รายงานผลการแลกเปลีย นเรีย นรู้
เทคนิ ค การสร้างจิ ต บริ ก ารเพื อ สร้างความพึงพอใจแก่ผรู้ บั บริ ก าร

สถาบัน วิจ ัยและพัฒนา

การแลกเปลีย นเรีย นรู้ การให้บ ริ ก ารเพือ สร้างความพึงพอใจแก่ผรู้ บั บริ ก าร
วัต ถุประสงค์ : เพือเป็ นการแลกเปลียนเรียนรูใ้ นการให้บริการ
ด้านงานวิจยั และพัฒนาเพือสร้างความพึงพอใจแก่ผรู้ บั บริการ
เพือนํามาสรุปองค์ความรูข้ องสถาบันวิจยั และพัฒนา
รูปแบบของการแลกเปลีย นเรีย นรู้ : การจัดการแลกเปลียนเรียนรู้
โดยให้บุคลากรในสถาบันวิจยั และพัฒนา มาถ่ายทอดองค์ความรู้
เปลียนเรียนรูซ้ งึ กันและกันและมีการคัดเลือกเทคนิคทีดใี นการให้บริการ
เพือนํามาใช้ในหน่วยงาน

สรุปผลการดําเนินงาน
1

มีองค์ความรูใ้ นการให้บริการ
เพือสร้างความพึงพอใจกับผูร้ บั บริการ

2

ผูเ้ ข้าร่วมในการแลกเปลียนเรียนรู้
เข้าใจและมีเทคนิคในการให้บริการ
เพือสร้างความพึงพอใจ

สรุป ผลจากกิ จ กรรมแลกเปลีย นเรีย นรู้
องค์ ค วามรู้
จิตบริ การกับการส่งเสริ มภาคลักษณ์ของสถาบัน
ดร.สําเนียง องสุพนั ธ์กลุ การมีจิตบริ การทีดี จะสามารถทําให้ ผ้ รู ับบริ การชืนชม
และยินดีในการขอรับบริการเรื องอืนๆในโอกาสต่อไป
ผู้อํานวยการ
และผู้ทีรับบริ การก็จะมีทศั นคติทีดีในการรับบริการจากสถาบัน

สรุป ผลจากกิ จ กรรมแลกเปลีย นเรีย นรู้
องค์ ค วามรู้
การกล่าวทักทาย สอบถามความต้ องการของผู้รับบริ การ
นางสาวธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป พร้ อมกับอํานวยความสะดวกด้ วยความเต็มใจ มีความ
รองผู้อํานวยการ
รวดเร็ วในการให้ บริ การ และรู้จกั การกล่าวคําขอโทษ
ฝายบริหารและบริการวิชาการ
หากมีการผิดพลาด

สรุป ผลจากกิ จ กรรมแลกเปลีย นเรีย นรู้

ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ ายส่งเสริ มงานวิจยั

องค์ ค วามรู้
การสอนและให้ งานแก่บคุ ลากร เพือให้ เกิดการค้ นคว้ า
เพือให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตัวเองจนทําให้ เกิดความมันใจ
ในการให้ บริ การหรื อการให้ คําปรึกษา

สรุป ผลจากกิ จ กรรมแลกเปลีย นเรีย นรู้

นางสาววรารัต น์ วัฒ นชโนบล
นัก วิ จ ยั

องค์ ค วามรู้

การให้ บริ การทีม่งุ สูค่ วามร่วมมือ โดยใช้ หลักการรับฟั งคือ การเปิ ด
ใจรับฟั งอย่างมีสติ จับสาระได้ อย่างถูกต้ อง และการสือสารด้ วยใจ
โดยให้ เกียรติผ้ ฟู ั ง คิดก่อนพูด สือข้ อความข้ อมูลทีเป็ นจริ ง
และมีคณ
ุ ภาพ

นางสาววรารัก ษ์ หะรังศรี
นัก วิ ชาการศึก ษา

องค์ ค วามรู้

การบริ การด้ านการตรวจเอกสารทางการเงิน รับฟั งปั ญหาข้ อสงสัย
มีการนํามาปรึกษาผู้บงั คับบัญชา เพือสามารถตอบคําถามได้
ถูกต้ อง สามารถอธิบายให้ นกั วิจยั หรื อผู้รับบริ การเข้ าใจเหตุผล
มากขึ น

