให้บริการ 

  บุคลากรในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล สามารถท างานแทนกันได้ 

  ประสานงานเพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ 

  2.  ด้ำนควำมถูกต้องและรวดเร็ว  การให้บริการด้วยความถูกต้อง และรวดเร็วจะท าให้เป็น

ที่ประทับใจโดยไม่ต้องเสียเวลา 

  แนวปฏิบัติ 

  มีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง 

  มีข้ันตอนในการให้บริการที่ชัดเจน 

  มีการบันทึก  วัน  เวลา  ทีร่ับค าร้อง 

  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ 

  ข้อมูลถูกต้องรวดเร็ว 

  3. ด้ำนกำรสื่อสำร  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยเริ่มตั้งแต่การต้อนรับ น้ าเสียง

นุ่มนวล  ไพเราะ  

  แนวปฏิบัติ 

  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ควรมีค าทักทายผู้มารับบริการอย่างสุภาพ  เช่น  “สวัสดีค่ะ” 

ติดต่อเรื่องอะไรคะ”  , “ขอบคุณคะ”  ,  “มีอะไรจะให้ช่วยไหมคะ” 
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  หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า ไม่ได้  ไม่มี  ไม่ให้  แต่ควรบอกเหตุผล แล้วชี้แจงแทนการปฏิเสธ 

เช่น  “ขออภัยที่ไม่สามารถ..........................เนื่องจาก.............................”  

  การยิ้ม  และทักทายด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวล  ไพเราะและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้มา

รับบริการ 

  ภาษาท่ีใช้ควรให้ความหวัง และก าลังใจ 

  ภาษาท่ีใช้ควรเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร 

                     ภาษาท่ีแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการให้บริการโดยตรง หรือทางโทรศัพท์ ควรจะบ่งบอกถึง

น้ าใจการบริการข้างในจิตใจ 

  4.  กำรประชำสัมพันธ์  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลควรมีการประชาสัมพันธ์  หลากหลาย

รูปแบบ 

  แนวปฏิบัติ 

  มีป้ายประชาสัมพันธ์ 

  มีอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 

  มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

  มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน SMS 

  5.  ด้ำนสถำนที่ และกำรจัดสภำพแวดล้อมเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก  เมื่อผู้รับบริการ มา

ใช้บริการซึ่งบางครั้งใช้ระยะเวลา  การจัดให้มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  จึงเป็นปัจจัยส าคัญ

ประการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย 

  แนวปฏิบัติ 

  มีที่นั่งพักรออย่างเพียงพอ 

  สถานที่สะอาด และมีสิ่งอ านวยความสะดวก  

  ขั้นตอนการให้บริการ 

  6.  กำรติดตำมและประเมินผล   ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลควรมีการติดตาม  เพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

  แนวปฏิบัติ 

  มีการออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ 

  มีข้อร้องเรียนของผู้รับบริการลดลง   

  7. ดูควำมต้องกำรของผู้มำรับบริกำร  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลต้องให้บริการดังนี้ 
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  แนวปฏิบัติ 

  บริการที่รวดเร็ว 

  บริการที่สุภาพ 

  บริการที่เสมอต้นเสมอปลาย 

  รับฟังปัญหา 

  ให้ค าแนะน าด้วยความรู้ และความช านาญ 

  ค าม่ันสัญญา  (เม่ือรับงาน บอกผู้รับบริการว่าจะได้รับเอกสารเมื่อไร) 

  8.  ขั้นตอนในกำรให้บริกำร  เมื่อผู้รับบริการมาใช้บริการควรปฏิบัติดังนี้ 

  แนวปฏิบัติ 

  ยิ้มและทักทายผู้มารับบริการ 

  สอบถามถึงความต้องการของผู้มารับบริการ 

  ฟังอย่างตั้งใจ 

  จัดการตามความต้องการของผู้มารับบริการ 

  กล่าวขอบคุณผู้มารับบริการอย่างจริงใจ  

  9.  มำตรฐำนในกำรให้บริกำร  เพ่ือให้การบริการได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของ 

