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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) 

ข้อคิดที่ได้จากการเสวนาสายวิชาการ มีแนวคิดในการจากบุคลากรดังนี้ การที่ยังท างานใด 
ไม่ส าเร็จ ไม่ได้หมายความว่าท าไม่ได้ เพียงแต่อาจจะยังไม่ถึงวันของเรา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรี
สุดา วงศ์วิเศษกุล) อย่ากลัวที่จะล้มเหลว และกล้าปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ณัฐบดี วิริยาวัฒน์) แม้จะเป็นงานที่ไม่ชอบ แต่ถ้าเป็นท าเพ่ือมหาวิทยาลัยก็ควรตอบแทน (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ฐิติยา เนตรวงษ์) การมีทีมงานที่อยากท างานด้วย มีทีมงานที่ทุ่มเทกับการท างาน 
แม้จะมาจากคนละหน่วยงาน ก็ต่างรวมมือกันไปสู่ความส าเร็จของงานเป็นสิ่งที่ท าให้ชาวสวนดุสิตมี
ความสุขต่อการท างานภายใต้แรงกดดัน (ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์) วาจาสร้างสรรค์เป็นวาจาที่มีสติ
ก ากับ ต้องจริงใจ ให้ผู้อ่ืนเป็นคนชื่มชมว่าเราเป็นคนอย่างไร ก าลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดี (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์) 

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  

ความคาดหวังของบุคลากร คือ 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 

 

มีเครือข่าย 
ส่งผลให้การท างานส าเร็จลุล่วงไป
ได้เร็วขึ้น เพราะมีทีมงาน มีสาย

งาน มีสายสัมพันธ์ที่ดีทั้งองค์กร รู้
ว่าในงานไหนควรจะประสานงาน

กับใครบ้าง 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนดุสติในยุค 5.0 
กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา สายสนบัสนุน 

มีจิตบริการ 
คือเดินเข้าไป ให้รีบทักทายสอบถาม 
ต้องเข้าใจว่าเขามาหาเรา เพราะเขา
มีทุกข์ เขามีจิตบริการ ทุกข์ร้อนแทน

คนท่ีเดินเข้ามา 

 

 วาจาสร้างสรรค ์
พูดในสิ่งสร้างสรรค ์

ใช้วาจาส่งเสริมให้คนเหลิงในความดี 
ให้ก าลังใจ สร้างเครือข่าย 

 มีความเชี่ยวชาญในงาน 
เรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ 

แก้ไขข้อผิดพลาด ปรับปรุงพัฒนา 
สะสมงานอย่างต่อเนื่อง 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนดุสติในยุค 5.0 
กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา สายวิชาการ 

 
 

ทีมงานสู่ความส าเร็จ 
มีทีมงานที่ดี 

สร้างพัฒนาคนในทีม 
สร้างโอกาส ถ่ายทอดโอกาส 

แบ่งปันความสุข ช่วยเหลือคลายทุกข์ 
ถ่ายทอดงานส าเร็จไปด้วยกัน 

บริหารจิตใจตนเอง 
ไม่ใส่ใจต่อค ากล่าวร้าย 

มองและคิดอย่างมีสติเชิงบวก 
ไม่ยึดติด ไม่คาดหวัง 

มีจิตใจที่มุ่งหวังดีต่อผู้อ่ืน 
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หลักการและเหตุผล  

การที่องค์กรจะมีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยดีนั้นจะต้องอาศัยการสื่อสาร
สองทางเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสะท้อนความ
คิดเห็นจากคณาจารย์และพนักงาน  ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ โดยผ่านการจัดกิจกรรม
นันทนาการและการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 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 สายสนบัสนุนวิชาการ 

