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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี
การศึกษา 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพ่ือน าใช้ใน
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 

ทั้งนี้  ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ตามระบบ SDU QA ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นระบบ
และกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการด าเนินงานในทุกมิติ และสามารถ
สะท้อนความเป็นสวนดุสิตได้อย่างแท้จริง โดยมีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 31 ตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะสามารถสะท้อนผลลัพธ์ใน 

การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจได้เป็นอย่างดี เพ่ือเป็น 

การประกันคุณภาพการศึกษาและสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขันและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ 
SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) โดยแบ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตาม 
พันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ดังนี้ 

1. เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
1) เกณฑ์การประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (อว.) จ านวน 6

ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ผู้เรียน จ านวน 3 ตัวชี้วัด การวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 1 
ตัวชี้วัด และการบริการวิชาการ จ านวน 2 ตัวชี้วัด เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานพบว่า มี 2 ตัวชี้วัด ที่แม้จะ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย แต่ไม่ได้คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ได้แก่ อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค
ของบัณฑิต และการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค โดยมีคะแนนประเมินอยู่ที่ 4.00 
ทั้งสองตัวชี้วัด 

2) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สป.อว. ) จ านวน 10
ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ผู้เรียน จ านวน 4 ตัวชี้วัด การวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 3 
ตัวชี้วัด การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ านวน 1 ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ตัว เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานพบว่า มี 1 ตัวชี้วัด ที่แม้จะด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย แต่ไม่ได้คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ได้แก่ อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีคะแนน
ประเมินอยู่ที ่3.98 

2. SDU Focus (จุดเน้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: มสด.) จ านวน 15 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ผู้เรียน จ านวน 4 ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จ านวน 11 ตัวชี้วัด 

โดยมีผลการประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
ตารางแสดงผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายพันธกิจ 

การประเมินมาตรฐาน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
0.00-1.50 ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 ปรับปรุง 
2.51-3.50 ระดับพอใช้  
3.51-4.50 ระดับดี 
4.51-5.00 ระดับดีมาก 

SDU 1 SDU 2 SDU 3 SDU 4 SDU 5 คะแนนเฉลี่ย/
ดาว 

จ านวนตัวชี้วัด อว. 3 1 2 - - 6 

คะแนนเฉลี่ย 4.67 4.00 5.00 - - 4.67 ดีมาก 

จ านวนตัวชี้วัด สป.อว. 4 3 - 1 2 10 

คะแนนเฉลี่ย 4.75 5.00 - 5.00 5.00 4.90 ดีมาก 

จ านวนตัวชี้วัด มสด. 4 - - - 11 15 

คะแนนรวม 27.50 - - - 75.00 102.50 

จ านวนดาว 



ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 นี้ 
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับปรุงทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการด าเนินงานตาม
พันธกิจ โดยได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีการศึกษา 2561 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยควรมีการวิจัยประเมินผลของการเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ” อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จตามความคาดหวัง 
ในการเปลี่ยนสถานภาพดังกล่าว ว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคหรือไม่อย่างไรและมีข้อมูลที่เพียงพอส าหรับ การวางแผนการด าเนินงาน 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

การปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

จากการที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจากปี พ.ศ. 2558 ถึง 
ปัจจุบัน รวม 5 ปี ซึ่งขณะนั้น มหาวิทยาลัยได้ใช้แผนกลยุทธ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ทั้งนี้ ทุกสิ้นปีงบประมาณ คณะและส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ (คณะ โรงเรียน วิทยาเขตฯ และศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง สถาบัน ส านัก) มีหน้าที่ในการรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ซึ่งเปรียบเป็น 
“การวิจัยเชิงคุณภาพ”  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะและส่วนงานที่เทียบเท่าคณะได้น าเสนอ
รายงานดังกล่าวในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(45)/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
โดยสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในข้อ 1.14 ดังนี้ 

 “ข้อ 1.14 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีภาระในการดูแลตัวเองมากกว่า
มหาวิทยาลัยของรัฐ การด าเนินงานจึงควรค านึงถึงนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายและความเชื่อมโยงของส่วนงานต่าง ๆ ไปสู่งานวิจัยและนวัตกรรม และ
มหาวิทยาลัยยังมีภารกิจส าคัญที่มีความเป็นราชภัฏอยู่คือ การผลิตครู จึงควรเชื่อมโยงการท างานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอีกทางหนึ่งด้วย” 

 จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้น ามาพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงาน   โดยมหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน “การก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์” ดังภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นที่ 1 

2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยู่ในกลุ่มที่ 3 กลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
(Area-Based and Community) ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ)” ซึ่งเป็น “สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนา ชุมชน 
เชิงพ้ืนที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุ คคล ชุมชน สังคม 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือการด ารงชีพและให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต น าไปสู่ความ
เข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ สังคม ท้องถิ่น และภูมิภาค”  โดยเน้นเป้าหมาย 3 
ประการ ดังนี้ 