                     ผู้รับบริการควรปฏิบัติดังนี้ 

  แนวปฏิบัติ 

  สร้างความเป็นกันเองกับผู้มารับบริการ  อย่างมีกาลเทศะ 

  ตั้งใจและมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

  ปฏิบัติกับผู้มารับบริการเช่นเดียวกับท่ีเราต้องการได้รับการปฏิบัติ 

  เสนอบริการที่เหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ 

  รับมือกับค าถาม  เรื่องร้องเรียน  และร้องทุกข์ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 

            10.  จิตส ำนึกในกำรให้บริกำรที่ดี  เพ่ือให้การบริการที่ดีบุคลากรในฝ่ายงานทะเบียนและ 

                 วัดผล  ควรมีจิตส านึกในการให้บริการดังนี้ 

  แนวปฏิบัติ 

  ยิ้มแย้มแจ่มใส     เต็มใจช่วยเหลือ 

  ไม่เบื่อค าถาม     ฟังความครบถ้วน 

  รีบด่วนบริการ     ตามงานฉับไว 
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     ด้วยใจเสมอภาค 

  11.  สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงในกำรพูดโทรศัพท์   

  ใช้ค าพูด “เท่านี้ใช่ไหม”  “มีอะไรอีกไหม” 

  การใช้โทรศัพท์พูดเรื่องส่วนตัวนานเกินไป 

  การใช้วาจาไม่สุภาพ 

  ระหว่างลูกค้ารอสาย  อย่าพูดจาคุยกันลับหลัง 

  อย่าใช้สายส่วนตัวนานเกินไป 

  อย่าหายใจตรงๆ  ลงในกระบอกโทรศัพท์ 

  อย่าขัดจังหวะในขณะที่แขกก าลังพูดอยู่  หรือเร่งให้พูด 

  12.  สิ่งท่ีควรปฏิบัติในกำรพูดโทรศัพท์   

  ยิ้มแย้มแจ่มใส 

  รับสายทันที (2  ครั้ง)   เมื่อมีสายเรียก พร้อมกล่าวค าว่า  “สวัสดี” 

  ขอโทษ/ขอบคุณ  เมื่อต้องปล่อยให้ผู้รับคอยนาน 

  แจ้งชื่อ / สถานที่นั้นๆ 

  ใช้น้ าเสียงอ่อนโยน ไพเราะ 

  ให้ความส าคัญ / ยกย่องผู้พูด และตั้งใจฟัง 

  มีปากกาหรือดินสอ / กระดาษพร้อมจดบันทึกกรณีท่ีต้องฝากข้อความ 

  ทบทวนข้อความที่จดก่อนวางสาย 

  กล่าวขอบคุณ..  ที่ได้รับการช่วยเหลือใด 

  

9.  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ   

  1.  นโยบายของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

และมีการก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายอย่างชัดเจน   

  2.  ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร   

  3.  บุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ  และมีความพร้อมที่จะร่วมโครงการ 

  4.  การสร้างแรงจูงใจ  โดยในปีการศึกษา  2556  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ได้รับอนุมัติ

ในการจัดโครงการโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 

 



19 
 

 

10.  บทสรุป 

  ในการให้บริการที่ดีจะต้องมีหลายๆ  องค์ประกอบรวมกัน  ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะทางกาย

ที่จะเป็นด่านแรกท่ีจะท าให้ลูกค้าประทับใจ  คุณลักษณะทางวาจา  คุณลักษณะภายในใจ     ซึ่งถ้าบุคลากรมี

คุณลักษณะทั้ง  3  นี้และตระหนักถึงความส าคัญในการให้บริการ   มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความเข้าใจ 

ให้ความส าคัญในงาน    น ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่า

สม่ าเสมอ  ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจในองค์กร  จะท าให้เป็นองค์กรมีประสิทธิภาพและ

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุด      
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ภำคผนวก 
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ภำพกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
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กำรจัดกำรควำมรู้  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556 

“เทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ”   