 
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 ด้วยความร่วมมือจากหลายท่านร่วมกันนี่คือ 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) ชีวิตให้สมดุล ทั้งเรื่องงานและเรื่อง
ชีวิตครอบครัว (นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี) การบริหารจัดการตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 
ครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ พอครอบครัวมีความสุขเราก็มาที่ท างาน ปรับตัวอย่างไรให้สังคมยอมรับใน
บทบาทของตัวเรา (นายครรชิต อนุกูล) คนที่เก่งที่สุดเนี่ย มักจะอยู่ไม่ได้ แต่คนที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง ปรับปรุงตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเนี่ย จะเป็นคนที่อยู่ได้ (อาจารย์ธีร  โสตถิโกมล)  ยุคที่สวน
ดุสิตมีความเปลี่ยนแปลงนี้ การให้ก าลังใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องส าคัญมากๆ (นายณัฐวุฒิ ตันมณี ) 
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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 
 

 



ห น้ า  | 6 

 
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” 

 

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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ประมวลความรู้โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้สวนดุสิตในยุค 5.0 
กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา สายวิชาการ 

 
 

 
จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคคลากรของสวนดุสิตในเรื่องความสุขของการอยู่ในสวนดุสิต 

บุคคลากรส่วนใหญ่มีความสุขในการท างาน ซึ่งถือเป็นความน่าชื่นชม สะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนรักที่จะ
ท างาน มีความรักในงานที่ตัวเองท า บุคคลากรส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานเพราะว่าเรามีเพ่ือน
ร่วมงานที่ดี บุคคลากรส่วนใหญ่มีความสุขเพราะทุกคนช่วยกันท างาน จนประสบความส าเร็จ  
บุคคลากรส่วนใหญ่มีความสุขในครอบครัว แสดงให้เห็นว่าชาวสวนดุสิตรักครอบครัว บุคลากรส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญต่อความสุขทางเรื่องร่างกายซึ่งเป็นหัวใจที่จะเสริมชีวิตเขา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล) เรียนรู้สู่วิธีจะสร้างความสุข ความก้าวหน้า ความมั่นคงและการท้าทายในโลก
อนาคตจากเหล่าคณาจารย์สายวิชาการที่ประสบความส าเร็จในสวนดุสิต ถ้าบุคลากรท างานด้วย
ความสุของค์กรก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  

ข้อคิดท่ีได้จากการเสวนาสายวิชาการ มีแนวคิดในการจากบุคลากรดังนี้ การที่ยังท างานใดไม่
ส าเร็จ ไม่ได้หมายความว่าท าไม่ได้ เพียงแต่อาจจะยังไม่ถึงวันของเรา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา 
วงศ์วิเศษกุล) อย่ากลัวที่จะล้มเหลว และกล้าปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี 
วิริยาวัฒน์) แม้จะเป็นงานที่ไม่ชอบ แต่ถ้าเป็นท าเพ่ือมหาวิทยาลัยก็ควรตอบแทน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ฐิติยา เนตรวงษ์) การมีทีมงานที่อยากท างานด้วย มีทีมงานที่ทุ่มเทกับการท างาน แม้จะมาจากคน
ละหน่วยงาน ก็ต่างรวมมือกันไปสู่ความส าเร็จของงานเป็นสิ่งที่ท าให้ชาวสวนดุสิตมีความสุขต่อการ
ท างานภายใต้แรงกดดัน (ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์) วาจาสร้างสรรค์เป็นวาจาที่มีสติก ากับ ต้องจริงใจ 
ให้ผู้อ่ืนเป็นคนชื่มชมว่าเราเป็นคนอย่างไร ก าลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญฟ้า รังสิยานนท์) 
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รายช่ือวิทยากรรับเชิญ 
วิทยากรรับเชิญบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรสีุดา วงศ์วิเศษกุล  
หัวข้อเรื่อง : อยู่อย่างมีความสุขในสวนดุสิตยุค 5.0 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุชงค์ เมนะสินธ์  
หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาตนเองจากภายใน ท าตัวให้เป็นที่ต้องการขององค์กร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐติิยา เนตรวงษ์  
หัวข้อเรื่อง : การสร้างความหัวข้อเรื่อง : อยู่อย่างมีความสุขในสวนดุสิตยุค 5.0มั่นคงจาก
งานที่ท าของตนเอง 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐับดี วิริยาวัฒน์  
หัวข้อเรื่อง : เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานได้อย่างไร 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัฟ้า รังสิยานนท์   
หัวข้อเรื่อง : บทบาทสายวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงสู่ 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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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล  
ต าแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
หัวข้อเรื่อง : อยู่อย่างมีความสุขในสวนดุสิตยุค 5.0 
 

