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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเรา เราก็ไม่มีโอกาสได้อยู่ให้ถึงวันที่โลกมันเปลี่ยน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล) มันอยู่ที่ตัวเราเอง มุมมองในการปรับ วิธีการคิด ยุคสมัยบริบทนี่มันเปลี่ยนไป
ตลอด แต่จะท ายังไงที่ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมีความสุข การที่ท าให้งานประจ าเป็น
งานอดิเรก บอกมาจากบ้านทุกวันเป็นงานอดิเรกไม่มีความเบื่อ สิ่งที่ท าเป็นก็จะรู้สึกดี ถ้ามันไปทาง
ไหนไม่ได้ ก็กลับมาท่ีตัวเรา แล้วก็ท าตัวเองให้ดีที่สุด  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ)  

ข้อคิดที่ได้จากการเสวนาสายสนับสนุน มีแนวคิดในการจากบุคลากรดังนี้ ถ้าใจเราสงบ เรา
จะพร้อมรับกับทุกๆเรื่องที่จะเกิดขึ้น (นายสุทัน มุมแดง) สร้างสมดุลชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิต
ครอบครัว(นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี) การบริหารจัดการตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 
ครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ พอครอบครัวเรามีความสุข เราก็มาที่ท างาน ปรับตัวอย่างไรให้ไปถึงบทบาท
ที่สังคมยอมรับในตัวเรา (นายครรชิต อนุกูล) คนที่เก่งที่สุด มักจะอยู่ไม่ได้ แต่คนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ปรับปรุงตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ จะเป็นคนที่อยู่ได้ (อ.ธีร  โสตถิโกมล) ยุคที่
สวนดุสิตมีความเปลี่ยนแปลงนี้ การให้ก าลังใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องส าคัญมากๆ (นายณัฐวุฒิ ตันมณี) 

ผลการประเมินความความพึงพอใจ ของโครงการ ซึ่งใช้เกณฑ์มาตราส่วน 4 อันดับ เฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 3.56) พิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย
สะดวกมากที่สุด (  = 3.71) รองลงมาด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 3.54) ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 3.52) และด้านการน าความรู้ไปใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.48) ตามล าดับ  

ความคาดหวังของบุคลากรคือ การที่มหาวิทยาลัยช่วยหาวิธีการที่ทุกคนจะเดินต่อไปด้วยกัน
ได้อย่างสมดุลระหว่างคนที่ปฏิบัติงานส่วนร่วมเป็นหลักกับคนที่ปฏิบัติงานส่วนตัวเป็นหลัก  บุคลากร
สวนดุสิตยังมีความกังวลว่า ระหว่าง งาน รายได้ และ ความก้าวหน้า ยังไม่สมดุลและมีความมั่นคง 
สวัสดิการยังไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลจากนโบบายสวัสดิการด้านประกันกลุ่ม ส่งผล
ให้ความสุขของบุคลากรสวนดุสิตเพ่ิมขึ้น ถ้าบุคลากรท างานด้วยความสุของค์กรก็จะเติบโตได้อย่าง
รวดเร็ว  
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 มีความเชี่ยวชาญในงาน 
รู้จริง คือต้องรู้จริง พอจะไปถาม
เรื่องนี้ต้องนึกถึงคนนี้เลย เพราะ

คนนี้รู้จริง ศึกษาระเบียบข้อมูลชัด 

สื่อสารที่ตรงประเด็น 
ตอบตรงที่เขาต้องการ รู้ว่าคนที่
เข้ามาใช้บริการต้องการอะไร  

ไม่ต้องการอะไร 

 

มีจิตบริการ 
คือเดินเข้าไป ให้รีบทักทายสอบถาม 
ต้องเข้าใจว่าเขามาหาเรา เพราะเขา
มีทุกข์ เขามีจิตบริการ ทุกข์ร้อนแทน