ระหว่ำงวันที่  1 – 2  สิงหำคม  2556 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 2  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ศูนย์กลำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดรับลงทะเบียน ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยำกำศในห้องประชุม ก่อนกำรเปิดโครงกำร 
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พิธีเปิดโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรส ำหรับบุคลำกรด้ำนงำนทะเบียนและวัดผล 
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บรรยำกำศกำรอบรม  และแบ่งกลุ่มกิจกรรม  (Work Shop)  - - > 1 
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บรรยำกำศกำรอบรม  และแบ่งกลุ่มกิจกรรม  (Work Shop)  - - > 2 
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บรรยำกำศกำรอบรม และแบ่งกลุ่มกิจกรรม  (Work Shop)  - - > 3 
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บรรยำกำศกำรอบรม  และแบ่งกลุ่มกิจกรรม  (Work Shop)  - - >  4 
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บรรยำกำศกำรอบรม  และแบ่งกลุ่มกิจกรรม  (Work Shop)  - - >  5 
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บรรยำกำศกำรอบรม  และแบ่งกลุ่มกิจกรรม  (Work Shop)  - - >  6 
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มอบของที่ระลึก  และมอบรำงวัล 

ผอ. สวท.  มอบรำงวัลปลอบใจ กลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุด 

ผอ. สวท.  มอบรำงวัลกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 

อีก 1 แอ๊ค ของกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 

ผอ. สวท.  มอบของท่ีระลึกแด่วิทยำกร 

ผอ. สวท.  มอบของที่ระลึกแต่ผู้ที่มีอำยุงำนมำกทีสุ่ด  (32  

ปี) 
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รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยงำนทะเบียนฯ  มอบของที่ระลึกแด่ตัวแทนแต่ละวทิยำเขต 
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ถ่ำยภำพหมู่เป็นที่ระลึก 
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บันทึกข้อควำม 

 

ส่วนรำชกำร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      

                  ส านักงานผู้อ านวยการ     โทร.  ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๐๐ ต่อ   ๒๗๒๐  โทรสาร ๐ ๔๔๒๓  ๓๐๖๘ 

 

 ที ่  ทบ  ๒๒๖  /๒๕๕๖                      วันที ่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง    ขอส่งแผนการจัดการความรู้ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

  ด้วยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ได้จัดจ าแผนการจัดการความรู้ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  และเพ่ือให้การด าเนินการด้านประกันคุณภาพในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล

ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงขอส่ง 

แผนการจัดการความรู้ ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖   จ านวน  ๑  ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

 

 (นางเกตุกาญจน์  ไชยขันธุ์) 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 

                                                        ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
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ฝ่ำยงำนทะเบียนและวัดผล 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ 

ปณิธำน  วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  
 ยุทธศำสตร ์ วัตถุประสงค์และมำตรกำร 

กำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  ปีกำรศึกษำ  2556 

 

 
วิสัยทัศน์ : บริการด้วยใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมาตรฐานด้านคุณภาพ 

 

พันธกิจ  : 1. สนับสนุนงานบริการการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ  

            มหาวิทยาลัย 

    2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

    3.  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 4.  เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของ 

                             มหาวิทยาลัย 

 5.  ส่งเสริมและมีส่วนร่วมการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม และรักษา   

                             สิ่งแวดล้อม 

    

เป้ำประสงค์ : 1. มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรและองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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   2.  ให้เป็นแหล่งการศึกษาด้านการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความ
       เข้มแข็งด้านการจัดการ การให้บริการตามมาตรฐานสากลเป็นที่พ่ึงของสังคมที่
       สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 

นโยบำย  : 1. เร่งรัดให้ทุกฝ่ายน าการบริหารจัดการความรู้ไปใช้ทุกแผนกงานของส านักส่งเสริม
                 วชิาการและงานทะเบียน 
   2.  น าการจัดการความรู้มาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาทุก
       ฝ่ายทุกแผนกงาน 
   3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการบริหารการศึกษา
       เพ่ือพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

เป้ำหมำย : ให้ทุกฝ่ายจัดท าการบริหารจัดการความรู้ในการพัฒนาบุคลากรเรื่ององค์ความรู้ที่
   จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศำสตร์ : 1. จัดโครงสร้างการด าเนินการงานบริหารจัดการความรู้ 
   2.  เสริมสร้างความรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในทุกภารกิจ 
   3.  จัดท า Web KM เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
   4.  ติดตามประเมินผล และจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือใช้กระบวนการบริหารจัดการความรู้พัฒนางานของส านักส่งเสริมวิชาการให้
       เป็นองค์กรเรียนรู้ 
   2.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
   3.  เพื่อเน้นกระบวนการให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการ
       บริหารจัดการส านักฯ โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการความรู้ 
   4.  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน 
       ทะเบียนในการพัฒนาและยกมาตรฐานสู่ระดับสากล 