1. เน้นการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ เป็นหลักใน
การขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 

2. ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ 

3. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการศึกษา
ด้วยกระบวนการพหุวิทยาการ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการอาหารที่บนรากฐาน
แห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย  และการ
อุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล ซ่ึงมุ่งผลลัพธ์ในการผลิตก าลังคนที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา 
ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม พร้อมกับการสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา  
รวมไปถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการน าความรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเปลี่ยนจากการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ ที่มีกรอบและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  มาเป็นการเน้นการด าเนินการตามศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยปรับเป็นการด าเนินงานตาม “ทิศทางของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Direction) พ.ศ. 2563 - 2567” ที่เน้นผลลัพธ์ด้วยการท างานแบบ 
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน เพ่ือให้สามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง พัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้าง
มูลค่าทั้งต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งสามารถแสดงทิศทางของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี ้
 

การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมผู้ประเมิน ระบบ SDU QA โดย ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน, 2563. 
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มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาแนวทางการด าเนินงานในด้านการผลิตบัณฑิต เช่น 
2.1 ก าหนดกลยุทธ์ในการผลิตบัณทิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศและความต้องการของผู้เรียน 

2.2 ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยเพ่ือให้บัณฑิตมีประสบการณ์
และทักษะที่เหมาะสม เพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพ 

2.3 จัดให้มีระบบ credit bank ที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกรายวิชาเรียนได้ตาม 

ความสนใจและความสะดวก แล้วสะสมไว้ เมื่อได้หน่วยกิตที่มากพอและประสงค์จะ
ขอรับปริญญา ผู้เรียนสามารถน าหน่วยกิตที่เรียนสะสมไว้ มาขอรับปริญญาได้ตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา 

2.4 แสวงหากลุ่มเป้าหมายผู้เรียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น กลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วแต่ต้องการ
พัฒนาทักษะการท างาน หรือเพ่ิมเติมความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ไม่มุ่ง
ปริญญา ไม่ต้องออกจากอาชีพการงาน พัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นให้มากขึ้น อาจเป็น
หลักสูตรเปิดกว้างส าหรับบุคคลทั่วไปและศิษย์เก่า หรือหลักสูตรความร่วมมือกับ
องค์การภาครัฐและเอกชน รวมถึงการพัฒนาการสอนออนไลน์ ในรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 

การปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

2.1 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้พัฒนากระบวนการการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มี
สมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เสริมสร้างความมั่นคงของสังคม พัฒนาประเทศ  
สู่ความยั่ งยืน ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ เรียน ซึ่ งเป็นไปตามนโยบายจาก 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(45)/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  
โดยสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในข้อ 1 ซึ่งเป็นการพิจารณาและวิเคราะห์จากรายงานผล
การด าเนินงานของคณะและส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ (คณะ/โรงเรียน) ประจ าปีการศึกษา 2561   

2.2  ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยใช้แนวทาง 
การบริหารจัดการหลักสูตรแบบ OKR (Objective Key Results)  
ควบรวมและบูรณาการศาสตร์ ตลอดจนการบูรณาการ 
ภาษาอังกฤษกับหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม 
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งมีจุดเน้นที่  
“นักศึกษาที่มีคุณภาพ” มีสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐาน 
ความเป็นไทยและมีความเป็นสวนดุสิต ดังภาพกลไก 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ด้านนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้ม ี
ความเข้มแข็งและทันสมัย ตามกรอบแนวคิดการจัดการ 
ศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) 

    2.3 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  

ประเด็นที่ 2 

ที่มา: รายงานมหาวิทยาลัยท่ีดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Good University Report), 2562. 

ภาพกลไกกการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลกัสูตร 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านนักศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
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ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรน าเนื้อหาใน
การจัดการเรียนการสอนไว้ในระบบ WBSC-LMS (WORK-BASED BLENDED LEARNING AND TECHNOLOGICAL 
SCAFFOLDING SYSTEM - Learning management system) ซึ่ ง เป็ นระบบที่ มหาวิทย าลั ยสวนดุ สิ ต
พัฒนาขึ้นในการรองรับ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการด าเนินงานทางด้านวิชาการในการจัด 
การเรียนการสอนและการสอบ ในช่วงเวลาสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองและตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การใช้ Applications ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น อาทิ 
Microsoft Team, Zoom เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสอนและการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
และเข้าถึงได้โดยง่าย โดยมี Platform ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยระบบ WBSC-LMS 

ภาพแสดงช่องทาง (Platform) การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
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มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น มีผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ตลอดจนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศ  
การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่จ าเป็น
ที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา เพ่ือเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดังกล่าวให้กว้างขวางซึ่งจะ
เสริมสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อสังคมภายนอกได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันจะช่วยให้
เกิดความเข้าใจและความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งผลโดยตรงต่อการท า
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสมากขึ้นทั้งใน
เรื่องการเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ การสร้าง “มูลค่าเพ่ิม” ให้ผลงานทางวิชาการ รวมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

การปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

3.1  ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการออกแบบและอนุมัติหลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562 จ านวน 1 หลักสูตร เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องต่อนโยบาย Thailand 
4.0 ได้แก่ “หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ”  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(38)/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 วาระที่ 4.2 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สรุปพอสังเขป คือ ให้มีความรู้ ความสามารถด้านนิเทศศาสตร์เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและบูรณาการความรู้แบบพหุศาสตร์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ รวมทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวันมีความสามารถทางการสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบหลอมรวมสื่อ สร้างผู้ประกอบการ 
ด้านนิเทศศาสตร์นวัตกรรมที่สามารถท างานได้หลากหลายอย่างเป็นมืออาชีพด้วยความสุข 

3.2  ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้วางแผนการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต 
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอัตราส่วน  
40 : 60 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเปิดรับผู้เรียนตาม Demand-side ซึ่งแบ่งหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (ไม่มีภาคพิเศษ/ภาคสมทบ) ได้เป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งหมด 29 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  
-   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  

รัฐประศาสนศาสตร์  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  การจัดการ  การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ  เลขานุการทางการแพทย์ การบริการลูกค้า  
คหกรรมศาสตร์   

-  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วย เทคโนโลยีอาหารการก าหนดและ 
การประกอบอาหาร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

 -   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ 
2) หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/วิชาโทภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ได้แก ่
 -  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย การท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม 

ธุรกิจการบิน การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา ภาษาและการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษ 
3) หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย ธุรกิจการบิน การจัดการ 
งานบริการ 

ประเด็นที่ 3 
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การก าหนดตัวชี้วัดในระบบ SDU QA ควรสะท้อนคุณภาพในการด าเนินพันธกิจแต่ละด้าน
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเน้นตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ให้มากขึ้น ตัวชี้วัดประเภท
กระบวนการให้มีเท่าที่จ าเป็น  
ควรมีจ านวนตัวชี้วัดที่เหมาะสม ไม่มากเกิน จนเป็นภาระของผู้จัดเตรียมข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน และไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบและประเมินมากจนเกินไป ทบทวนตัวชี้วัดที่อาจ
ซ้ าซ้อนกับตัวชี้วัด ในระบบ IQA ที่มีการประเมินอยู่แล้ว )ถ้ายังใช้อยู่ (หรือสามารถสะท้อนได้
จากตัวชี้วัดอ่ืนได้ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ การใช้ค่าเป้าหมายเป็นเกณฑ์ระดับคุณภาพอาจไม่เหมาะสม  
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจต่ าเกินไปเมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงแล้ว 

ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ อาจควบรวมตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนย่อยของกระบวนการด าเนินงาน
ให้เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โดยปรับให้ตัวชี้วัดเดิมที่ เป็นขั้นตอนย่อยมาเป็นเกณฑ์ 
การประเมินของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพใหม่ 

การปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

จากการน าใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA  
ที่พัฒนาในปีพ.ศ. 2560 เพ่ือน าใช้ในปีการศึกษา 2559 – 2561 ส าหรับส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ (ส านัก/
สถาบัน) พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ตอบสนองตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA ขึ้นใหม โดยได้น าแนวคิดในการพัฒนามาจาก
ความต้องการในการปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้หลุดพ้นจากกับดักที่ส าคัญ 4 ประการ 
ประกอบด้วย 1) กับดัก Comfort Zone “ไม่ต้องดิ้นรน” 2) กับดัก Commodity “ไม่สามารถสร้าง 
ความแตกต่าง” 3) กับดัก Mismatch “ไม่สอดรับกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศ”  4) กับดัก 
Irrelevance “ไม่ตอบโจทย์โลกในศตวรรษที่  21” (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ , กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สิงหาคม 2561)  และความต้องการใน “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ความแตกต่างที่เข้มแข็ง หรือการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (Reinventing University)” ในแบบ Suan Dusit 
Transformation กล่าวคือการปรับพ้ืนฐานความเก่งบนความเก่งของตัวเอง ซึ่งเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของ
การกระท าสิ่งที่ดีและเป็นที่ยอมรับจากสิ่งที่ท า ไม่ใช่เพียงวิธีคิด (Professional by Hand) เพ่ือเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากสิ่งเดิมและตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ ภายใต้แนวคิด “จิ๋วแต่แจ๋ว 
(SMALL BUT SMART)”  

และเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวทางที่สอดรับกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย จึงมีการพัฒนา “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” ฉบับใหม่ข้ึน เพ่ือใช้เป็นระบบและกลไก
ในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการด าเนินงานในทุกมิติให้สามารถขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2563 แเละเริ่มน าใช้ในปีการศึกษา 2562 ในการประเมินคุณภาพของระดับหน่วยงาน ได้แก่ คณะ/โรงเรียน 
ส านัก/สถาบัน วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หน่วยงานอิสระ และมหาวิทยาลัย ส่วนในระดับหลักสูตร
ยังคงใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ IQA ทุกองค์ประกอบเพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นที่ 4 

