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หน้า 

 หลักสตูรการอบรม และกําหนดการ 



 หลักสตูรการอบรม (หลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง) 
 

(หลักสูตรนี้เปิดให้ต าแหน่งอ่ืนเข้าร่วมอบรมได้) 
 
 
ส าหรับสาย     สนับสนุนวิชาการ      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
ชื่อหลักสูตร     เทคนิคการบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  จ านวนที่เปิดรับ 50 ที่น่ัง  
ก าหนดการ   วันที ่15 ธันวาคม 2558         เวลา 08.30-16.00 น. 
สถานที่จัดอบรม ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการและงานบริการการศึกษา
และให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ข้อมูลการบริการการศึกษาได้ตามเป้าหมาย 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติและจิตส านึกที่ดีต่อการให้บริการ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้อมูลการบริการการศึกษาให้
ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติและจิตส านึกที่ดีต่อการให้บริการ 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้มา
รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่ิงที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 
 1. ความรู้ที่จะน าไปใช้ในการท างานของตนเอง 

2. เอกสารประกอบการอบรม 
 3. ประกาศนียบัตร  (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด) 
 
ส่ิงที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียม 
 1. อุปกรณ์เครื่องเขียนส่วนตัว 
 
เงื่อนไขการลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม 

1. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนจองอบรม Online โดยใช้ Username ของท่านเองเท่าน้ัน 
ไม่สามารถจองให้ผู้อ่ืนใน username ของท่านได้  

2. หากจองการอบรมแล้ว ไม่สามารถมาอบรมได้ให้รีบแจ้ง  คุณรัตนา/คุณพิริยะ โทร 5156 ก่อนการอบรม 
อย่างน้อย 1 วัน  

 



ก าหนดการอบรม 
หลักสูตร เทคนิคการบริการทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ 

วันที่ 15  ธันวาคม 2558  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

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

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น. บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการท างานด้วยพื้นฐานงานทะเบียน”  
   โดย นางสาวจิตราพร  จันทรกูล รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
10.00 - 11.00 น. บรรยายหัวข้อ “การประสานงาน (ไม่ประสานงา) วิชาการให้สัมฤทธ์ิผล” 
   โดย นายสุทัน  มุมแดง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
11.00 - 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “Service อย่าง Survive”  
   โดย นายณัฐวุฒิ  ตันมณี หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและธุรการ  
                               ส านักงานอ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 - 16.00 น. บรรยายหัวข้อ “Service mind”  
   โดย ดร.กชกร ช านาญกิตติชัย  ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
 
 
หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม 
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กําหนดโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 

ชื่อตําแหนง ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

12. 
เจาหนาท่ีบริการการศึกษา 

 
ระดับตําแหนง มี  5 ระดับ 

- ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
- ระดับเช่ียวชาญ 
- ระดับชํานาญการพเิศษ 
- ระดับชํานาญการ 
- ระดับปฏิบัติการ 

(ระดับเรืม่ตน คือ ระดับปฏิบัติการ , 
ระดับสูงสุด คือ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ) 
 
 
 

(วุฒิการศึกษา :  ปรญิญาตรี , 
ปริญญาโท, ปรญิญาเอกหรือเทียบเทา
ในสาขาที่สอดคลองกับงานในสายงาน) 

 
 
 
 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานดานบริการการศึกษาซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห การสังเคราะห การวิจัย 
หรือพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
การศึกษาในทุกระดับที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งงาน
ดานกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
โสตทัศนศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เอกสารและตําราวิชาการ
ใหบริการวิชาการ การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพ
การศึกษา การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการความรู 
การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษางาน
พิพิธภัณฑทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การ
สงเสริมและเผยแพรการศึกษาการวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหนงและลกัษณะงานโดยท่ัวไป ไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ
ในการประชุมคร้ังท่ี 4(15)/2557  วันท่ี 22 เมษายน 2557  
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การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
ดวยพื้นฐานงานทะเบียน

โดยนางสาวจิตราพร จันทรกูล
รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศักยภาพ ของบุคคลใด หมายถึง ความสามารถสูงสุดท่ี
เป็นไปได้ของบุคคลน้ัน  ถ้าหากบุคคลน้ันได้รับการบํารุง
ส่งเสริมอย่างเต็มท่ี   และถูกทางท้ังทางกายและทางจิต
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ดังนั้น ความสามารถที่เรามีอยู่ในขณะนีจึ้งยังไม่ใช่ศักยภาพของเรา   เราจึงต้อง 
"พัฒนาความสามารถ" หรือ "พัฒนาสมรรถนะ" เพื่อที่จะเข้าไปใกลศ้ักยภาพของ

เรา ไม่ใช่ "พัฒนาศกัยภาพ" เพราะแม้แต่ในคนที่เก่งมาก ๆ เราก็ยังไม่ทราบว่า
เขาไปได้ถึงครึ่งศักยภาพของตัวเขาเองแลว้หรอืยัง เนื่องจากยังไม่มีใครสร้าง

เครื่องมือวัดศักยภาพ (ความสามารถสูงสดุที่ยังไม่เกิดขึ้น) ของมนุษย์ได้ แค่วัด
ความสามารถที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้ก็ยังไม่ทราบว่าผลที่วัดได้นั้นตรงกับความเป็น

จริงหรือไม่ เรื่องที่จะไปขยายหรือพฒันาศกัยภาพจึงยังไม่ต้องพูดถึง 

ดังนั้น จึงควรใช้คําว่า "พัฒนาความสามารถ" หรือ "พัฒนาสมรรถภาพ" หรือ 
"พัฒนาสมรรถนะ" ให้เต็มศักยภาพ

โดย ไพจิตร สดวกการ  

พัฒนาสมรรถนะในการทํางาน
ด้วยพื้นฐานงานทะเบียนนักศกึษา
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สมรรถนะในการทํางาน (Competency) 

หมายถึง ความรู  ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนตองมี 
เพื่อใชในการปฏบัิติหนาที่ ใหประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว

ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที ่ถาไมมีความรู  
บุคลากรไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง 

ความรูนี้ มักจะไดจากการ  ศึกษาอบรม สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปล่ียนความรูกบัผูมีความรูในดานนัน้ๆ

ทักษะ (Skills) หมายถึงทักษะ ความสามารถเฉพาะที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่  ถาไมมีทักษะแลว 
ก็ยากที่ทําใหบุคลากรทํางานใหมีผลงานออกมาดีและตามเปาหมายที่กาํหนดไวได 

ทักษะนี้มักจะไดมาจากการฝกฝน หรือกระทําซํ้าๆอยางตอเนื่อง จนทําใหเกิดความ ชํานาญในส่ิงนั้น

คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attribute) หมายถึง 
คุณลักษณะ ความคิด ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจและความตองการ
สวนตัวของบุคคล 
คุณลักษณะเปนส่ิงที่ติดตัวและเปล่ียนแปลงไดไมงายนัก
คุณลักษณะที่ไมเหมาะสมกับหนาที่มักจะกอใหเกิดปญหาในการ 
ทํางาน และทําใหงานไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
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Competencies ท่ีสําคัญสําหรับงานทะเบียน

1. ความรูในงานทะเบียนนักศึกษา  
2. Service Mind  

3. ทักษะในการใชคอมพิวเตอร  
4. การสื่อสารและประสานงาน  

5. ความละเอียด รอบคอบ 

สิ่งที่เราควรทราบ สําหรับการปฏิบัติงาน
ด้านทะเบียนนักศกึษา 

การถอด รหัสประจําตัวนักศกึษา
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รหัสประจําตัวนักศึกษา

มีกี่หลัก ?