มำตรกำร : 1. ทบทวนกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญมาด าเนินการ 
   2.  ทบทวนมาตรการของแต่ละกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินการ/ปฏิบัติการ 
   3.  ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง และน าไปเผยแพร่สู่การ
       ปฏิบัติจริง 
   4.  จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และคณะกรรมการด าเนินงาน
       ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   5.  จัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการ ประเมินผล และรายงาน 
   6.  จัดท าผลการจัดการความรู้เผยแพร่ใน www.basr.rmuti.ac.th

http://www.basr.rmuti.ac.th/


38 
 

 

แบบฟอร์มที่ 1 : การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ชือ่ส่วนรำชกำร :  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น 

1. สร้างความเชื่อมั่นดา้นบริการที่

ตอบสนองความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

1.  ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผลยกระดับการให้บริการและการ

ท างาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ

ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

1.  ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ/ ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 

 

80 

 

 

 

 

1.  เทคนิคการให้บริการ
สู่ความเป็นเลิศ 
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องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่เลือกมำจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้คือ 

แผนกำรจัดกำร

ควำมรู้แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 :  สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น 

(ประเด็นองค์ควำมรู้) 

  เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
 

เหตุผลที่เลือกองค์ควำมรู้ : เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักสง่เสริม

วิชาการและงานทะเบียน โดยมุง่เน้นอัตลักษณ์ของส านักฯ ในการให้บริการทางการศึกษา มีแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ เพื่อเผยแพร่ไปยังบุคลากรใน

มหาวิทยาลยั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ตลอดจนผูส้นใจทั่วไป น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ผู้ทบทวน : 

 

 

(นำงสำวภัณฑิรำ  สุขนำ) 

หัวหน้ำฝ่ำยงำนทะเบียนและวัดผล 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ผู้อนุมัติ : 

 

 

(นำงเกตุกำญจน์  ไชยขันธุ์) 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยงำนทะเบียนและวัดผล 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงำน : ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น :  เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ หมำยเหตุ 

1 กำรบ่งชี้ควำมรู ้

- การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการ 

  ความรู้ ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 

มิ.ย. 56 จ านวนประเด็น

ความรู ้

อย่างน้อยครอบคลมุ

ประเด็นความรูด้้าน

ภารกิจของหน่วยงาน 

บุคลากรในฝ่าย

งานทะเบียน

และวัดผล 

คณะกรรมการ

บริหารจดัการ

ครามรู ้

  

2 กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 

-  ภายในหน่วยงาน 

-  ภายนอกหน่วยงาน 

ส.ค.  56 ร้อยละของ

บุคลากรที่เข้า

โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวนบุคลากร

ที่เข้าร่วม

โครงการ 

คณะท างาน   

3 กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 

-  วิเคราะห์ สังเคราะหค์วามรู้ทีม่อียู่ในตัว

บุคคล 

ส.ค.  56 

 

จ านวนองค์ความรู ้ ไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น จ านวนบุคลากร

ที่เข้าร่วม

โครงการ 

คณะท างาน   

4 กำรประมวลผลและกลัน่กรองควำมรู้ 

-  การสกัดความรู้/แก่นความรู ้

ส.ค. – ก.ย.

56 

 

จ านวนองค์ความรู ้ ไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น จ านวนบุคลากร

ที่เข้าร่วม

โครงการ 

คณะท างาน   

5 กำรเข้ำถึงควำมรู้ 

-  น าองค์ความรู้เผยแพร่ใน website 

-  จัดท าเอกสารเผยแพร ่

-  หนังสือเวียน 

ต.ค. –ธ.ค. 