ประเด็นที่ 5 

ประเด็นที่ 6 

ประเด็นที่ 7 
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โดยกระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ 
SDU QA สามารถแสดงได้ดังภาพ 

 
ภาพแสดงกระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA 
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ตัวชี้วัดในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA จะประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็น 
การประเมินคุณภาพฯ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และส่วนที่ 2 เป็นการประเมินคุณภาพฯ ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดตามความเชี่ยวชาญและจุดเน้นที่นโยบายก าหนด ดังนี้ 

1. การวัดมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1.1 การประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (อว.)  จากเกณฑ์ 
การประเมินกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ตามตัวชี้วัดในกลุ่มท่ี 3 กลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) จ านวน 6 ตัวชี้วัด 

1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สป.อว.) ซึ่งจัดท าขึ้นโดยส านัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 โดย
มหาวิทยาลัยน าใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย (Common Data Set : CDS) 
รวมทั้งการรายงานผลการประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ทั้งนี้ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ สป.อว. หรือระบบ IQA (Internal Quality Assurance) ที่
มหาวิทยาลัยใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ตัวชี้วัดบังคับ 
จ านวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 3) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 4) การบริหารของคณะ/
มหาวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ/
มหาวิทยาลัย 5) ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 6) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
7) กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 8) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 9) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 10) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  

2. SDU Focus (จุดเน้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ มสด.) เป็นการก ากับและประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และความเข้มแข็งตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางไว้ รวมทั้งเป็นการยกระดับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการสร้างกระบวนการมาตรฐาน
การท างานใหม่ เพ่ือเกิดเป็นนวัตกรรมการท างาน หรือนวัตกรรมเชิงผลงาน ซึ่งเป็น “ตัวชี้วัดเฉพาะของ 
สวนดุสิต” โดยมีจุดมุ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีมูลค่าเพ่ิมและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 
สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานการจัดการคุณภาพ 
จ านวน 15 ตัวชี้วัด  

โดยประเมินคุณภาพตามพันธของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน และด้านการบริหารจัดการ ได้แก่  
 SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

 SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

 SDU 3 การบริการวิชาการ 

 SDU 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 SDU 5 การบริหารจัดการ 
ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA สามารถแสดง

ได้ดังภาพ 
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ภาพแสดงระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัสวนดุสิต ระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2562 
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การนิยามความหมายของตัวชี้วัดต้องถูกต้อง ชัดเจน และสามารถประเมินได้  

 
ในการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีทั้งหมด 31 ตัวชี้วัดนั้น มหาวิทยาลัยได้ก าหนดและจัดท านิยามตัวชี้วัดและ
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการระบุรายการข้อมูลและข้อมูลอ้างอิงไว้ในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือเป็นการสร้างความ
เข้าใจอย่างชัดเจนให้กับทั้งผู้ตรวจประเมินและผู้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งยังเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน ตลอดจนการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง ได้รวบรวมนิยามศัพท์และระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของคู่มือฯ หน้า 173 เพื่อให้
สามารถสืบค้นและน าใช้ได้โดยง่าย 

โดยการระบุนิยามตัวชี้วัดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด เป็นดังภาพตัวอย่าง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 8 
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ดังนั้น จากผลการด าเนินงานที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี 
การปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสอดรับต่อข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในปีการศึกษา 2561 ครบทุกประเด็น รวมทั้ง การสนองตอบต่อนโยบายของ
ประเทศ และความต้องการตลาดแรงงาน ของชุมชน สังคม บนความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย สามารถแสดงศักยภาพและสะท้อนความเป็นสวนดุสิตได้อย่างแท้จริง บนพื้นฐานของการจัดการ
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวคือ 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่ง เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น และ
คล่องตัว สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ภายใต้การบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือ “ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน” (Dynamic university management as the backbone of 
the organization) 
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ส่วนที่  1 

บริบทมหาวทิยาลัยสวนดุสิต 





กวา 86 ปี จากโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทย
ช่ือ โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน มาเปนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในปจจุบัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหมี
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับแนว
นโยบายของรัฐบาลไดสงเสริมใหมหาวิทยาลยัของรัฐพัฒนาไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ เพ่ือ
ประโยชนในการบริหารจัดการท่ีคลองตัวและมีอัตลักษณ สามารถ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนแกสังคมยิ่งขึ้น และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานงึถงึความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการ วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
และมีผลบังคับใช เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ประวัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ 
ภายในการกาํกับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อัน
ถือเปนสิริมงคลยิ่งแกมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 จึงกําหนด
ใหวันดังกลาว คือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เปนวันเกิดของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สําหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะในครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไมถือเปนสวนราชการ และไมเปน
รัฐวิสาหกิจ แตเปนหนวยงานของรัฐ ท่ีอยูภายใตการกํากับของ
รัฐ ทาํใหมหาวิทยาลยัสามารถกําหนดหรือออกรูปแบบการบริหาร
จัดการดวยตนเองไดอยางมอิีสระและความคลองตัวในการบริหาร
จัดการมากยิ่งขึ้น ทั้งการบริหารงานทั่วไป การบริหารจัดการงบ
ประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารงานวิชาการ โดย
มหาวิทยาลัยยังคงมีภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามเดิม

จุดเริ่มต้นของคุณภาพทางการศึกษา
- พ.ศ.2477 โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน สังกัดกอง

อาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ (กระทรวง
ศึกษาธิการ) เปิดดําเนินการเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม ท่ีวังกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ จุดมุงหมายเพ่ือฝึกอบรมการบาน
การเรือนสําหรับสตรีหลักสูตร 4 ปี และเปิดสอนหลักสูตรอบรม
ครูการเรือนขึ้นเปนครั้งแรก 

- พ.ศ.2480 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการเรือนวังจันทร
เกษม” สังกัดกองและกรมเดิม โดยเปิดสอนหลักสูตรมัธยม
การเรือน (หลักสูตร 3 ปี) และหลักสูตรการเรือนชั้นสูง (หลักสูตร 
3 ปี) เพิ่มเติม 

- พ.ศ. 2484 ไดยายมาบริเวณท่ีต้ังมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบนัและเปลีย่นช่ือเปน “โรงเรียนการเรือนพระนคร” บนพ้ืนท่ี
ประมาณ 37 ไร ยายมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดจัดตั้ง 
“โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ข้ึน ในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกันกับ
โรงเรียนการเรือนพระนคร สังกัดกองฝึกหัดครู กรมสามัญศึกษา 
แตแยกสวนการบริหารจัดการออกจากกัน 

- พ.ศ. 2497 กระทรวงศึกษาธกิารไดประกาศต้ังกรมการ

ฝึกหัดครูขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ฉบับ พ.ศ. 2497 โรงเรียนการเรือนพระนครจึงยายมาสังกัดกรม
การฝึกหัดครู 

- พ.ศ. 2498 ไดโอนแผนกฝึกหดัครูอนบุาลจากโรงเรยีน
อนุบาลละอออุทิศ มาสังกัด โรงเรียนการเรือนพระนคร 

- พ.ศ. 2499 โรงเรียนการเรือนพระนครไดเปิดสอน
หลักสูตร ป.กศ. (คหศาสตร) เปนปีแรกและเปนแหงแรกของ
ประเทศไทย และเปิดสอนหลักสูตรประโยคครูการเรือน ประโยค
ครูอนบุาล ระดับ ป.ป. (หลักสูตรครูประถม) และประโยคครูมัธยม
การเรือน

- พ.ศ. 2501 เปิดสอนหลกัสูตร ป.กศ. และ ป.กศ. (ช้ัน
สงู) 
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ความหลากหลายทางการศึกษา
-	 พ.ศ.	 2504	 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ

โรงเรียนการเรือนพระนครเป็นวิทยาลัยครูช่ือ “วิทยาลัยครู
สวนดุสิต” สังกัดกองการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู 

- พ.ศ. 2518 พระราชบัญญติัวิทยาลัยครู (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 
2518 มผีลบงัคับใช กรมการฝึกหดัครูไดปรับปรุงหลักสูตรขึน้ใหม 
เปนหลักสูตรการฝึกหดัครูของสภาการฝึกหดัครู พ.ศ. 2519 ทําให
วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี นอกจากนี้
รวมโรงเรียนอนบุาลลอออุทิศกับการฝึกหดัครอูนบุาลเขาดวยกัน
เปนภาควิชาการอนุบาลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร วิทยาลัยครู
สวนดุสิต และไดเปล่ียนช่ือโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเปน 
“โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ” และเปิดสอนระดับปริญญา
ตรี หลักสตูรสภาการฝึกหดัครู วิชาเอกการอนบุาลศึกษาเปนคร้ัง
แรก ดานงานวิชาการไดจัดตั้งใหมีคณะวิชา 3 คณะ คือ คณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา) 

คณะวิชาครุศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด 7 ภาควิชา) และคณะวิชา
วิทยาศาสตร (มภีาควิชาในสังกัด 9 ภาควิชา) วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ยังคงมีการจัดการศึกษาในสาขาเดียว คือ สาขาวิชาการศึกษา 
ตามหลักสูตรสภาการฝึกหดัครู ซึง่แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) และระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 
2 ปี ตอเนื่อง (ครุศาสตรบัณฑิต) จํานวน 11 วิชาเอก (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตรท่ัวไป คหกรรมศาสตร 
ศิลปศึกษา การศึกษาพิเศษ การอนุบาลศึกษา การประถมศึกษา 
อุตสาหกรรมศิลป์ และคณิตศาสตร)
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- พ.ศ. 2527 - 3534 จากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสายวิชาการ
อ่ืนได โดยเร่ิมจากหลักสูตรระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญา
ศิลปศาสตร (อ.ศศ.) 3 วิชาเอก (วารสารและการประชาสัมพันธ 
ภาษาอังกฤษ และออกแบบนิเทศศิลป์) และอนุปริญญา
วิทยาศาสตร (อ.วท.) 3 วิชาเอก (การอาหาร ผาและเครื่องแตง
กาย และศิลปประดิษฐ) และไดมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาชาย
เขาเรียนเปนสหศึกษาเปนปีแรก เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สายวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนหลายวิชาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร
บัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ
ปริญญาตรีตอเนื่อง มีการเปิดสอนนักศึกษาตามโครงการจัดการ
ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) รุนแรก

- พ.ศ. 2529 เปิดสอนท้ังสายวิชาชีพครูและสายวิชาการ
อื่นในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี

- พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลย
เดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือ “สถาบัน
ราชภัฏ” แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2538 ไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สงผลให
วิทยาลัยครูสวนดุสิตเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” 
สงักัดสํานกังานสภาสถาบันราชภฏั กระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
ขยายการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวาง และหลากหลายรูปแบบ
มากขึน้ มกีารเปิดสอนตามหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร มีผูสนใจสมัครเขาเรียน
เปนจํานวนมาก ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ 

- พ.ศ. 2540 – 2547 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น และเริ่ม
เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Master of 
Business Administration) โดยรวมมือกับ Victoria Universi-
ty ประเทศแคนาดา และเปิดศูนยการศึกษานอกสถาบันเพิ่มขึ้น
ในเขตกรุงเทพมหานคร (ศูนยจรัญสนิทวงศ ศูนยพงษสวัสดิ์ และ
ศูนยสุโขทัย) เปนปีท่ีสถาบันทุมเทงบประมาณเปนจํานวนมาก 
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใชในการเรียนการสอนและ
เปนฐานขอมูลระบบการสอนทางไกล (Video – conference) 
และระบบหองสมุดเสมือน (Virtual Library) ที่สมบูรณแบบได
ถกูพัฒนาขึน้มาเปนคร้ังแรกในสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย 
ขยายการจัดการศึกษาออกไปอยางกวางขวาง ท้ังการเปิดสอนใน
หลักสูตรใหม ๆ เพิ่มเติม และการขยายศูนยการศึกษาออกไปยัง
เขตปริมณฑลและตางจังหวัด และทางดานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาก็ไดมีการจัดการศึกษาท้ังในระดับปริญญาโท (ครุ
ศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต และนเิทศศาสตร มหาบณัฑิต) และเปิดสอนในระดับ
ปริญญาเอกเปนครั้งแรก (พ.ศ. 2545) หลักสูตรการจัดการดุษฎี
บัณฑิต (Doctor of Management)
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รากฐานความเป็นเลิศก่อกำาเนิดอัตลักษณ์
- พ.ศ. 2547 – 2551 สถาบันราชภัฎสวนดุสิตไดปรับ

เปลี่ยนสถานภาพจาก “สถาบัน” เปน “มหาวิทยาลัย” ตามพระ
ราชบัญญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 เมือ่วันท่ี 15 มถินุายน 
พ.ศ. 2547 ช่ือวา “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต” สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

มีการปรับเปล่ียนในดานตาง ๆ ท้ังโครงสรางของระบบ
บริหารและการบริหารจัดการทางดานวิชาการ รวมท้ังจากการ
ปฏรูิปการศึกษาและการปฏรูิประบบราชการ ทาํใหมหาวิทยาลัย
ตองกําหนดแผนกลยุทธประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 
ในการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต
จัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบณัฑิตและพัฒนาสังคม 
จัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นทั้งในมหาวิทยาลัย และศูนย
การศึกษานอกมหาวิทยาลัยท่ีกระจายอยูในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดตาง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตไดกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนความ
เช่ียวชาญด้ังเดิม และ โดดเดนเปนท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศ 
รวมท้ังสาขาวิชาท่ีมคีวามพรอมสามารถตอบสนองความตองการ

ของสังคมและทองถิ่น มีทั้งหมด 4 ดาน ไดแก การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบริการ และพยาบาลศาสตร 

- พ.ศ. 2552-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได
กําหนดแนวทางในการพัฒนาเอาไว ดังนี้ 

1. เพ่ือใหสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการท่ีจะพัฒนาโครงสรางของหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัย 
ใหสอดคลองกับ พันธกิจและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมหีนวยงานใหมเพ่ิมข้ึนตามประกาศ
สภามหาวิทยาลยันอกเหนอืไปจากโครงสรางเดิมตามกฎกระทรวง
ในการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2.  การดําเนนิงานของแตละหนวยงานจะตองดําเนนิการ
โดยมุงเนนคุณภาพของงานเปนสําคัญ และจะตองดําเนินการให
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได

3.  การกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยออกเปน 4 
ดาน (เปนสถาบันเฉพาะทาง ลักษณะท่ีเปนสถาบันท่ีเนนระดับ
ปริญญาตรี)

4. การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของ

21



มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

5. การเปลีย่นแปลงปรัชญาและกลยทุธของมหาวิทยาลยั
จากการเปนมหาวิทยาลัยท่ีตระหนักถึงความอยูรอดขององคกร 
(Survival) ไปสูการเปนมหาวิทยาลยัท่ีมคีวามสามารถในการสราง
ความเขมแข็งในการอยูรอด (Survivability)

- พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดทบทวน
แนวทางในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย โดย

1.  คาํนึงถึงความสอดคลองกบัสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแป
ลงท้ังนโยบาลและแนวทางในระดับมหภาคท่ีเก่ียวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลยั ความตองการของนกัศึกษา บคุลากร ผูมีสวนได
สวนเสยี และการใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก (Core Com-
petencies) ของมหาวิทยาลัย

2. กําหนดใหการดําเนินงานท้ังท้ังมหาวิทยาลัยมุงไปสู
ทิศทางเดียวกันในรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสมของหน วยงานเ พ่ือให บรรลุเป าหมายที่
มหาวิทยาลัยต้ังไว และปรับปรัชญาของมหาวิทยาลัยจากการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีมคีวามสามารถในการสรางความเขมแขง็ในการอยู
รอด (Survivability) ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีสามารถสราง
ความเขมแขง็ในการอยูรอดไดอยางยัง่ยนื (Sustainable Surviv-
ability)

3. ยงัคงพัฒนาอัตลักษณ 4 ดานอยางตอเนือ่ง แตเปลีย่น
จากอุตสาหกรรมอาหารเปน อาหาร และเปล่ียนจากพยาบาล
ศาสตร เปน พยาบาลและสุขภาวะ อัตลักษณอีก 2 ดาน ไดแก
การศึกษาปฐมวัย และอุตสาหกรรมบริการยังคงเดิม

4. กําหนดจุดเนนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย

ปี พ.ศ. 2558 เนนการสงเสริมใหเกิดพัฒนานวัตกรรมปี พ.ศ. 
2559 เนนการเช่ือมโยงระหวางนวัตกรรมและการจัดการ
ทรัพยากร และปี พ.ศ. 2560 เนนการตอยอดนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ
-	พ.ศ.	2558	-	2562	ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต	พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 
กรกฏาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับ
ของรัฐ ภายในการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมวิีสัยทัศน มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีอตัลักษณ
โดนเดนดาน

- อาหาร 
- การศึกษาปฐมวัย 
- อุตสาหกรรมบริการ
- การพยาบาลและสุขภาวะ 
ภายใตกระบวนการพัฒนาเพ่ือความเปนเลิศบนพ้ืนฐาน

ของการจัดการคุณภาพ ท้ังมิติดานหลักสูตรดานนักศึกษา ดาน
งานวิจัย ดานบคุลากร ดานการใชทรัพยากรและงบประมาณ ดาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ดานสิ่งแวดลอม และดานกิจการพิเศษ ซึ่ง
มโีครงสรางองคการตาม (1) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง 
การจัดต้ังสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  (2) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวน
งาน พ.ศ. 2558  และ (3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย 
การบริหารงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
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โครงสร้างองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ส านักงานมหาวทิยาลยั ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
- ล าปาง 
- นครนายก 

- หัวหิน 

- ตรัง 

สวนดุสิตโพล 

ส านักบริหารกลยุทธ ์

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี ่

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักส่งเสริมวชิาการและ 

งานทะเบยีน 

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ ์

กราฟฟิคไซท์ 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ 
สวนดุสิต 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการปฏบิัติการอาหารแปรรปู 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักกิจการพิเศษ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

คณะและส่วนงานอ่ืน 

ที่เทียบเท่าคณะ 

คณะครุศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะพยาบาลศาสตร ์

โรงเรียนการเรือน 

โรงเรียนการท่องเทีย่ว 
และการบริการ 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

โรงเรียนสาธติละอออุทิศ 

บัณฑิตวิทยาลยั 

หมายเหต ุ: เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

               ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2558  และ 

               ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 

หน่วยงานอิสระ ส านัก สถาบัน และส่วนงานอ่ืน 

ที่เทียบเท่าคณะ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุร ี

โครงสร้างองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อธิการบดี 

 

คณะและส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณบดีโรงเรียนการเรือน 

คณบดีโรงเรียนการท่องเท่ียว 

และการบริการ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คณบดีโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

ส านัก สถาบัน และส่วนงานอืน่ 

ที่เทียบเท่าคณะ 

ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต
สุพรรณบุรี 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการส านักกจิการพิเศษ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หน่วยงานอิสระ 

