
 
RUTS KM  KNOWLEDGE RECORD FORM | แบบฟอร์มบนัทกึองค์ความรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

แบบสรปุองคค์วามรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. MNO4 
 

เป้าหมาย: บุคลากรของสถาบนัฯ 

ขอบเขต:สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 

ผูนํ้าการเสวนา :  สมาชกิ Cop การบรหิารจดัการ เรื<อง เทคนิคการใหบ้รกิารนกัทอ่งเที<ยวหลงัจาก

สถานการณ์โควดิคลี<คลาย 

ผูบ้นัทึกการเสวนา : Cop การบรหิารจดัการ 

ผูร้ว่มแลกเปลี<ยนเรยีนรู ้:  

ลาํดบั ชื<อ – สกุล หน่วยงาน 
1 นายสมภพ        ยี<สุน่ สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
2 น.ส.สภุาวด ี      กลบัใหม ่ สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
3 นายจกัรพนัธ ์    คงนคร สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
4 น.ส.ชรนิรตัน์     ผกามาศ สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
5 นางสาวบุญญา   วทุธชศูลิป์ สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
6 น.ส.จติตมาส   ฤทธเิดช สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
7 น.ส.ธนาภรณ์   วอ่งวรานนท ์ สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
8 น.ส.สรุยิะ ตาเตะ สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
9 นายสรุนิทร    บุญรอด สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
10 นายธานี         สงัฆะวงั  สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
11 นายพงษ์พนัธ ์    โชตพินัธ ์ สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
12 นางสาววศินี  รตันอรา่มสวสัดิ c สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
13 นายภากรณ์    จูห้อ้ง สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม 
 

ประเดน็ปัญหา : จากเหตุการณ์โรคระบาดของไวรสัโคโรน่า efgh  สถาบนัฯ ประสบปัญหานกัทอ่งเที<ยว

ลดลงอยา่งมาก ทาํใหห้น่วยงานตอ้งหยดุการทาํงานในบางสว่นงานและอตัรากาํลงัคนกต็อ้งลดลงตามไปดว้ย 

สง่ผลใหเ้กดิความเสื<อมโทรมของสถานที<ในบางพืjนที< และตอ้งเพิ<มมาตรการป้องกนัเชืjอโรคภายในพืjนที< 
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จงึจาํเป็นตอ้งเพิ<มจุดเชค็อนิใหม่ๆ  ใหน่้าสนใจ แปลกใหม ่ เพื<อดงึดดูนกัทอ่งเที<ยว และการพน่ ทาํความ

สะอาด ฆา่เชืjอเป็นประจาํ สว่นงานดา้นบรกิารนกัทอ่งเที<ยวกล็ดน้อยลง สง่ผลต่อตวับุคลากรดา้นบรกิาร

ตอ้งรเิริ<มการบรกิารแบบใหม่ๆ  ที<สรา้งจดุเดน่ ประทบัใจต่อผูพ้บเหน็ในครั jงต่อๆ ไป   

ความรู้ทีZชดัแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) : (เอกสาร, สื<อ, กฎ, ระเบยีบ, วธิกีารปฏบิตั,ิ ระบบ, 

ขั jนตอน) 

 บุคลากรผูเ้ชี<ยวชาญของสถาบนัฯ จงึมกีารจดัทาํวธิกีารปฏบิตังิานเพิ<มใหมข่ึjน เพื<อ
แกปั้ญหาหลงัเกดิเหตุการณ์ระบาดของโรคไวรสัโคโรน่า efgh  โดยมกีารดาํเนินการจดัทาํรปูแบบของสว่น
งานที<ไดร้บัผลกระทบเพื<อการเพิ<มประสทิธภิาพการทาํงานของบุคลากร และสถานที<ของสถาบนัทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ<งแวดลอ้ม  โดยมกีารเพิ<มเตมิ  3 จุดบรกิาร ดงันีj  
                     1. การจดัตกแต่งสถานที< 

          2. งานบรกิารตอ้นรบั 
           3.  มาตรการความปลอดภยัทางดา้นการป้องกนัโรคโควดิ 19 

      
ความรู้ทีZฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : (ทกัษะ, ประสบการณ์, ความคดิ, พรสวรรค)์ 

1. ดา้นตกแต่งสถานที< ภายในองคม์ผีูเ้ชี<ยวชาญดา้นศลิปกรรม ซึ<งดาํรงตาํแหน่ง

นกัวชิาการชา่ศลิป์ ของสถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม ประสบการณ์