แต่ละหลัก หมายถึง?

13 หลัก
เช่น  5 8 1 1 0 1 1 5 1 0 0 7 7

หลักที่ 1-2 คือ   ปีการศึกษาที่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา“58”
หลักที่ 3    คือ   ภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา  “1”
หลักที่ 4    คือ   ประเภทนักศึกษาภาคปกติ         “1”
หลักที่ 5-7 คือ    สถานที่จัดการเรียนการสอน  “011”
หลักที่ 8-10 คือ  รหัสสาขาวิชา  “510”
หลักที่ 11-13  คือ จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชานัน้ๆ “077”

TOSHIBA
Rectangle

TOSHIBA
Rectangle



1/6/2016

6

คู่มือท่ีสําคัญต่อการปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนนักศึกษา

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภักสวนดุสิต ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์มต่างๆ
มสด.6 :  เป็นแบบฟอร์มพิมพ์รายชื่อ
นักศึกษาท่ีผ่านการลงทะเบียน และมี
สิทธ์ิเข้าสอบปลายภาค/ เอกสารนํา
ส่งผลการเรียนในแต่ละรายวิชา
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ดส.13.2 : รายงานผลการลงทะเบียน
เป็นแบบพิมพ์รายงานขอ้มูลจํานวน

รายวิชาและจํานวนหนว่ยกิตท่ีมี
การลงทะเบียน
หมายเหตุ : ควรแจ้งให้นักศึกษาพิมพ์
และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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FI-ERM-004 :  แบบฟอร์มแก้ไขผลการ
เรียน “I” หรือ “M”

เป็นแบบพิมพ์สําหรับอาจารย์ผู้สอนสง่ผล
การเรียนของนักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน “I” 
ในภาคเรียนท่ีผ่านมา หรือส่งผลการเรียน
สําหรับนักศึกษาท่ีได้รับระดับคะแนน “M”
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เทคโนโลยีที่ใชสําหรับงานทะเบียน
ระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ

i-regis

ภาพรวมของระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ
ในส่วนของงานทะเบียนนักศึกษา

ระบบลงทะเบียนและทะเบียนประวัตินักศึกษา

ระบบประเมินผลทางการศึกษา
ระบบเทียบโอน

ระบบบริการอาจารย์

ระบบบริการนักศึกษา
ระบบสําเร็จการศึกษา
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การทํางานดวยระบบ  i-regis ท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน  
ผูปฏิบัติงาน ควร ปฏิบัติงานภายใตกรอบของชวงเวลาท่ี

กําหนดไวใน  “ปฏิทินวิชาการ” 
ของแตละภาคการศึกษา

“ปฏิทินวิชาการ”ของแตละภาคการศึกษา
สามารถเขาไปดูไดที่  เว็บไซคของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
www.regis.dusit.ac.th
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คําถามที่พบบอย สําหรับงานทะเบียนนักศึกษา
Q : จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนไดในแตละภาคการศึกษา 
Q : นักศึกษาไมทําการลงทะเบียนเรียน ตองทําอยางไร
Q : การแกคะแนนเกรด I จะดําเนินการแกไดเม่ือไหร จะดําเนินการอยางไร
Q : การพนสภาพการเปนนักศึกษา มีเน่ืองจากสาเหตุใดบาง
Q : นักศึกษาไมสามารถเขาใชงานระบบ i-regis ได
Q : จะขอใบรับรองการเปนนักศึกษา ใชเวลากี่วัน
Q : นักศึกษาจายชําระเงินคาธรรมเนียมไดวันสุดทาย เม่ือไหร
Q : ย่ืนขอสําเร็จการศึกษาระบบฯ จะเปดใหย่ืนไดเม่ือไหร
Q : เม่ือลงทะเบียนเรียนแลว แตตองการยกเลิกรายวชิาทําไดหรอืไม
Q : การนับอายุของนักศึกษาที่ไมเกินเกณฑการศึกษา

ติดตอสอบถาม งานทะเบียนนักศึกษา
02-244-5234 และ 5235

ขอบคุณคะ
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Rectangle
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เทคนิคการบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคการบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เจาหนาท่ีบริการการศึกษา

ระดับตําแหนง มี 5 ระดับ
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ
- ระดับชํานาญการพิเศษ
- ระดับชํานาญการ
- ระดับปฏิบัติการ
 (ระดับเร่ืมตน คือ ระดับปฏิบัติการ , ระดับสูงสุด คือ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)



เจาหนาท่ีบริการการศึกษา  ลักษณะงานโดยท่ัวไป
อางอิงจาก บันทึกขอความ สนม. 4136/2558 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตํ่างๆ ที่ปฏิบัติงานดานบริการการศึกษา 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห การสังเคราะห การวิจัย 
หรือพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล

การศึกษาในทุกระดับที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งงานดานกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา 

เจาหนาท่ีบริการการศึกษา  ลักษณะงานโดยท่ัวไป

โสตทัศนศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เอกสารและตําราวิชาการ
ใหบริการวิชาการ การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพ

การศึกษา การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
การจัดการความรู การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทาง

การศึกษางานพิพิธภัณฑทางการศึกษา 
การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพร

การศึกษาการวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ 



เทคนิคการบริการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

1. ปฏิทินวิชาการ
ตรวจสอบไดท่ีเว็บไซต http://regis.dusit.ac.th

ตรวจสอบปฏิทินวิชาการ



http://regis.dusit.ac.th
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2. กําหนดการเปด-ปดภาคเรียน
ภาคเรียนท่ี 1 

- เปดวันท่ี 17 สิงหาคม  – 19 ธันวาคม 2558
ภาคเรียนท่ี 2 

- เปดวันท่ี 15 มกราคม  – 21 พฤษภาคม 2559
ภาคเรียนฤดูรอน

 1 มิ.ย. – 31ก.ค. 2559
Suan Dusit University

http://regis.dusit.ac.th

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

Suan Dusit University



รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ท่ีเปดสอนตอง
1. ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
2. สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรน้ีแลว
3. องคกรท่ีใชผลตอจาก ขอ 1 และ ขอ 2 คือ 
ก.พ. และ ก.ค.ศ.