คนที่เดินเข้ามา 

มีเครือข่าย 
ส่งผลให้การท างานส าเร็จลุล่วงไป
ได้เร็วขึ้น เพราะมีทีมงาน มีสาย

งาน มีสายสัมพันธ์ที่ดีทั้งองค์กร รู้
ว่าในงานไหนควรจะประสานงาน

กับใครบ้าง 

 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนดุสติในยุค 5.0 
กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา สายสนบัสนุน 
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รายงานประมวลความรู้โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนดุสิตในยุค 5.0 
กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา 

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล าพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวน

ดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน (ช่วงเช้า เวลา 09.00 -
12.00 น.) และบุคลากรสายวิชาการ(ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมล าพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ชื่อโครงการ: สวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา 
หน่วยงาน: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า 
 
หลักการและเหตุผล  

การที่องค์กรจะมีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยดีนั้นจะต้องอาศัยการสื่อสาร
สองทางเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสะท้อนความ
คิดเห็นจากคณาจารย์และพนักงาน  ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ โดยผ่านการจัดกิจกรรม
นันทนาการและการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต ได้มีการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รับความรู้มือจากทุก
ภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  

ทั้งนี้จากการผลการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า
บุคลากรมีความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน รวมถึงผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เช่น ทักษะการเขียนผลงาน อุปสรรคในการเขียนผลงาน และการ
เผยแพร่ผลงาน และให้การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร  

ดังนั้นสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “สวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา” เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากร รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ส าหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารผ่านสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

2.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากรทุกระดับ 
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ผลผลิตโครงการ (Output) 
1.  บุคลากร ได้สร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลในหลายมุมมอง เพ่ือ

น าเสนอผู้บริหารระดับสูง 
2.  สภาคณาจารย์และพนักงาน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถน าข้อมูลไป

ต่อยอดเพ่ือปรับปรุง พัฒนา และแก้ปัญหา การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสม 

3.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1.  บุคลากรสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และสามารถเขียนผลงาน
เผยแพร่ เพ่ือน าไปใช้ได้จริง 

2.  สภาคณาจารย์และพนักงาน สามารถช่วยเหลือบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของ
บุคลากร 

3.  การปฏิบัติงานของบุลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ช่วยให้ลดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 
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ประมวลความรู้โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้สวนดุสิตในยุค 5.0 
กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา สายสนบัสนุน 

 
จากความส าเร็จในอดีต ถึง ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล : ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  กล่าวว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้ว สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากของชาวสวนดุสิต คือ การ
ที่เรามีนักศึกษา สี่หมื่นกว่าคน งานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจ านวนสองหมื่นคน ใช้เวลาถึง 4 
วัน 4 คืน ไม่ได้หลับไม่ได้นอน ด้วยความร่วมมือจากหลายท่านร่วมกัน นี่คือ ความส าเร็จของสวนดุสิต
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่อย่างยั่งยืนได้ตลอด ของที่ส าเร็จเมื่อวาน วันนี้คือ
อดีต วันพรุ่งนี้คือสิ่งที่ท้าทาย ที่เราจะต้องก้าวไปกับสิ่งที่โลกเปลี่ยนแปลง  

จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคคลากรของสวนดุสิตในเรื่องความสุขของการอยู่ในสวนดุสิต  
นั้น สภาคณาจารย์และพนักงานได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและพบว่า ความสุขของบุคคลากรของสวน
ดุสิต มีประเด็นหลักๆ อยู่ 4 ประเด็น ได้แก่  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล) 