“ คิดอย่างมีสติ ” 
“อย่าเอาหินขว้างหมาทุกตัวที่เห่าคุณ  

เมื่อนั้นคุณจะไม่ได้ก้าวเดิน 
อย่าเอาอดีตมารั้งไว้ เม่ือเช่นนั้นเราจะไม่ก้าวต่อไปในจุดข้างหน้า” 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสดุา วงศ์วิเศษกุล) 
 

 
 เริ่มจากท างานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาตั้งแต่ปี 2543 ตอนนั้นเข้ามาเป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่ส านักงานกลางศูนย์การศึกษานอกสถาบัน ละต่อมามีการปรับเป็นฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
อาจารย์แนวคิดว่าต้องเรียนรู้ระบบหรือการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เมื่อเราอยากเป็นนักวิชาการเราจึง
ต้องไปศึกษาหาความรู้ตลอดเพ่ือที่จะเป็นอาจารย์ 
 

  

1.คิดบวก  
- ทัศนคติที่ดีในเรื่องขององค์กร  
- ทัศนคติที่ดีต่อผูร้่วมงาน 
- คุณค่าในงานท่ีเราท าอยู่ที่ตัวเรา 
- คุณค่าของเราอยู่ท่ีตัวเราและสิ่งที่เราท า 
- มีคนรู้จักมันมีคา่มากกว่า2ขั้นที่คนอ่ืนจะยื่นให้เรา 

2.คิดอย่างมีสติ  
- พัฒนาตนเองจากภายใน ท าตัวให้ตนเองเป็นที่ต้องการจากองค์กร 
- เรียนรู้ระบบหรือการปรับเปลีย่นตลอดเวลา 
- ท างานเป็นทีม 
- หาค าปรึกษาต่างๆจากเพื่อนร่วมงาน 

3.พยายามสร้างความสุขให้ตนเอง 
- การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและความสามารถมันก็จะเข้ามา
เรื่อยๆ 
- การเปิดใจ โดยปกติเราจะพัฒนาของตนภายนอกเท่านั้นเอง ปกติ
แล้วที่จะบอกว่าเราควรพัฒนาภายในหรือแก่นแท้ของเราด้วย 
- เราไม่ต้องการให้ใครมาก าหนดทุกข์ก าหนดสุข บางอย่างเรา
สามารถสร้างขึ้นได้ตัวเราเอง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุชงค์ เมนะสินธ์  
ต าแหน่ง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาตนเองจากภายใน ท าตัวให้เป็นที่ต้องการขององค์กร 

 
 

“ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ความสามารถมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆ 

 โดยปกติเราจะพัฒนาของตนภายนอกเท่านั้นเอง 
แต่เราควรพัฒนาภายในหรือแก่นแท้ของเราด้วย” 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุชงค์ เมนะสินธ์) 
 
 

จากบุลากรปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ ส านักงานกลางศูนย์การศึกษานอกสถาบัน 
สู่อาจารย์สายวิชาการ มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองตลอดเวลาทั้งจากภายนอกและ
พัฒนาตนเองกจากภายใน  

 

 
  

มีเป้าหมาย และเรียนรู้ How to ไปสู่เป้าหมาย 

มีแผนการบริหารชีวิต ปรับทัศนคติ 
มองทุกอย่างเป็นสิ่งดี 
 

เปิดใจ เปิดรับข้อเสีย 

สะสมเก็บเกี่ยวผลงาน ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

เรียนรู้ระบบ 

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติยา เนตรวงษ์  
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หัวข้อเรื่อง : การสร้างความม่ันคงจากงานที่ท าของตนเอง 

 
 
“ โดยหลักแล้วเป็นคนขี้เกียจมาก จึงเลือกที่จะท างานเยอะๆ  
และเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาทวงงาน ความข้ีเกียจจะหายไป 
กลายเป็นความขยัน เพราะเราต้องท างานเพื่อไม่ให้ใครมาทวง
งานเรา” 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติยา เนตรวงษ)์ 
 