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 



รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

http://regis.dusit.ac.th
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     ภาคเรียนปกติ (ภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2)  

  ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต
ภาคฤดูรอน** เฉพาะบางหลักสูตรท่ีมีการจัดแผนการเรียน

   ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต

3. การลงทะเบียนเรียน

Suan Dusit University
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การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูรอน 
นักศึกษาท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนไดมี 2 กรณี คือ

กรณีท่ี 1 หลักสูตรมีแผนการเรียนรองรับ
     กรณีท่ี 2 มีบางรายวิชาที่ยังสอบไมผานหรือยกเลิกไป 

หรือยังไมไดเรียน 

Suan Dusit University

http://regis.dusit.ac.th

เทคนิคการบริการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

4. ชวงเวลาท่ีเปดระบบฯใหลงทะเบียนรายวิชา

     4.1 กอนปดภาคเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู ตามปฏิทินวิชาการ
  4.2 ชวงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
     ภาคเรียนปกติ  ระยะเวลา 14 วันนับจากวันเปดภาคเรียน
      ภาคฤดูรอน     ระยะเวลา 7 วันนับจากวันเปดภาคเรียน

หมายเหตุ:   หากนักศึกษาลงทะเบียนลาชาจากวันที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด
             จะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเปนจํานวนเงิน  500 บาท 
             (หลังวันสุดทายของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา)

Suan Dusit University
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5. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหสิทธิใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
ไมเกิน 8 ปการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหสิทธิใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
ไมเกิน 10 ปการศึกษา

6. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร และ

ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป และมีระยะเวลา
ในการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา  

(รวมถึงดําเนินการตามขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตรที่กําหนดไว ถามี)
Suan Dusit University

http://regis.dusit.ac.th
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เกียรตินิยมอันดับ 1
(1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไดสอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา 3.60
เกียรตินิยมอันดับ 2

(1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 (ต้ังแต 3.25-3.59)

7. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม

Suan Dusit University
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(2) สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาคะแนน 
หรือไมได NP ตามระบบไมมีคาคะแนน (D+, D, F ไมไดเกียรติ
นิยม)

(3) มีระยะเวลาในการศึกษา สําหรับ นักศึกษาภาคปกติปริญญา
ตรี 4 ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา 6 ภาคเรียนปกติ  และไมเกิน 8 
ภาคเรียนปกติ

(4) ตองไมมีรายวิชาที่อบรม หรือรายวิชายกเวนเทียบโอนใดๆ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร

Suan Dusit University

เรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา

เทคนิคการบริการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

8. การพนสภาพการเปนนักศึกษา

ลาออก

ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา เชน การปลอมแปลงวุฒิการศึกษา

ประพฤติผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
และมหาวิทยาลัยฯประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

เรียนครบหลักสูตร แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.80

ตาย

http://regis.dusit.ac.th
Suan Dusit University
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การพนสภาพการเปนนักศึกษากรณีคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึงเกณฑ

http://regis.dusit.ac.th Suan Dusit University
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มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะการเปนนักศึกษาเปน 
“ขาดการติดตอกับมหาวทิยาลัย” 

และ/หรือ “พักสภาพ” 
ในกรณีมีการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาไว ติดตอกัน
เกินกวา 2 ภาคเรียน โดยไมมีการลงทะเบียน และไมมีการ

ช้ีแจงเหตุผลอันควรใหมหาวิทยาลัยทราบ
http://regis.dusit.ac.th Suan Dusit University



 9. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

การเรียกเก็บเงินคาเลาเรียนเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2555  
พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558

เปนระบบเหมาจายตามหลักสูตร ซ่ึงแบงจายเปนรายภาคการศึกษา
7 -10 ภาคการศึกษา แลวแตระยะเวลาการศึกษา จนครบตามจํานวน

กรณีสําเร็จการศึกษากอนระยะเวลา 7 – 10 ภาคการศึกษา 
นักศึกษาตองชําระสวนตางใหครบตามจํานวนเหมาจายตลอดหลักสูตร

กรณีลงทะเบียนเรียนเพ่ิมที่ไมไดระบุไวในแผนการเรียน เรียนซํ้ารายวิชาที่มีผล
การเรียนไมผาน นักศึกษาตองชําระเงินเพ่ิมเปนคาหนวยกิตและคาวัสดุการศึกษา 
นอกเหนือจากคาเลาเรียนเหมาจายตลอดหลักสูตร

 

 9. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา



 9. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

 9. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา



ภาพรวมของระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ

ระบบตารางเรียน/ตารางสอน/
ตารางสอบ

ระบบเทียบโอน และ 
ลงทะเบียนตางมหาวิทยาลัย

ระบบประเมินผลทางการศึกษา

ระบบสําเร็จการศึกษา

ระบบบริการอาจารย

ระบบบริการนักศึกษาระบบงานการเงินกองทุน

ระบบงานการเงินนักศึกษา

ระบบลงทะเบียนและทะเบียน
ประวัตินักศึกษา

สอบถามขอมูลโดยไมตองผานการ login (Public) Information)

 ดูกิจกรรมวิชาการจากปฏิทินการศึกษา
 สืบคนขอมูลหลักสูตร
 สืบคนตารางเรียน/ตารางสอบ

วิธีการเขาใชงานระบบ

http://iregis.dusit.ac.th



หนาจอของระบบ
1. สวนแสดงขอมูลผูเขาใชงาน

2. เมนูการทํางาน
3. ขอความแจง (Notify)

4. สวนแสดงกําหนดการของกิจกรรม
ตางๆของระบบบริหารการศึกษา

เทคนิคการบริการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ



นักศึกษา กรรมการหลักสูตร

อาจารยที่ปรึกษา คณะ

อาจารยผูสอน สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน

ระบบทํางานออโต ระบบหลักสูตร

ยืนยัน
ลงทะเบียน

อนุมัติการ
ลงทะเบียน

•นศ.เรียนตามแผน

•นศ.ไมเรียนตามแผน

ระบบตั้งหนี้
คาธรรมเนียม

การศึกษา

พิมพใบแจงหนี้ 
และ ชําระเงิน

จัดกลุมการ
เรียน

จัดนศ.เขา
กลุมการเรียน



เพ่ิม-ถอน
รายวิชา

อนุมัติเพ่ิม-
ถอนรายวิชา

ระบบตั้งหนี้
คาธรรมเนียม

การศึกษา

พิมพใบแจงหนี้ 
และ ชําระเงิน

ลงทะเบียน
ลาชา

อนุมัติ
รายวิชา

เสนอ
อาจารยที่
ปรึกษา

อนุมัติ
ลงทะเบียน

ลาชา

ระบบตั้งหนี้
คาธรรมเนียม

การศึกษา

พิมพใบแจง
หนี้ และ 
ชําระเงิน



ขอยกเลิก
รายวิชา 

(W)

ยืนยัน
ยกเลิก

รายวิชา

ตรวจสอบ
รายการที่รอ

อาจารยยืนยัน

ย่ืนคํารอง
ขาดสอบ

ระบบตั้งหนี้
คาธรรมเนียม

พิมพใบแจงหนี้ 
และ ชําระเงิน แกไขเกรด M



ย่ืนเร่ืองขอ
รักษา

สถานภาพ

ระบบตั้งหนี้
คาธรรมเนียม

พิมพใบแจงหนี้ 
และ ชําระเงิน

ยื่นคํารอง
ขอเทียบ
รายวิชา

พิจารณา 
คํารอง

พิจารณา 
คํารอง

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ
ตรวจสอบ

ชําระ
คาธรรมเนียม

ตรวจสอบวุฒิ



ยื่นคํารอง
ขอสําเร็จ
การศึกษา

พิจารณา 
คํารอง

ตรวจสอบ
ผลการ
เรียน

เสนอสภาฯ
อนุมัติ

ประกาศสําเร็จ
การศึกษา
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Service
อยาง 
Survive
Nattawut Tanmanee

The Office Of Academic 
Promotion and Registration 

ลักษณะของการใหบริการ

1.การใหบริการโดยอาศัยคนเปนหลัก (Face to Face) 