1 ความสุขในการท างาน  
2 ความสุขในเรื่องของเศรษฐกิจและครอบครัว  
3 ความสุขในเรื่องของสวัสดิการ และ 
4 ความสุขในคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเรา เราก็ไม่มีโอกาสได้อยู่ให้ถึงวันที่โลกมันเปลี่ยน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล) มันอยู่ที่ตัวเราเอง มุมมองในการปรับ วิธีการคิด ยุคสมัยบริบทนี่มันเปลี่ยนไป
ตลอด แต่จะท ายังไงที่ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมีความสุข การที่ท าให้งานประจ าเป้น
งานอดิเรก บอกมาจากบ้านทุกวันเป็นงานอดิเรกไม่มีความเบื่อ สิ่งที่ท าเป็นก็จะรู้สึกดี ถ้ามันไปทาง
ไหนไม่ได้ ก็กลับมาท่ีตัวเรา แล้วก็ท าตัวเองให้ดีที่สุด  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ) ถ้าใจเรา
สงบ เราจะพร้อมรับกับทุกๆเรื่องที่จะเกิดขึ้น (นายสุทัน มุมแดง) ชีวิตให้สมดุลค่ะ ทั้งเรื่องงานและ
เรื่องชีวิตครอบครัว(นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี) การบริหารจัดการตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 
ครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ พอครอบครัวเรามีความสุข เราก็มาที่ท างาน ปรับตัวอย่างไรให้ไปถึงบทบาท
ที่สังคมยอมรับในตัวเรา (นายครรชิต อนุกูล) คนที่เก่งที่สุดเนี่ย มักจะอยู่ไม่ได้ แต่คนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ปรับปรุงตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเนี่ย จะเป็นคนที่อยู่ได้ (อ.ธีร  โสตถิโกมล)  ยุค
ที่สวนดุสิตมีความเปลี่ยนแปลงนี้ การให้ก าลังใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องส าคัญมากๆ (นายณัฐวุฒิ ตัน
มณี ) 
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รายช่ือวิทยากรรับเชิญ 
วิทยากรรับเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ 

1. นายไพศาล คงสถิตสถาพร  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
หัวข้อเรื่อง : อยู่อย่างมีความสุขในสวนดุสิตยุค 5.0 

2. นายอุทัย ช านาญกิจ  
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์  
หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาตนเองจากภายใน ท าตัวให้เป็นที่ต้องการขององค์กร 

3. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    หัวข้อเรื่อง : การสร้างความมั่นคงจากงานที่ท าของตนเอง 
4. นายสุทัน มุมแดง  

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและงานทะเบียน 
    หัวข้อเรื่อง : เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานได้อย่างไร 
5. นายครรชิต อนุกูล  

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าคณะครุศาสตร์ และสภาคณาจารย์ 
    หัวข้อเรื่อง : บทบาทสายสนับสนุนกับการเปลี่ยนแปลงสู่ สวนดุสิต ยุค 5.0 
 

ผู้ด าเนินรายการ ได้แก่  
1. อาจารย์พรพิมล นามวงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

อดีตสภาคณาจารย์และพนักงาน 
2. นายณัฐวุฒิ ตันมณี กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
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นายไพศาล คงสถิตสถาพร ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
หัวข้อเรื่อง : อยู่อย่างมีความสุขในสวนดุสิตยุค 5.0 
 

 
“เราก็ต้องหาเรื่องบวกมาคุยบ้างนะครับ มันก็ท าให้เรามีความสุข 

 ถ้าทุกวัน เจอแต่เรื่องลบๆมันก็บั่นทอนจิตใจในการท างาน  
ถ้าเราทักทายกันก็ให้ทักทายกันด้วยประโยคดีๆ ให้รู้สึกดีๆต่อกัน” 

(นายไพศาล คงสถิตสถาพร) 
 

 จากศิษย์เก่าก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรที่ท างานในสวนดุสิต สถานที่ที่ได้รับทั้งความรู้ โอกาส 
และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต คุณเต๋อไพศาล คงสถิตสถาพร เป็นเสมือนตัวแทนแห่งความสุข
ของชาวสวนดุสิต สิ่งที่คุณเต๋อน ามาใช้ในการปฏิบัติตนไปสู่การอยู่อย่างมีความสุขในสวนดุสิตยุค 5.0 
 
 

 
 
 

สร้างภาพลักษณ์แห่งความสุข 

ความสุขอยู่ที่ตัวเรา ความสุขกับงาน 

ความสุขจากเครือข่าย 

- ภูมิใจในความเป็นตัวเรา 
- ทุกคนมีหน้าท่ีของตนเอง 
- การท างานเบื้องหลัง เป็นกลไก

หนึ่งของความส าเร็จ 
 

- ความสุขในการท างาน คือการ
ท างานให้ส า เร็จ  แม้งานที่ท า
อาจจะไม่ได้ใช้ในงานนั้น ๆ ก็ตาม 