อาจารย์ฐิติยา ท าหน้าที่เป็นทั้งอาจารย์ฝ่ายวิชาการและยังเป็นอาจารย์ฝ่ายสนับสนุน เป็น
วิศวกรคุมงานก่อสร้างที่ศูนย์นครนายก เพราะฉะนั้นเวลาที่จะแบ่งจะไปคุมงานก่อสร้างให้ที่จังหวัด
นครนายก ละบางวันจะกลับมาสอนหนังสือ มีแนวคิดในการท างานเพ่ือตอบแทนให้คุ้มค่ากับสิ่งที่
มหาวิทยาลัยมอบให้ 

 

 
 

ไม่ยึดมั่นแต่ท าให้ดีที่สุด 

เดินหน้าพัฒนาตนเอง 

ฝึกฝนบ่อยๆจะได้เก่งขึ้น 
เชี่ยวชาญขึ้น 

ทุกสิ่งที่เกิดและจากไป 
อย่าไปยึดมั่นละท าให้ดีที่สุด 

สิ่งท่ีฝืนท าแม้จะเป็นงานที่ไม่ชอบ 
แต่ถ้าท าเพื่อมหาวิทยาลัยก็ควรตอบแทน 

ต่อยอดจากสิ่งเล็กๆ 
ไปสู่การท างานชิ้นต่อๆไป 

ท าสิ่งที่ตนเองถนัด 
ไปสู่การสร้างสรรค์งานอ่ืน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์  
ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หัวข้อเรื่อง : เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานได้อย่างไร 

 
 

“ความส าเร็จไม่ใช้จุดสุดท้ายหรือ 
ความล้มเหลวที่ไม่ใช่จะตายไป 
อยากให้มีก าลังใจต่อสู้ต่อไป” 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์) 
 

 จากการเป็นอาจารย์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัย มาสู่ต าแหน่งบริหารรองคณบดีฝ่าย
วิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีภารกิจด้านวิชาการอันเป็นสิ่งที่ส าคัญในการจัดการเรียน
การสอน รับผิดชอบทั้งหน้าที่บริหาร งานวิจัย การสอน รวมไปถึงการดูแลครอบครัว ควบคู่กันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

  

มีเป้าหมาย 
- ท าสิ่งที่ถนัดถนัดอันไหนก็ท าอันนั้น  
- ทุกหน้าที่มีหนทางไปสู่เป้าหมาย  
- รู้ว่าควรพัฒนาหรือก้าวหน้าขึ้นด้าน
ใดบ้าง 

กล้าที่จะท า 
- อย่ากลัวที่จะล้มเหลว ไม่มีใคร
เก่งมาแต่เกิด 
- ปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาด  

จัดสรรสร้างด้วยตัวเอง 
- อย่าอ้างว่าไม่มี ท าเอาเอง อย่ารอที่จะ
อ้างหรือรอความขี้เกียจ 
- จัดสรรเวลา สะสมงานทุกๆวัน ค่อยๆ
สะสม 

ดูแลจิตใจตนเอง 
- ไม่ต้องสนใจว่าคนอ่ืนจะว่ายังไงเราควร
เชื่อม่ันในตัวเราไม่ต้องฟังผู้อ่ืน 
- ถ้าเราท้อให้นึกถึงผลกระทบของคนที่อยู่
ข้างหลัง เพื่อสร้างก าลังใจในการท าต่อ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์   
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หัวข้อเรื่อง : บทบาทสายวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงสู่ สวนดุสิต ยุค 5.0 

 
 

“ยึดม่ันปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 
อาชีพครูเป็นอาชีพที่น่ายกย่องมาแต่โบราณ  
และมีเกียรติ ทุกคนควรมีเกียรติท าตนให้ดี” 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์) 
 

 
ครูอ้อผู้มีความผูกพันกับสวนดุสิตตั้งแต่ปี 2523 จากครูลอออุทิศมาสู่อาจารย์สายวิชาการ ผู้มี