เปนวิธีการท่ีดีกวาวิธีอ่ืน เพราะการใชคนในการใหบริการสามารถปรับเปล่ียนการบริการ

ใหเหมาะสมกับลูกคาหรือผูรับบริการแตละรายได และลักษณะของการบริการจะเปนแบบใกลชิด 

แตวิธีการนี้มีขอจํากัด ในเรื่องของความแตกตางในการใหบริการ ณ เวลาที่ตางกัน 

เน่ืองจากการใหบริการจะไมเหมือนกัน มาตรฐานการใหบริการในแตละครั้งก็ไมเทากัน



2.การใหบริการดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ปจจุบันนับวามีความสําคัญมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ตางๆ ท่ีมีการพัฒนาเพื่อสนองความตองการใหลูกคา ผูรับบริการสามารถ
บริการไดดวยตนเอง (Self Service) และมีตนทุนการใหบริการตํ่ากวาการใช
คนใหบริการซึ่งการใหบริการแตละคร้ังจะมีมาตรฐานเทากัน 

แตการใหบริการดวยวิธีนี้ มีขอจํากัดในเรื่องการปรับรูปแบบการ
ใหบริการตามความตองการของลูกคาแตละรายไดยาก

ลักษณะของการใหบริการ (ตอ)

ผูรับบริการ 

ผูปฏิบัติ
งานบริการ 

องคการ
บริการ 

ผลิตภัณฑ
บริการ 

สภาพแวดลอมของ
การบริการ องคประกอบ

ของระบบบริการ 
(System Service)



แบบ
ผูปกครอง
(Parent)

แบบผูใหญ
(Adult)

แบบเด็ก
(Children)

นิสัยของผูใหบริการและผูรับบริการ

นิสัยของผูใหบริการและผูรับบริการ
ผูปกครอง ผูใหญ เด็ก

คําพูด - คุณควรจะ
- คุณจะตอง
- ตายแลว
- แยมาก ๆ

- เกิดอะไรข้ึนครับ
- เครื่องบินจะมาชาไป
  กี่ชั่วโมง
- ออ..ครับ..เขาใจแลว

- ฉันจะเอา
- ฉันรูสึกวา
- ฉันไมสนใจ 
   หรอกวา..
- ฉันไมรู..

ภาษากาย - ขมวดคิ้ว,ชี้นิ้ว - ฟงอยางตั้งใจ - แบะปาก
- กระทืบเทา



นิสัยของผูใหบริการและผูรับบริการ

คําพูดของ
ผูรับบริการ

คําพูดผูใหบริการ
แบบนิสัยผูใหญ

คําพูดผูใหบริการ
แบบนิสัยเด็ก

ขอโทษครับ ผม
จะมีเวลาพอที่จะ
ด่ืมกาแฟสักถวย
กอนท่ีจะรถ
ออกมั้ย

ออ..ไดครับ เดี๋ยวพอรถออก 
ผมจะไปบอกนะครับ
คุณจะไปรอท่ีตรงไหนครับ
หรือ รอบริเวณ......นะครับ

แลวผมจะทราบได
อยางไรครับวาคุณอยู
ท่ีไหน

นิสัยของผูใหบริการและผูรับบริการ

คําพูดของ
ผูรับบริการ

คําพูดผูใหบริการ
แบบนิสัยผูใหญ

คําพูดผูใหบริการ
แบบนิสัยเด็ก

(พูดดวยนํ้าเสียงไมพอใจ 
แบบหมดความอดทน)

เร็วๆ หนอย
ไดม้ัยเน่ีย รูม้ัย
วารถจะออก
แลว

……… ……



เทคนิคการใหบริการท่ีดี

ผูใหบริการจึงควรทราบถึงเทคนิคของการใหบริการที่ดี ดังน้ี
• การตอนรับ ผูใหการตอนรับตองย้ิมแยมแจมใส พูดจา

ทักทาย แสดงออกถึงความเอาใจใสตอผูมารับบริการ
• คนหาความตองการ ผูใหบริการตองรูจักสอบถามความ

ตองการของผูมารับบริการและเขาใจความตองการท่ีแทจริงของผูมา
รับบริการ อีกประการ คือ เรียนรู จดจํา ลักษณะนิสัยของ
ผูรับบริการแตละประเภท

เทคนิคการใหบริการท่ีดี (ตอ)

• การเสนอความชวยเหลือ ผูใหบริการตองตอบสนองความตองการ
ของผูมารับบริการ ดวยการใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองชัดเจนหรือความ
ชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีสามารถดําเนินการไดโดนมุงใหผูรับบริการมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด

• การประเมินผล ผูใหบริการตองทําการประเมินผลการใหบริการ
และสรุปผลการใหบริการ ท้ังน้ีเพื่อจะไดนําผลจากการประเมินไปปรับปรุง
แกไขและพัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป
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ดร.กชกร  ชํานาญกติตชิัย (อาจารย์ก้อย)
E-Mail ; koy2_purple@windowslive.com
ID Line ; koy2734
Tel ; 081-489-1226

เทคนิคการบรกิารทางการศึกษาอยา่งมอือาชีพ
(Service Mind SDU)

TOSHIBA
Rectangle

TOSHIBA
Rectangle
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108 Management of 
Customer Complaintsดร.กชกร  ชํานาญกิตติชัย

แนวคิดในการศึกษา

รู้เรา-รู้เขา Model 838

ผู้รับบริการ
/ลูกค้า

5 ทักษะ
บริการ

พัฒนา
กาย-ใจ

ทัศนคติ

7พลังบวก
EQ&PT

19 
เทคนิคการ
จัดการกับ
คําตําหนิ

เพิ่มตระหนักและสร้างคุณค่า
แห่งตน
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มาทําอะไร ?

       ขอโทษนะคะ..มาพบใครคะ?

ดร.กชกร  ชํานาญกติตชิยั

เพ่ิมตระหนักและสราง
คุณคาแหงตน
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“ ...ถ้าฉันสามารถทําได้ทุกอย่างที่ฉันอยาก
ทํา...มีได้ทุกอย่างตามที่อยากมี...

เป็นได้ทุกอย่างตามที่อยากเป็น...

แล้วฉันจะรู้สึกอย่างไรบ้าง?...อยากรู้จัง”

7

ทัศนคติต่อการดํารงชีวิต
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ทัศนคติต่อการดํารงชีวิต

เป้าประสงค์แห่งชีวิต

การต้ังเป้าประสงค์หรือเป้าหมายในชีวิต

และการทํางาน

 ช่วยให้มีแนวทางการดําเนินชีวิต

และการทํางานที่แน่นอน    

ทําให้บรรลุความสําเร็จในการทํางาน  
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เป้าประสงค์แห่งชีวิต (ต่อ)

“แต่การบรรลุเป้าหมายของชีวิต   

หรือการมุ่งเป้าหมายชีวิตที่กําหนดไว้นั้น  

จะต้องมีหลักการและต้องบอกได้ว่า

ต้องการอะไร?  และจะมุ่งไปทางไหน?”

ทฤษฎีศูนย์

..ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกิดจากศูนย์ด้วยกันท้ังน้ัน

การทําจากสิ่งท่ีไม่มีอะไรทําให้มีอะไร ..