- ท าหน้าที่ให้ดีที่สุด 
- ทุกโอกาสคือความสุขที่ได้ท างาน 
 

- ใช้รอยยิ้มสร้างเครือข่าย 
- เพ่ือนร่วมงานดีๆ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
- เครือข่ายร่วมมือไปสู่เป้าหมาย 
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นายอุทัย ช านาญกิจ  
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์  
หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาตนเองจากภายใน ท าตัวให้เป็นที่ต้องการขององค์กร 

 
 
 

“การที่เราเรียนรู้ไปด้วยเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ของเรา 
 เรียกว่าเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเอง” 

(นายอุทัย ช านาญกิจ) 
 

 
 

ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ทะเบียนพัสดุ ได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นงานจัดซื้อมาสู่งานที่
เกี่ยวกับกฎหมาย กฏ ระเบียบต่าง ๆ มีแนวคิดในการท างานด้วยการมองในเรื่องของนโยบาย และกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก ร่วมกันขับเคลื่อนกับมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายด้วยการพัฒนา
ตนเอง ผ่านแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์สมัยใหม่ 

 
 
แนวคิดในการท างานของคุณอุทัย ช านาญกิจ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

การข้ามสายงาน 
ท างานแทนกันได้ 

เรียนรู้เพิ่มเติม ลงมือปฏิบัติ
  

ถ่ายทอดความรู้ 
ศึกษาต่อเนื่อง 
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“เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส   
แสวงหาความรู้ตลอดเวลา  

รู้จริงเก่ียวกับสิ่งที่ท า  
ศึกษางานในสายงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง” 

(นายอุทัย ช านาญกิจ) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

นโยบาย และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในงาน 

ท างานตอบสนองนโยบายได้โดยท่ีไม่ผิดกฎระเบียบ 

พัฒนาตนเองให้เกิด
ทักษะและความช านาญ

ในงาน 

พัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิด
ความพร้อมที่จะก้าวไป

กับองค์กร 

เรียนรู้และใฝ่รู้ในงานที่ท า
เรียนรู้เพิ่มเติมกับงานที่ท า
อยู่ 

เกิดทักษะ 
เกิดความเชี่ยวชาญในงาน 
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นายสุทัน มุมแดง  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและงานทะเบียน 
หัวข้อเรื่อง : เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานได้อย่างไร 
 

“พี่จ๋าหนูมาขอความไม่รู้ ด้วยไม่ดูประกาศพลาดข่าวสาร 
หันมาหน่อยย้ิมน้อยๆคอยไม่นาน อย่าร าคาญบริการงานของเรา” 

(นายสุทัน มุมแดง) 
 
 จากศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ขณะยัง

ศึกษาอยู่ด้วยแนวคิดที่ว่า “กิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาตัวเรา” โดยคุณสุทันให้ความส าคัญ
อย่างมากกับเรื่องสุขภาพและการออกก าลังกาย จากประสบกาณ์ที่ทุ่มเทในการท างานหนักจนล้มป่วย 
จึงต้องสร้างสมดุลระหว่างงานและสุขภาพ ดังค ากล่าวที่ว่า “ขยับตอนนี้เรียกออกก าลังกาย ถ้าขยับ
ใกล้ตายเรียกกายภาพบ าบัด” 
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เตรียมตน 
- ท าให้ตัวเราเป็นผู้รู้ รู้จริงและท าจริง 
- หลักสุ-จ-ิปุ-ร-ิคิดถามเขียนให้เป็นนิสัย 
- ใส่ใจกับใฝ่รู้ 
- ทุกเรื่องที่ต้องรู้ ควรรู้ให้หมด 
- ท าตัวเองให้พร้อมด้วยคุณวุฒิ 
- ไม่ปฏิเสธเลยงานต่างๆ เป็นประสบการณ์ที่ท าให้เราเรียนรู้ 
- การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องส าคัญ 
 