56         

เป็นต้นไป 

จ านวนช่องทางที่

เข้าถึงองค์ความรู ้

ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง จ านวนบุคลากร

ที่เข้าร่วม

โครงการและ

บุคคลภายนอก 

คณะท างาน   



41 
 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงำน :  ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น : เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ หมำยเหตุ 

6 กำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยนควำมรู้ 

-  สร้าง web Blog ใน website 

-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

-  ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) 

ต.ค.  56

เป็นต้นไป 

-web Blog 

- มีกิจกรรม

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

- มีชุมชนนัก

ปฏิบัติ (Cops) 

- Blog ใน Website 

- กิจกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง 

-ชุมชนนักปฏิบัติอย่าง

น้อย 1 Cops 

 

จ านวนบุคลากร

ที่เข้าร่วม

โครงการและ

บุคคลภายนอก 

คณะท างาน   

7 กำรเรียนรู้ 

-  บุคลากรมีการน าความรู้ที่ไดจ้ากการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปปฏิบตัิ งานมกีารพัฒนาท่ี

ดีขึ้น 

ต.ค.  56

เป็นต้นไป 

เอกสาร/คู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

อย่างน้อย 1 เรื่อง จ านวนบุคลากร

ที่เข้าร่วม

โครงการและ

บุคคลภายนอก 

คณะท างาน   
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จดหมำยประชำสัมพันธ์ถึงหน่วยงำน 

เพื่อเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
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                                       บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน    

                    ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผล  โทร.   ๒๗๕๐ - ๕๕                                       

ที่  ศธ ๐๕๘๖ (สวท) /๒๔๔๓                            วันที่   ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  ในเว็บไซต์    

เรียน   หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตสกลนคร,วิทยาเขตขอนแก่น, 

          วิทยาเขตกาฬสินธุ์, วทิยาเขตสุรินทร์ 

                   ด้วยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ประเด็นความรู้  เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  ในการนี้

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล   ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงาน    ซึ่งท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน

การบริการงานทะเบียน   จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการ

ความรู้  (KM)  ได้ที่  http://www.gotoknow.org  หัวข้อเทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  เพ่ือที่จะได้

มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้

เป็นประโยชน์  และตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

  (นางสาวภัทรานุช  บุญ

เรือง) 

         หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

              รักษาราชการแทน 

                                  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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                                       บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน    

                    ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผล  โทร.   ๒๗๕๐ - ๕๕                                       

ที่  ศธ ๐๕๘๖ (สวท) / ๒๔๔๔                           วันที ่  ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  ในเว็บไซต์    

เรียน   คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ, คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

                   ด้วยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ประเด็นความรู้  เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  ในการนี้

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล   ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงาน    ซึ่งท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน

การบริการงานทะเบียน   จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการ

ความรู้  (KM)  ได้ที่  http://www.gotoknow.org  หัวข้อเทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  เพ่ือที่จะได้

มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้

เป็นประโยชน์  และตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

  (นางสาวภัทรานุช  บุญ

เรือง) 

         หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

              รักษาราชการแทน 

                                  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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                                       บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน    

                    ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผล  โทร.   ๒๗๕๐ - ๕๕                                       

ที่  ศธ ๐๕๘๖ (สวท) / ๒๔๔๕                           วันที ่  ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  ในเว็บไซต์    

เรียน   คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม, คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

                   ด้วยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ประเด็นความรู้  เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  ในการนี้

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล   ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงาน    ซึ่งท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน

การบริการงานทะเบียน   จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการ

ความรู้  (KM)  ได้ที่  http://www.gotoknow.org  หัวข้อเทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  เพ่ือที่จะได้

มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้

เป็นประโยชน์  และตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

  (นางสาวภัทรานุช  บุญ

เรือง) 

         หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

              รักษาราชการแทน 

                                  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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                                       บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน    

                    ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผล  โทร.   ๒๗๕๐ - ๕๕                                       

ที่  ศธ ๐๕๘๖ (สวท) / ๒๔๔๖                           วันที ่  ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  ในเว็บไซต์    

เรียน   คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ, คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

                   ด้วยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ประเด็นความรู้  เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  ในการนี้

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล   ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงาน    ซึ่งท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน

การบริการงานทะเบียน   จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการ

ความรู้  (KM)  ได้ที่  http://www.gotoknow.org  หัวข้อเทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  เพ่ือที่จะได้

มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้

เป็นประโยชน์  และตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

  (นางสาวภัทรานุช  บุญ

เรือง) 

         หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

              รักษาราชการแทน 

                                  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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                                       บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน    

                    ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผล  โทร.   ๒๗๕๐ - ๕๕                                       

ที่  ศธ ๐๕๘๖ (สวท) / ๒๔๔๗                           วันที ่  ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  ในเว็บไซต์    

เรียน   คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ, คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

                   ด้วยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ประเด็นความรู้  เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  ในการนี้

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล   ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงาน    ซึ่งท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน

การบริการงานทะเบียน   จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการ

ความรู้  (KM)  ได้ที่  http://www.gotoknow.org  หัวข้อเทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  เพ่ือที่จะได้

มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้

เป็นประโยชน์  และตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

  (นางสาวภัทรานุช  บุญ

เรือง) 

         หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

              รักษาราชการแทน 

                                  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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                                       บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน    

                    ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผล  โทร.   ๒๗๕๐ - ๕๕                                       

ที่  ศธ ๐๕๘๖ (สวท) / ๒๔๔๘                           วันที ่  ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  ในเว็บไซต์    

เรียน   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์,คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 

                    ด้วยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ประเด็นความรู้  เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  ในการนี้

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล   ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงาน    ซึ่งท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน

การบริการงานทะเบียน   จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการ

ความรู้  (KM)  ได้ที่  http://www.gotoknow.org  หัวข้อเทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  เพ่ือที่จะได้

มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้

เป็นประโยชน์  และตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

  (นางสาวภัทรานุช  บุญ

เรือง) 

         หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

              รักษาราชการแทน 

                                  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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                                       บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน    

                    ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผล  โทร.   ๒๗๕๐ - ๕๕                                       

ที่  ทบ   ๓๗๓ /๒๕๕๖                                  วันที่   ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  ในเว็บไซต์    

เรียน   รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

          รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา   

                   ด้วยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ได้จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ประเด็นความรู้  เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  ในการนี้

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล   ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงาน ซึ่งท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน

การบริการงานทะเบียน   จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการ

ความรู้  (KM)  ได้ที่  http://www.gotoknow.org  หัวข้อเทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  เพ่ือที่จะได้

มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้

เป็นประโยชน์  และตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

  (นางเกตุกาญจน์  

ไชยขันธุ์) 

                               รองผู้อ านวยการฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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                                       บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน    

                    ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผล  โทร.   ๒๗๕๐ - ๕๕                                       

ที่  ทบ    ๓๗๕ /๒๕๕๖                                 วันที่   ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  ในเว็บไซต์    

เรียน   บุคลากรฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 

                   ด้วยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     ได้จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ประเด็นความรู้   เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ   ในการนี้

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล   ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงาน    ซึ่งท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน

การบริการงานทะเบียน    จึงขอเชิญบุคลากรในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล   ร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรม

การจัดการความรู้  (KM)   ได้ที่  http://www.gotoknow.org    หัวข้อเทคนิคกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  

เพ่ือที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆ    โดยฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลจะน าความรู้

ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์  และตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

  (นางเกตุกาญจน์  ไชย

ขันธุ์) 

                               รองผู้อ านวยการฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 

                                ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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                                       บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน    

                    ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผล  โทร.   ๒๗๕๐ - ๕๕                                       

ที่  ทบ   ๓๘๒ /๒๕๕๖                                           วันที่   ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการงานทะเบียน    

เรียน   บุคลากรในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 

                   ตามท่ีฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประเด็นความรู้เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  ในการนี้ฝ่าย

งานทะเบียนและวัดผล ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงาน   ซึ่งท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการ

ให้บริการงานทะเบียน  จึงขอความร่วมมือบุคลากรในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้  

เพ่ือพัฒนาให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและประทับใจต่อผู้มารับบริการต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และถือปฏิบัติ  

 

(นางเกตุกาญจน์  ไชย ขันธุ์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 
 



 

 

 