หลักแนวคิดวาจาสร้างสรรค์ สบตาจริงใจ และอ้อมกอดอันอบอุ่น ครูผู้ที่มีความรัก และศรัทธายึดมั่น
ต่ออาชีพครูผู้สร้างครูสู่สังคม 
 
 

 
 
  

ความรักในหน้าที่เป็นสิ่งที่ส าคัญ 
ความมไีฟใน "ความเป็นครู"  รักอาชีพในสิ่งที่เราท า 

สัมผัสที่อบอุ่น 
แค่เราจับมือเขาละก็รับ

ฟังละฟังเขาอธิบาย
เกี่ยวกับปัญหาที่เขาเล่า
มา พลังการกอดเป็น

การได้รับพลังทั้ง 2 ฝ่าย 

วาจาสร้างสรรค์ 
คือค าพูดในเชิงบวก 
ค าชมหรืออะไรต่างๆ 
ซึ่งเราสามารถที่จะ
ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้แก่

กันละกัน 

สบตาจริงใจ 
คืออยู่ในระดับเดียวกัน 
กับลูกเรา กับคนรักเรา 
มันจะสามารถถ่ายทอด
สิ่งดีๆให้แก่กันละกันได้ 

ตั้งสติดูใจตัวเอง 
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ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 และเพศชาย 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 เป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากกว่าสายวิชาการ โดยอยู่ในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 รับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดโครงการจาก
บันทึกข้อความที่มหาวิทยาลัยส่งถึงเป็นหลัก จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 79 และผลการประเมิน
ความความพึงพอใจ ของโครงการ ซึ่งใช้เกณฑ์มาตราส่วน 4 อันดับ เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 3.56) พิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยสะดวกมากที่สุด (  = 
3.71) รองลงมาด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 3.54) ด้าน
วิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 3.52) และด้านการน าความรู้ไปใช้งาน อยู่ในระดับมาก (  = 
3.48) ตามล าดับ รายละเอียดดังภาพ เพ่ิมข้อมูลที่ http://senate.dusit.ac.th/2018/07/673/ และ 
http://www.dusit.ac.th/2018/470232.html 

 

 
ภาพที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ 

 

 
ภาพที่ 2 จ านวนผู้เข้าร่วมเสวนา (สายสนับสนุน) 
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ภาพที่ 3 จ านวนผู้เข้าร่วมเสวนา (สายวิชาการ) 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการเสวนาฯ ในรายด้านพบว่า ด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเสวนามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ต่อรูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม (  = 3.66) รองลงมา ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในด้านการด าเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน (  = 3.61) ความสะดวกในการ
ลงทะเบียน (  = 3.58) และความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม (  = 3.50) 
ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาฯ มีความพึงพอใจในระดับมากต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ 
(  = 3.34) ดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาฯด้านวิทยากร  พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการเสวนามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการถ่ายทอดของวิทยากร (  = 3.61) รองลงมา 
การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร (  = 3.50) และวิทยากรมีการใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจ
ง่าย (  = 3.56) ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อ
ความสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็นและ ด้านการตอบค าถามของวิทยากร             
(  = 3.47) ดังภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านวิทยากร 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาฯด้านการน าความรู้ไปใช้ 

พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเสวนามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อสามารถน าความรู้ไปใช้ใ ห้
ค าปรึกษาเพ่ือนร่วมงานได้ (  = 3.53) รองลงมา ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในต่อความรู้ที่ได้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (  = 3.50) โดยผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาฯ มีความพึง
พอใจในระดับมากต่อการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเผยแพร่/ถ่ายทอดสู่เพ่ือนร่วมงาน (  = 3.34) ดัง
ภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการน าความรู้ไปใช้ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่าพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
เสวนามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อความเหมาระสมชองสื่อและอุปกรณ์ (  = 3.76) 
รองลงมา ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมากที่สุดในความเหมาะสมของสถานที่ (  = 3.74) ความสะอาด
เรียบร้อยของสถานที่ (  = 3.71) และความเหมาะสมของของว่างและเครื่องดื่ม (  = 3.63) 
ตามล าดับ ดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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