สรุป ผลจากกิ จ กรรมแลกเปลีย นเรีย นรู้

นางสาวพัชรี สุข สมัย
นัก วิ ชาการศึก ษา

องค์ ค วามรู้

การให้ บริ การด้ านการเบิกจ่ายเงินวิจยั มีกระบวนการทํางาน
เป็ นขั นตอน สามารถอธิบายกฎระเบียบทีเกียวข้ องแก่ผร้ ู ับบริ การ
ได้ ทราบและชี แจงเกียวกับเอกสารทีเกียวข้ องช่วยแก้ปัญหา
ให้ กบั ผู้รับบริ การได้

นางสาวญานิ ศ า โพธิ ไพชยนต์
นัก วิ ชาการศึก ษา

องค์ ค วามรู้

คุณลักษณะทีดีของผู้ให้ บริ การ โดยต้ องรับฟั งปั ญหาและความ
ต้ องการของผู้รับบริ การ นํามาวิเคราะห์ปัญหาและความต้ องการ
เพือประสานผู้เกียวข้ องทําให้ สามารถให้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม

สรุป ผลจากกิ จ กรรมแลกเปลีย นเรีย นรู้

นางสาวศิ ริน ภา ขาวผ่อ งอํา ไพ
นัก วิ ชาการศึก ษา

องค์ ค วามรู้

การพัฒนาตน พัฒนางาน บริ การด้ วยใจ สร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ให้ มีมมุ มองการสร้ างจิตบริ การ
ทีสามารถพัฒนาให้ แก่ผ้ รู ับบริ การ บริ การได้ ตรงตามวัตถุประสงค์

นางสาวดวงใจ เถือ นถําแก้ว
เจ้าหน้ าทีบริหารงานทัว ไป

องค์ ค วามรู้

การสร้ างความเข้ าใจโดยการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
จะช่วยให้ ผ้ รู ับบริ การเข้ าใจง่ายขึ น สามารถช่วยลดระยะเวลา
การทํางานได้ และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทีน่าสนใจ
ให้ กบั ผู้เข้ ามารับบริ การ เพือความรวดเร็ วในการประชาสัมพันธ์
อีกช่องทางหนึง

สรุป ผลจากกิ จ กรรมแลกเปลีย นเรีย นรู้

นางสาวญาดา พิ ม พา
นัก วิ ชาการคอมพิ ว เตอร์

องค์ ค วามรู้

สร้ างความเป็ นกันเองระหว่างผู้ให้ บริ การกับผู้รับบริ การ
เพือลดความตึงเครี ยด กล่าวคําชมตามโอกาสอันควร
พูดจาไพเราะอ่อนหวาน แต่มีความชัดเจนเข้ าใจง่าย

นางสาวปาณิ ส รา อิ น เล็ก
นัก วิ ชาการศึก ษา

องค์ ค วามรู้

การให้ บริ การโดยการทําความเข้ าใจก่อนว่าผู้มารับบริ การต้ องการ
ข้ อมูลอะไรบ้ าง จะทําให้ สามารถให้ บริ การได้ ตรงตามความ
ต้ องการของผู้รับบริ การมากขึ น

สรุป ผลจากกิ จ กรรมแลกเปลีย นเรีย นรู้

นางสาวอโณทัย ปิ นบ้านกวย
เจ้าหน้ าทีบริหารงานทัว ไป

องค์ ค วามรู้

การให้ บริ การผ่านช่องทางโทรศัพท์ ในการติดต่อสอบถาม
ผ่านทางโทรศัพท์ โดยให้ บริ การควรให้ นํ าเสียงทีสุภาพ
ชี แจงข้ อมูลด้ วยความกระชับและเข้ าใจง่าย ชัดเจน

นางสาวสุภิชมาศ ประทุม เมศร์
นัก วิ ชาการศึก ษา

องค์ ค วามรู้

การเลือกหัวข้ ออบรมทีตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การ
โดยมีการสํารวจความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายทีหน่วยงาน
จะสามารถนําไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ บริ การเกี ยวกับงานวิจยั
เพือเป็ นองค์ความรู้ให้ กบั ชุมชนหรื อผู้รับบริ การ ทีจะสามารถนําไป
พัฒนาได้ ต่อไป