ทาํงาน 10 กวา่ปี จงึมแีนวทางการปฏบิตัใินงานดา้นตกแต่งที<ละเอยีด ลงมอืทาํไดจ้รงิ

ตามหลกัการศลิปะ สามารถเผยแพร ่ถ่ายทอดองคค์วามรูอ้อกมาไดใ้นรปูแบบสื<อ

ประชาสมัพนัธ ์ในรปูแบบลายลกัษณ์อกัษร ไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตัต่ิอบุคลากรต่อไปๆ 

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. ดา้นงานบรกิาร บุคลากรที<รบัผดิชอบดา้นงานบรกิารขององคก์ร จะไดร้บัการฝึกอบรม

จากวทิยากรดา้นงานบรกิารอยา่งสมํ<าเสมอ จะตอ้งรบัการฝึกอบรมหลกัสตูรดา้นการ

บรกิารที<เป็นเลศิ จากวทิยากรของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ  

3. ดา้นมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 บุคลากรดา้นงานบรกิารจะ

ไดร้บัการฝึก อบรม ถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ชาํนาญ

การ ภายใตโ้ครงการยกระดบัอุตสาหกรรมทอ่งเที<ยวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั เป็นประจาํ เพื<อการพฒันางาน 

 

  

แนวปฏิบติัทีZดี : Cop การบรหิารจดัการ เรื<อง เทคนิคการใหบ้รกิารนกัทอ่งเที<ยวหลงัจากสถานการณ์โควดิ
คลี<คลาย  ม ี            
                  1. การจดัตกแต่งสถานที< คอื ใชก้ารตกแต่งภมูทิศัน์ใหด้สูะอาดเรยีบรอ้ยสวยงามเพื<อสรา้งจดุ
ถ่ายภาพ เชค็อนิ ในรปูแบการตกแต่งที<เป็นธรรมชาตเิพื<อใหน้กัทอ่งเที<ยวรูส้กึแปลกใหมใ่นจุดต่างๆ ของสถาน
แสดงพนัธุส์ตัวนํ์jาตรงั 
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                    2. งานบรกิารตอ้นรบั คอื เน้นการพดูจาไพเราะ มกีารแนะนําขอ้มลู ชดุการแต่งกายสะอาด
เรยีบรอ้ยมกีารสรา้งยนิูฟอรม์ขึjนมาเพื<อสรา้งความแตกต่างใหล้กูคา้สามารถรบัรูไ้ดว้า่ใครคอืพนกังานที<คอย
ใหบ้รกิาร 
                   3. มาตรการความปลอดภยัทางดา้นการป้องกนัโรคโควดิ 19 คอื จดัมาตรการรกัษาความสะอาด

ป้องกนัโควดิ gh อยา่งเครง่ครดั กลา่วคอื มจุีดลา้งแอลกอออล ์ จุดลงทะเบยีน , ผูเ้ขา้ชมตอ้งสวมหน้ากาก

อนามยั , มกีารวดัอุณหภมูทุิกครั jง ,เวน้ระยะหา่งจุดนั <งชมและจุดเดนิภายในพพิธิภณัฑ ์,จดัการพน่ฆา่เชืjอทุก

สปัดาห ์ ,ทาํความสะอาดทุกจุดสมัผสั เชน่ ลกูบดิประต ู หอ้งนํjา อยา่งสมํ<าเสมอ ,ปิดแอรเ์น้นการจดัพืjนที<

เพื<อใหอ้ากาศถ่ายเทสะดวก 

ตวัอย่างภาพประกอบ 
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วธิกีารสูค่วามสาํเรจ็ : 

1. เมื<อมบุีคลากรผูเ้ชี<ยวชาญภายในองคก์รแลว้ ผูเ้ชี<ยวชาญกต็อ้งมั <นถ่ายทอดออกมาใน

รปูแบบต่างๆทั jงแบบลายลกัษณ์อกัษร หรอืในรปูแบบสื<อประชาสมัพนัธต่์างๆ เป็นระยะๆ 

เพื<อจะไดนํ้าองคค์วามรูท้ี<มเีหลา่นั jนมาพฒันางานในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพยิ<งขึjน  

2. เมื<อบุคลากรไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ลว้ ตอ้งหมั <นนําความรูท้ี<ไดม้าปฏบิตังิานจรงิ 

ปฏบิตัใิหบ่้อยครั jง เพื<อจะไดเ้กดิความเคยชนิ นําไปสูก่ารพฒันาในงาน ในสถานที< และในตวั

บุคลากรเอง จะไดเ้กดิผลสมัฤทธิ cในงานที<สงูสดุ 

 

 

 

           (นางสาววศินี รตันอรา่มสวสัดิ c) 
                                                                          ผูบ้นัทกึการแลกเปลี<ยนเรยีนรู ้CoP 
                                                       6  สงิหาคม e��4 
 