เตรียมคน 
- ใครเป็นคนดีคนเด่นเรื่องอะไร 
- เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น  
- น าผู้รู้มาช่วยแก้ปัญหา 

เตรียมทีม 
- ประสานงานรอบด้านให้หมด 
- ทุกคนจะต้องรู้เหมือนๆกัน  
- สื่อสารและเข้าใจซึ่งกันและกัน 
- เน้นสร้างทีมสอนงานกันเฉพาะ
กลุ่มแต่ละด้าน 
- ท าตัวเป็นสะพานเชื่อมแต่ละ
ด้าน 
- สร้างเครือข่าย เครือข่ายทั้ง
ภายในภายนอก 
 

เตรียมพร้อม 
- เชิญผู้รู้ ผู้ที่มีบารมีพอ 
- สื่อสารให้ผู้บริหารเข้าใจ 
- เกิดเหตุอะไรขึ้นท่านรับรู้ท่าน
ทราบ 
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นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวข้อเรื่อง : การสร้างความม่ันคงจากงานที่ท าของตนเอง 

 
 

“มองว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยต้องการอะไร 
ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด 
แล้วก็ ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นพัฒนางานให้มากขึ้น” 

(นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี) 
 

จากเจ้าหน้าที่ด้านการประสานงาน มาสู่นักฝึกอบรม จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร ให้
เป็น Project manager ที่ต้องดูแลควบคุมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องการประสานงาน เรื่อง
ติดต่อผู้บริหารทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเอง ทั้งองค์กรภายนอก  

 
 

 
 
 
 
 
 

การบริหารความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายทั้งภายในภายนอก 

การพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

สร้างความสมดุลระหว่าง
งานและครอบครัว 

ท้าทาย 
กับโอกาสที่ได้รับ 

ลดภาระให้
องค์กร 

จัดการงานภายใต้
ข้อจ ากัดของทรัพยากร 
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นายครรชิต อนุกูล  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าคณะครุศาสตร์ และสภาคณาจารย์ 
หัวข้อเรื่อง : บทบาทสายสนับสนุนกับการเปลี่ยนแปลงสู่ สวนดุสิต ยุค 5.0 

 
 

“ในเมื่อเราสมัครเป็นกรรมการเราก็มีสิทธิเสนอความคิดเห็นได้  
แต่ถ้าเราไม่เป็นกรรมการ เราก็ไม่สามารถเสนอความคิดเห็นได้  

ผมก็เลยเปลี่ยนตัวเอง ลองสมัครเป็นนู่นเป็นนี่บ้าง 
 เผื่อจะมีโอกาสที่จะได้พูด” 

(นายครรชิต อนุกูล) 
 

 

 
 
 
 

ปฏิบัติตนตามบทบาท 

สร้างความเชื่อม่ันและ 
ท าให้คนอ่ืนศรัทธา 
ต่อหน้าที่ในงาน 

โอกาสที่จะพูด ก็ต้องพูด 

กล้าน าเสนอมุมมอง 
ที่แตกต่าง 

พาตนเองไปอยู่ในโอกาส 
และจุดที่มีคนรับฟัง 

มองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย พัฒนาตนเองให้มีกระบวนการในการช่วยเหลือมหาวิทยาลัย 
 

เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ 

น าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนงาน เปิดใจ ถ่ายทอด ไม่หวงความรู้ 

บทบาทและความส าคัญของตนเองต่องานนั้น ๆ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 
 

 
 



ห น้ า  | 13 
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คณะท างาน 
 
คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรุะสิทธิ์ ทรงม้า 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรูญ  เฉลิมทอง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉตัรชัย บุษบงค์ 
4. นายพศิน  อินทรา 
5. นายอาณัติ  สนธิทรัพย์ 
6. นายสกล  โพฉลาด 
7. นายอุมวิทย์  วันกุมภา 
8. นางกานดา ธาราภูมิ 
9. นางสาวสุขทิพย์  สุขใส 
10. ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ 

 
คณะที่ปรึกษา 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาระ  มีผลกิจ 
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โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนดุสิตในยุค 5.0 
กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา 

สายสนับสนุน 
 