TOSHIBA
Rectangle

TOSHIBA
Rectangle



06/01/59

7

“...ความสําเร็จอยู่แค่เอื้อม
 ขอเพียงให้ดําเนินการไปตามความมุ่งมั่น

เพียรพยายามและมีความเชื่อมั่นว่า
ตนสามารถทําให้ประสบความสําเร็จได้

ด้วยพลังใจที่มีความหวัง
แห่งชัยชนะ... ”

13

“การพัฒนาตนเองก็คือ การทําให้ตนเอง
ทําในสิ่งที่ถนัดอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 

และหมายถึงการที่ไม่ต้องกังวลว่า

ตนเองทําบางอย่างได้ไม่ดีนัก”

Peter F. Drucker
14
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แล้วเราอยู่ใน
Gen.ไหนกันล่ะ?

Self
อัตตา

Real Self
ลักษณะตามความ

เป็นจริง

Ideal Self
ตัวตนที่อยากมี 

อยากเป็น
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การรู้จัก
ตนเอง

การนับถือ
ตนเอง

วิเคราะห์
ตนเอง

เห็นคุณค่า
ของตนเอง

สร้าง
คุณค่า
แห่งตน

การสร้างคุณค่าของตนเอง
I+

Income

C+
Concept E+

Experience
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การพัฒนาตน

เราทุ กคน ต้อง รู้ จั กการ ใ ช้ ชี วิ ตอ ย่างมี
ความหมายและเป็นชีวิตที่ดีที่เราสามารถให้
ความนับถือตนเองได้และรู้คุณค่าของตน  
จุดสูงสุดของการพัฒนาก็คือ  “พัฒนา
จิตใจ” โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การหลุดพ้น
จากกิเลสตัณหา

“ลึกลงไปในตัวมนุษย์น้ันมีพลังท่ีกําลังหลบัใหลอยู่  
พลังท่ีจะทําให้พวกเขาประหลาดใจ  

พลังท่ีพวกเขาไม่เคยคาดว่าจะได้ครอบครอง  
ซ่ึงมีอํานาจท่ีจะปฏิวัติชีวิตของพวกเขาได้

ถ้าถูกปลุกเร้าและถูกนํามาใช้”
โอริสัน  มาร์เดน

มุมมองแห่งความสําเร็จของมนุษย์
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7 พลังบวก

พลังความคิด  : เลือกท่ีจะมีชีวิตท่ีมุ่งสู่ความสําเร็จ
พลังการตัดสินใจ :  เลือกท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวเอง
พลังความรู้สึก :   เลือกท่ีจะเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น
พลังเป้าหมาย : เลือกท่ีจะพุ่งชนเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
พลังคําพูด : เลือกท่ีจะพูดและชื่นชมตัวเอง
พลังจินตนาการ/แรงดึงดูด : เลือกท่ีจะกําหนดชีวิตท่ีอยากเป็น
พลังจิตวิญญาณ : เลือกท่ีจะเชื่อม่ันและศรัทธาในตนเอง
พลังการปฏิบัติ : เลือกท่ีจะทําในสิ่งท่ีอยากเป็น

EQ & PT
เพื่อการพัฒนาตน : พัฒนางาน 
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การสร้างคุณค่าของตนเอง
I+

Income

C+
Concept E+

Experience
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PT (POSITIVE  THINKING)

คิดเชิงบวก..ขุมพลังแห่งความสําร็จ
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ดําเนินชีวิตไปสู่ความหวัง  และมุ่งสู่
ความสําเร็จ

 EQ (EMOTIONAL QUOTIENT)

ความฉลาดทางอารมณ์ที่จะทําให้รู้จักการควบคุม

อารมณ์ตนเอง เข้าใจอารมณ์และสามารถแสดงออก

ด้านอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เช่น ร้องไห้เมื่อ

เสียใจ ไม่เก็บกด ไม่ก้าวร้าว โวยวายเม่ือไม่ได้ด่ังใจ 

รู้จักสงบสติอารมณ์ ทําให้มีบุคลิกที่ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 

และช่วยให้ ดําเนินชีวิตไปได้อย่างสร้างสรรค์และ         

มีความสุข 

26
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ความฉลาดทาง

อารมณ์

EQ 

เข้าใจตนเอง

เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก

และความต้องการในชีวิต

ของตนเอง

เข้าใจผู้อื่น

เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น 

และสามารถแสดงออกมาได้อย่าง

เหมาะสม
แก้ไขความขัดแย้งได้

เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไข

จัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่าง

เหมาะสมทั้งปัญหาความเครียด

ในใจ หรือปัญหาที่เกิดจากการ

ขัดแย้งกับผู้อื่น 

• พัฒนาการด้านอารมณ์ บุคลิกภาพ
• การสื่อสาร การแสดงความรู้สึก อารมณ์ของตน
• การปฏิบัติงาน การปรับตัวกับสถานการณ์
• การบริการตอบสนองความต้องการของผู้อื่น
• การบริหารจัดการ ศิลปะการครองตน ครองคน 
ครองงาน

• การเข้าใจชีวิตตนเอง ผู้อื่น สังคม
• ทํางานอย่างมีความสุขสนุกกับงาน

EQ & P T
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EQ & PT

☻ปฏิบัติต่อตนเองและผู้ร่วมงานได้
    อย่างมีความสุข
☻ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
☻บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กร

PERSONALITY   Model

PERSONALITY

0

T

P

RTransparency

Perfect

Responsibility

Learning Ovation

I

N

Y E

S

A

Emotional 
Quotient

Sense

NearAppreciation

Yearning

Image
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รู้เรา - รู้เขา

ใครคือบุคคล
ที่เราใหบริการ?
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ลูกค้า (Customer)
ลูกค้า คือ  บุคคลสําคัญที่สุดที่มาเยือนเรา ณ สถานที่น้ี

 เขามิได้พ่ึงเรา...เราต่างหากที่ต้องพ่ึงเขา...เขามิได้มาขัดจังหวะ
การทํางานของเรา หากแต่การรับใช้เขา คือวัตถุประสงค์ของเรา 

เขามิใช่ใครอ่ืน เขาเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมของเรา ในการรับใช้เขา 
เราไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลย เขาเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา 

โดยให้ โอกาสแก่เราที่จะรับใช้เขา

SERVICE  MIND
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ให้ใจ  รักงาน  มีความสุขสนุก

ครองใจ  ผูกมิตรกับทุกคนได้

พึงพอใจ  บริการให้สัมฤทธิผลในงาน

ประทับใจ  ทําให้ผู้รับบริการอยากกลับมาหาเราอีก

** Service Mind **

ระดับ แห่ง ความพึงพอใจ

พึงพอใจ   เมื่อ     บริการได้ เท่ากับ ความต้องการ

ประทับใจ  เมื่อ    บริการได้ถึง ความคาดหวัง

ตื้นตันใจ / ปีติ     เมื่อ บริการได้ เกิน ความคาดหวัง 

พึงพอใจ

ประทับใจ

ตื้นตันใจ

1

2

3

Customer satisfaction

  Customer impression

Customer delighted
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ปฏิกิริยาของลูกค้า กับ ระดับความพึงพอใจในบริการ

ไม่พึงพอใจ

พึงพอใจ

ประทับใจ

ต้ืนตันใจ

   ประมาณ 5 % จะร้องเรียน 

เขาจะกลับมาใช้บริการอีก

เขาจะช่วยบอกต่อ

เขาจะเป็นพวกและช่วยปกป้อง

    ไดรับการปฏิบัติอยางเปนพิเศษ
    ไมรูสึกวาเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบ
    ไมรูสึกวาเสียคาโงหรือโอกาส
    การตอบสนองท่ีรวดเร็วท้ังๆท่ีไมควรได
    ความนอบนอม
    การพูดจาไพเราะ
    ความรูสึกไมเสียหนา