สรุป ผลจากกิ จ กรรมแลกเปลีย นเรีย นรู้

นางสาวสมกมล ภัทรกิ จ โสภณ
นัก วิ จ ยั
องค์ ค วามรู้

การแสดงไมตรี จิตต่อผู้รับบริ การ การพูด
ด้ วยนํ าเสียงทีดีและให้ ความช่วยเหลือด้ วย
ไมตรี จิต

นายวัน ชัย ไม้เชือ
นัก วิ ชาการศึก ษา
องค์ ค วามรู้

การสร้ างความพึงพอใจด้ วยการมีมนุษย์
สัมพันธ์ทีดี ให้ หลักการ Service Mind
ในการให้ บริ การ รับฟั งและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ ไขปั ญหากับผู้รับบริการ

นางสาวสุมิ ต รา เอี ย มมี
เจ้าหน้ าที บ ริ หารงานทัว ไป
องค์ ค วามรู้

การให้ บริ การทีดีตอ่ ผู้รับบริการ
ด้ วยความยิ มแย้ มแจ่มใส มีความ
กระตือรื อร้ นทีจะบริการ

การเพิ ม ประสิ ทธิ ภาพในการให้บ ริ ก าร ด้ว ยหลัก การ 10 S
Smooth

Smile

Speak

Small

การบริ การ
ปฏิบตั ิตน
ผู้ให้ บริ การทีดี ด้ วยรอยยิ ม การพูดจาดี
นํ าเสียงไพเราะ ด้ วยความ
ควรมีอารมณ์
จะสร้ าง
อ่อนน้ อม
มันคงสมําเสมอ ความประทับใจ มีสมั มาคารวะ
ถ่อมตน
ถึงแม้ วา่
ให้ แก่ผ้ มู ารับบริการ
ผู้รับบริการ
จะอารมณ์เสียใส่
ต้ องข่มอารมณ์ไว้
ไม่ควรตอบโต้

Smart

Special Spirit

Speed Super

ยอมรับฟั ง ให้ บริ การ
บุคลิกภาพดี ให้ ความสําคัญ ความคิดเห็น
ด้ วยความ
สง่างามจะสร้ าง กับผู้รับบริการ ของผู้รับบริการ
รวดเร็ ว
ความประทับใจ
โดยมองว่า เป็ นผู้รับฟั งทีดี
ให้ กบั ผู้รับบริ การ ผู้รับบริการ
ตั งแต่แรกเห็น เป็ นบุคคลพิเศษ

การให้ บริ การ
ทีมากกว่า
มากกว่าสิงที
ผู้รับบริการ
คาดหวัง
หรื อคาดคิด

Save

การประหยัดเวลา
ในการดําเนินการ
ให้ บริ การ
และการประหยัด
วัสดุของหน่วยงาน

สรุ ป องค์ ค วามรู้ จ ากกิจ กรรมแลกเปลีย นเรี ย นรู้

หัวข้ อเทคนิคการสร้ างจิตบริการเพือสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ รู ับบริ การ

มีมนุษย์สมั พันธ์ทีดี ยิ มแย้ม กล่าวทักทาย
แสดงความกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ

มีเทคนิคในการให้ บริ การ เช่น การกล่าวชม
ตามโอกาสอันควร เพือสร้ างความเป็ นกันเอง
ลดความตึงเครี ยด

การเปิ ดใจรับฟั งอย่างมีสติ จับสาระได้ อย่างถูกต้ อง
และการสือสารด้ วยใจ โดยให้ เกียรติผ้ ฟู ั งคิดก่อนพูด
สือข้ อความข้ อมูลทีเป็ นจริ งและมีคณ
ุ ภาพ
รู้จกั วิเคราะห์ความต้ องการของผู้รับบริ การ
เพือให้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม
การสอนและการให้ งานแก่บคุ ลากร เพือให้
เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง จนทําให้ เกิด
ความมันใจในการให้ บริ การ

ภาพกิ จ กรรม