ความต้องการที่ซ่อนเร้นของลูกค้า
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เทคนิคสําคัญในการบริหารลูกคา

การตอบสนองความต้องการที่ชัดเจนของลูกค้า

การตอบสนองความต้องการที่ซ่อนเร้นของลูกค้า

เป้าหมายคือให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่องค์กรยอมรับ

เทคนิคสําคัญในการบริหารลูกค้า

ทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าปจัจุบัน

การคาดการณ์ความต้องในอนาคตของลูกค้า

การทําเข้าใจความต้องการของผู้ท่ีอาจเป็นลกูค้า
ในอนาคต
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5 ทักษะ
บริการ

ทักษะการ
สื่อสาร

ทักษะการฟัง

ทักษะการ
ควบคุมอารมณ์

ทักษะการ
แก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า

ทักษะการ
จัดการกับคํา

ตําหนิ

การสร้างคุณภาพในงานบริการคือการสร้าง
ความพึงพอใจลูกค้า และหาทางเพิ่มพูนความ

พึงพอใจให้สู่ระดับประทับใจ/ตื้นตนัใจ

ในธุรกิจบริการ  ค่าบริการที่ต่ําไม่ใช่ทางรอด 

แต่คุณภาพที่ทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดเท่าน้ัน

ที่ชนะใจลูกค้าได้
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การบริการท่ีมีศิลปะเปนทางหน่ึงท่ีทําใหเกิดความ
ประทับใจของผูมาใชบริการ  แตการสรางความ

ประทับใจท้ังหมดน้ันจะตองเกิดจาก     
“.. จิตใจท่ีพรอมใหบริการ ..” 

Free Powerpoint Templates

Model 838..
19 เทคนิคการ
จัดการลูกค้า
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8 ประการ

พ้ืนฐาน

3 มาตรฐาน
คุณภาพ

8 ทราบความ
ประทับใจ 

8  ประการพื้นฐาน

พอใจเมื่อแรกพบ

พฤติกรรมน่าสนใจ

บรรจบสานสัมพันธ์

มุ่งม่ันเอาใจใส่

ใฝ่ผลเชิงบวก

ผนวกสิ่งเล็กๆน้อยๆ

เอ็นจอยความแตกต่าง

มุ่งสร้างความทรงจํา
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3  มาตรฐานคุณภาพ

8  ทราบความประทับใจ

1 • สํานึกบริการ
2 • สําราญด้วยจิต

3 • สร้างมิตรไมตรี

4 • เวทีร่วมสร้าง

5 • วางใจช่วยเหลือ

6 • เอื้อเฟื้อความรู้

7 • เชิดชูแรงบันดาลใจ

8 • ประทับใจก่อนจาก
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Workshop

การสร้างคุณภาพในงานบริการคือการสร้าง
ความพึงพอใจลูกค้า และหาทางเพิ่มพูนความ

พึงพอใจให้สู่ระดับประทับใจ/ตื้นตนัใจ

ในธุรกิจบริการ  ค่าบริการที่ต่ําไม่ใช่ทางรอด 

แต่คุณภาพที่ทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดเท่าน้ัน

ที่ชนะใจลูกค้าได้
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การบริการที่มีศิลปะเป็นทางหนึ่งที่ทําให้
เกิดความประทับใจของผู้มาใช้บริการ  
แต่การสร้างความประทับใจท้ังหมดนั้น

จะต้องเกิดจาก     

“.. จิตใจที่พร้อมให้บริการ ..” 

ถ้าเราไม่เคยเป็นผู้ให้...เราจะไม่เคยรู้เลยว่า

ความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจของผู้ให้น้ันเป็นเช่นไร

ลองดูซ.ิ..ลองเปลี่ยนจากการรับ...มาเป็นการให้

ให้อย่าเต็มกําลัง...ให้อย่างเต็มหัวใจ...ให้อย่างต่อเนื่อง

แล้ววันหนึ่งในความเงียบ...เมื่อเรามองดูใจของเราเอง

เราก็จะรู้ว่า...สายใยแห่งการใหท้ี่ต่อเนื่องและไร้ข้อแม้

ได้ก่อตัวเงียบๆ...เป็นกระแสแห่งความดี

เชื่อมสานกันเป็นเป็นพลังบริสุทธิ์เต็มหัวใจ

แล้ววันน้ันจะรู้ซึ้งถึงคําว่า...ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก...

การให้...คือต้นทางแห่งความสุข...ที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อน...
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  ใครก็ตามที่มาอยู่เบื้องหน้าเรา 
ณ เวลานั้น ให้เขารู้สึกดีกลับไป

........

     สนุกกับชีวิต...สนุกกับงาน
...จงจําไว้ว่า ความสุขย่อมเกิดขึ้นเสมอจากการทํางาน

และการดํารงชีวิต เพราะยังมีอะไรๆ 
อีกมากมายท่ีจะได้เรียนรู้และสนุกสนาน 

   ดังน้ัน..จงทํางานให้สนุกและมีความสุขกับชวิีต      
มากกว่าการทํางานเพียงเพ่ือให้มีชวิีตอยู่
หรือมีชีวิตอยู่เพ่ือท่ีจะทํางานเท่าน้ัน...
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                    มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ที่อยู :        295  ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท : 0-2244-5173-5,  08-9006-9339 
โทรสาร :  0-2244-5176-7 
email :   sutan_mum@dusit.ac.th หรือ tas_heartgood@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา  
ระดับปริญญาโท      - วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
ระดับปริญญาตรี      - ครุศาสตรบณัฑิต โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร สถาบันราชภฏัสวนดุสติ 
                        - ศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หมายเหตุ  กําลังศึกษาระดบัปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
             สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา (แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา) 
ประวัติการอบรม 
 พ.ศ.2556              - หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสงู”(สําหรับผูบริหารสายสนับสนุน) รุนที ่7 
                                สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ประวัติการทํางาน 
ตําแหนงทางดานบริหาร 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน - รองผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
พ.ศ.2547-2552     - หัวหนากลุมงานสงเสริมวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
การทํางาน 
พ.ศ.2554-ปจจุบัน   - คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัิเพ่ืออนุมตัิสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
                                ประกาศนียบตัรบัณฑติวิชาชีพครู และระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2553-2557      - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธทางการเงิน 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
                              - กรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับอดุมศึกษา 
                                สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



พ.ศ.2552- 2556     - คณะอนุกรรมการสภาวิชาการกล่ันกรองหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
                                แหงชาติ พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ                             
                              - คณะทํางานกลุมเรียนรูหลักระดับหนวยงาน ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ 
                                ดําเนนิการที่เปนเลิศ พ.ศ. 2552-2554  
พ.ศ. 2556              - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
                              - คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติวิชาชพีครู  
                                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
                              - คณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
ประวัติการวิจัย 
พ.ศ.2556              -  วิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือ 
                                การสื่อสารและรายวิชาจริยศาสตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิชัน้ปที ่1  
                                ประจําปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
พ.ศ.2555-2556    -  วิจัยเร่ือง คุณลักษณะของบัณฑติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระดบั ปริญญาตรี  
                                ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2555              -  วิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
                                และรายวิชาจริยศาสตรของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
                                ประจําปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
ประวัติการเปนวิทยากร 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน  - วิทยากรดานการจัดการความรูใหกับหนวยงานของรัฐและเอกชน                              
 
เกียรติประวัติ 
พ.ศ.2551              - เกียรติบัตร บุคลากรดีเดน ของมหาวทิยาราชภัฏสวนดุสิต 
พ.ศ.2552              - เกียรติบัตร บุคลากรดีเดน ดานบุคลิกภาพ ของมหาวิทยาราชภัฏสวนดุสติ 
 

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



 
 
 
นายณัฐวุฒิ  ตันมณี 
Mr. Nattawut Tanmanee 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
Contact: boyyutra@gmail.com 
Tel: 02-2445172 และ 5174 
 
 
การศึกษา - ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑติ  สาขาการศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอนัดับ 2)  
                      สถาบันราชภัฏสวนดุสติ 

- ระดับปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู  
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 การทํางาน 

- คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแตป 2548-2556 
- คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง 
- คณะกรรมการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
- คณะกรรมการการดําเนินงานการจัดการความรู 
- คณะดําเนินงานลงนามความรวมมือทางการศึกษาระหวางคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยเตียนกวง  

            ประเทศเวียดนาม 
- วิทยากรการจัดการความรูทัง้หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
- วิทยาการดานการศึกษาปฐมวัย เร่ือง การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning),  
   สื่อสรางสรรคและการวิจัยสําหรับการศึกษาปฐมวัย, สนุทรียภาพทางศิลปะ ดนตรีและลีลา สําหรับ    
   การศึกษาปฐมวัย 
- คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแขงขันมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ประจําป 2556 – 2557  
- หัวหนากลุมงานเลขานุการและธุรการ สํานกัสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีนและผูดูแลงานบริการ 
  สวนหนา (Front Office) ป 2552-2558 

รางวัลที่ไดรับ 
- รางวัลบุคลากรดีเดนดานบุคลิกภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป 2553 

ตําแหนงงานปจจุบัน 
- เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน     

 



ประวัติวิทยากร
ดร. กชกร  ชํานาญกิตติชัย  

Tel. 081-489-1226

Email kochakorn_cha@dusit.ac.th

koy2_purple@windowslive.com

ID line koy2734

การศึกษา ปริญญาตรี   ค.บ.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

      ปริญญาโท   ศษ.ม.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาเอก   Doctor of  Management  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประสบการณ์ในการทํางาน 
พ.ศ.2526-2532  : ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2532-2539  : เลขานุการผู้บริหาร บริษัท เพอร์เพิลแอนด์โกลด์ จํากัด
พ.ศ.2539-2543  : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พี.จี ทราเวล จํากัด
พ.ศ.2543-2546  : อาจารย์และหัวหน้างานเลขานุการ คณะครุศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ.2546-2547  : อาจารย์และหัวหน้างานเลขานุการ สํานักงานอธิการบดี 
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
พ.ศ.2547-2551 :  ผู้อํานวยการศูนย์สุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ.2551-2552 :  ผู้อํานวยการศูนย์ดุสิตพณิชยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ.2552-2558 :  ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนระนอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน   :  ผู้อํานวยการสํานักงานอํานวยการกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      



ประวัติการอบรม
      หลักสูตร โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ สาธารณรัฐเกาหลี
      หน่วยงานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
      หลักสูตร โครงการศึกษาและพัฒนาความรู้ยุทธศาสตร์ (Balance Scorecard) รุ่น2
      หน่วยงานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      หลักสูตร เทคนิคหัวหน้างาน
      หน่วยงานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
      หลักสูตร การสร้างคุณภาพในระบบริหาร 
      หน่วยงานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
      หลักสูตร โครงการทัศนศึกษาดูงาน เมืองเสินเจ้ิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
      หน่วยงานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      หลักสูตร The Interactive Video Conferencing 
      หน่วยงานที่จัดอบรม The University of Technology Sydney Australia 
      หลักสูตร โครงการจับคู่ดูใจผู้สมัครและพรรคการเมือง 
      หน่วยงานที่จัดอบรม สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)  
      หลักสูตร โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีดี(Good Practice)ของการจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง 
      หน่วยงานที่จัดอบรม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
      หลักสูตร  การอบรมผู้บริหารระดับต้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารโครงการและ
                       การปฏิบัติงาน
      



หลักสูตร  The Sports Event Management Manchester City Council 
 หน่วยงาน  Manchester City Council 
 หลักสูตร  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
 หน่วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตร  อบรมวิทยากรต้นแบบ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (ระยะท่ี 4) 
                “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”
หน่วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หลักสูตร  อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน  
หน่วยงาน Guangxi University  China
หลักสูตร  ศึกษาดูงาน  Guangxi  University

ศึกษาดูงาน  Guilin University of Electronic Technology
หน่วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หลักสูตร  อบรมวิทยากรต้นแบบ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (ระยะท่ี 5) 

        “เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่” 

ประวัติการอบรม



ประวัติเป็นวิทยากร
     - บรรยายพิเศษหัวข้อ “บุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นํา” 
     - บรรยายพิเศษหัวข้อ “บุคลิกภาพเพื่อการพูดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการสัมภาษณ์ให้ได้งาน”
     - บรรยายหัวข้อ “การควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา”
     - บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการบริหารงานสํานักงานแบบมืออาชีพ”
     - บรรยายหัวข้อ  “เคล็ดลับการสร้างเสริมสมรรถนะสู่ความสําเร็จอย่างมืออาชีพ”
     - บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ”
     - บรรยายหัวข้อ “มิติใหม่แห่งหารพัฒนาสมรรถนะครูสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
     - บรรยายหัวข้อ  “การทํางานเป็นทีมเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กร”
                                สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
     - บรรยายหัวข้อ “การสร้างจิตสํานึกในการให้บริการ”
                                สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)เทเวศร์  
     - บรรยายหัวข้อ “พิชิตผลงานด้วนการพัฒนาตนเอง”
    - บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของบุคลากรในหน่วยงานธุรการ”
                           โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส  
     -บรรยายหัวข้อ “พัฒนาตนเอง....สู่การเป็นผู้นํา”
                          โรงแรมอุบลธานี  
    - บรรยายหัวข้อ “พิชิตผลงานด้วนการพัฒนาตนเอง”

                 โรงแรมโนโวเทล   
     -บรรยายหัวข้อ  “Service Mind”

    สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี  
       



ประวัติเป็นวิทยากร
-บรรยายหัวข้อ “ทํางานให้มีประสิทธิภาพอย่างไรให้คนรอบข้างยอมรับ”
                          โรงแรมวินเซอร์  
-บรรยายหัวข้อ  “ การบริหารงานแบบครบวงจร”

                  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
-บรรยายหัวข้อ  “ การพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ”

                 โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต  
-บรรยายหัวข้อ  “ IQ EQ  MQ และการรู้จักตนเอง”
                         โรงแรม JB หาดใหญ่  
- ผู้ร่วมอภิปรายหัวข้อ “สังคมอุดมปัญญา  กับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา”

                 โรงแรมลําปางเวยีงทอง จ.ลําปาง  
- ผู้ดําเนินการอภิปรายหัวข้อ “จุดเน้นผู้เรียน จุดเปล่ียนมัธยมศึกษา สพท. 35”

                 โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  
-บรรยายหัวข้อ  “มุ่งความสําเร็จของงานด้วยการพัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ”

                ศรีสวัสด์ิ เงินติดล้อ จ.ปทุมธานี
 บรรยายหัวข้อ  “จิตสํานึกแห่งการบริการและจิตสาธารณะ”
                          จ. เชียงใหม่  
บรรยายหัวข้อ  “การควบคุมตนเอง”
                          จ. ขอนแกน่  
บรรยายหัวข้อ  “เทคนิคการนําประชุมในการประชุมรูปแบบต่างๆ”

                   ม.เกษตรศาสตร์



ประวัติเป็นวิทยากร
บรรยายหัวข้อ  “เทคนิคการพัฒนาตน...สู่ถนนวิชาชีพ” โรงเรียนเทคโนโลยี  
บรรยายหัวข้อ  “การพัฒนาและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของบุคลากรภายในหน่วยงานธุรการ
บรรยายหัวข้อ  “บริการอย่างไร? สร้าง...เสน่ห์   สร้าง...ความประทับใจ  สร้าง...มูลค่าเพิ่ม”
บรรยายหัวข้อ  “จิตวิทยาธุรกิจและจิตบริการ”

   Singha Biz Course Entrepreneur 
บรรยายหัวข้อ  “เส้นทางสู่ความสําเร็จในอาชีพเลขานุการ”
บรรยายหัวข้อ  “การพัฒนางาน : เทคนิควธิีการสู่สัมฤทธิผล”
บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการบริหาร : ผู้นํายุคใหม่”
บรรยายหัวข้อ “จิตบริการ : เพื่อการพัฒนางาน”   อิตาเล่ียนไทย
บรรยายหัวข้อ “เทคนิค...การพัฒนาตนเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ”
บรรยายหัวข้อ “การพัฒนางานและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของบุคลากรภายในหน่วยงานธุรการ”
บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารและประสานงาน”
บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ”
บรรยายหัวข้อ “การเป็นผู้นําทางวิชาการ : การให้คาํปรึกษา”
บรรยายหัวข้อ “การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน”
บรรยายหัวข้อ  “การพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นําทางวิชาการ”
บรรยายหัวข้อ “การสร้างบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ
บรรยายหัวข้อ “จิตวิทยาการเรียนรู้”
บรรยายหัวข้อ  “นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่”
บรรยายหัวข้อ  “เลขานุการยุคใหม่”
บรรยายหัวข้อ  “เลขานุการมืออาชีพ”



บรรยายหัวข้อ  “เลขานุการยุคใหม่”
บรรยายหัวข้อ  “เลขานุการมืออาชีพ”
บรรยายหัวข้อ   “การบริหารพฤติกรรมการให้บริการ
บรรยายหัวข้อ  “นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่”
บรรยายหัวข้อ  “การให้บริการอย่างมืออาชีพ” ระยะท่ี 1

    “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ”
    “การพัฒนาเลขานุการมืออาชีพ”
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

บรรยายหัวข้อ    “การพัฒนาบุคลิกภาพ”
    โรงเรียนสตรีภูเก็ต  จ.ภูเก็ต
    บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด

บรรยายหัวข้อ    “เทคนิคการพูดสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ”
    สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บรรยายหัวข้อ  “พิชิตใจลูกค้า 5 ทักษะบริการ”
    - บริษัท ซุบเปอร์เซน็ทรัลแก๊ส จํากัด    
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จํากัด

บรรยายหัวข้อ    “เทคนิคการนําเสนอ”
    โรงเรียนเหลา่ทหารพระธรรมนูญ

บรรยายหัวข้อ  “108 วิธีจัดการกับคําตําหนิของลูกค้า"
                          บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
บรรยายหัวข้อ   “การพัฒนาบุคลิกภาพ”
     สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประวัติเป็นวิทยากร



ประวัติเป็นวิทยากร
บรรยายหัวข้อ  “108 วิธีจัดการกับคําตําหนิของลูกค้า"
                          บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
บรรยายหัวข้อ   “การพัฒนาบุคลิกภาพ”
     สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
บรรยายหัวข้อ    “การให้บริการท่ีเป็นเลิศ”

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บรรยายหัวข้อ     “การพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

     บริษัท ยูนิเวอร์แซล แมดทริค เทคโนโลยี  จํากัด
บรรยายหัวข้อ    “เทคนิคการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนางานด้วยความคิดเชิงบวก”

     ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟูจิเทล
บรรยายหัวข้อ    “การจัดทําแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกองทุนความปลอดภัย”

      กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
บรรยายหัวข้อ    จิตวิทยาเพื่อความสําเร็จในการทํางาน 

     บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย)จํากัด สาขาขอนแก่น
บรรยายหัวข้อ   "บุคลิกภาพท่ีเอื้อต่อความสําเร็จสําหรับผู้บริหารที่ทันสมัย“

CTI Logistics Co.,Ltd. 
บรรยายหัวข้อ    "การบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ" 

     บริษัท โตโยต้า บอด้ีเซอร์วิส จํากัด
 บรรยายหัวข้อ   “108 วิธีจัดการกับคําตําหนิของลูกค้า”

      บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
บรรยายหัวข้อ     “เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร”

      โรงแรม โนโวเทล เพลินจิต
บรรยายหัวข้อ    “เทคนิคการพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ”

    บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
บรรยายหัวข้อ    "การบริหารงานธุรการแบบครบวงจร" 

     การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
บรรยายหัวข้อ    ศาสตร์และศิลปะการเป็นผู้นําในโลกยุคใหม่

     โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ ฯลฯ



รายวิชาท่ีสอน
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 พฤติกรรมองค์การ
 เทคนิคการบริหาร
 เทคนิคงานเลขานุการ
 ภาวะผู้นํา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
 การสร้างทีมงาน 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 แรงงานสัมพันธ์
 การสร้างมนุษยสัมพันธ์
 จิตวิทยาธุรกิจ
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง
 จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
 ศิลปะการดํารงชีวิต



บริการวิชาการ
 เป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
         วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง
 ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามเพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ์

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 คณะกรรมการพิจารณาและประเมินเนื้อหาการค้นคว้าอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 วิทยากรประจําสถาบันฝึกอบรม “ธรรมนิติ”



งานวิจัย
 งานวิจัย “ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 
 งานวิจัย  “การศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจรยิธรรมและแนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่การ

เป็นบัณฑิตท่ีเหมาะสมในสาขาวิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ” 
 3.งานวิจัย “การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต”  
 4.งานวิจัย “การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 
 5.งานวิจัย “ติดตาม ประเมินโครงการการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ

บริการเพ่ือสังคม สําหรับบริษัท  ทีโอที จํากัด(มหาชน)และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)”  ปี 2553

 6.งานวิจัย “ติดตาม ประเมินโครงการการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม สําหรับบริษัท         ทีโอที จํากัด(มหาชน)และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)” ปี 2554

 7. งานวิจัย “ศึกษาปัจจัยเส่ียงต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”
 8. งานวิจัย “ติดตาม ประเมินโครงการการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ

บริการเพ่ือสังคม สําหรับบริษัท         ทีโอที จํากัด(มหาชน)และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)” ปี 2555
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