ประธานสวนดุสิตโพล 

ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการทดสอบ
ทางวิชาการสวนดุสิต 

รองอธิการบดี 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และ
พนักงาน 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 

ที่ปรึกษาอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ 

หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา 
นอกสถานที่ต้ัง 

- ล าปาง 
- นครนายก 

- หัวหิน 

- ตรัง 

ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการ 
อาหารแปรรูป 
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รวมถงึการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยงัวิทยาเขตและ
ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีต้ังท่ีจัดการศึกษาภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน มหาวิทยาลัยขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการ
สอนไปยังภูมิภาคตาง ๆ โดยจัดตั้งวิทยาเขตและศูนยการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ไดแก 

-  วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
-  ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง 
- ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง นครนายก จังหวัด

นครนายก
- ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ลําปาง จังหวัดลําปาง 
- ศูนย การศึกษานอกสถานท่ี ต้ัง หัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

ซึ่งเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนท่ี
มีความสอดคลองกับความตองการของสังคม และชุมชน พรอม
ทั้งตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

● วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

● ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง ● ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายก
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- พ.ศ. 2563 การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 
รายวิชาตาง ๆ  มุงเนนนักศึกษาของทุกหลักสูตรตั้งแตชั้นปีที่ 1-5 
ไดฝึกทักษะและปฏิบัติจริง สําหรับรายวิชาฝึกประสบการณ
วิชาชีพนกัศึกษาเขารับการฝึกประสบการณวิชาชีพกับศูนยความ
เปนเลิศ (Excellence Center) หรือหนวยงานภายในของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย
บริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟิคไซท โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวผลิต) โครงการอาหารกลางวัน 2 
(โฮมเบเกอร่ี) ศูนยบริหารกายเพ่ือสุขภาพ ศูนยฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ โครงการศูนยปฏิบัติการเนย เปนตน และฝึก
ประสบการณวิชาชีพกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมคีวาม
รวมมือในการพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษา 

● ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ล�าปาง จังหวัดล�าปาง

● ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

โดยในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กําเนิดขึ้นโดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความ
สําคัญในการสงเสริมและกํากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษาและหนวย
งานท่ีเก่ียวของ พัฒนาคนใหมทัีกษะสอดคลองกับการพัฒนาของ
ประเทศ รวมถึงการกํากับดูแลการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อใหสอดรับกับแนวนโยบายของกระทรวง มหาวิทยาลัย
สวนดุสติจึงมนีโยบายการพัฒนาหลกัสตูรท่ีมคีวามแตกตางอยาง
โดดเดนของมหาวิทยาลยับนพ้ืนฐานความเช่ียวชาญและความเขม
แข็งทางวิชาการดานองคความรู บุคลากร และงบประมาณ 
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและผูเรียนท้ังดาน
ความสนใจ ความสามารถและความถนัดในศตวรรษท่ี 21 และ
ความเปน Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงเปนการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการศาสตรความรู
ระหวางคณะหรือโรงเรียนและสวนงานสนับสนุนวิชาการ พัฒนา
ทักษะวิชาชีพให  กับนักศึกษาด วยหน วยงานภายในของ
มหาวิทยาลยั (ศูนยความเปนเลศิ (Excellence Center)) รวมถงึ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความยืดหยุนใหทันกับความ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและความคลองตัวของมหาวิทยาลัย
และสอดรับกับชีวิตวิถีใหม 

Integrated 
Curriculum 

and 
Active

Learning

คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค

ทักษะ
(Skills)

ความรู
ความเขาใจ

(Cognition)

ทักษะ
การเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21

ทักษะ
ดานอารมณ
(Soft Skills)

ทักษะ
ดานความรู

(Hard Skills)

‹
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มหาวิทยาลัยไดจัดพ้ืนท่ีสรางสรรคเพ่ือสงเสริมการเรียน
รูและความคิดสรางสรรค ไดแก  

- พื้นที่บริเวณ Activity Space
- พื้นที่บริเวณใตอาคาร 32
- พื้นที่บริเวณ Dusit Bistro
-  พื้นที่จัดกิจกรรมลานสวนดุสิตโพล
-  พื้นที่โถงชั้น 1 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย
-  พ้ืนท่ีบริเวณลานอเนกประสงคบรเิวณดานหนาอาคาร 2
-  พื้นที่ Work Zone อาคารวิทยบริการ ชั้น 1
-  พื้นที่ Activity Zone อาคารวิทยบริการ ชั้น 1
-  พื้นที่ Co-working Space อาคารวิทยบริการ ชั้น 3
-  พื้นที่ Learning Room/Learning Center
-  พื้นที่ Café Library
-  พื้นที่สําหรับการจัดการศึกษา Online Course
และส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย เชน 

- บริการ WIFI จํานวนมากกวา 530 จุด
-  บริการฐานขอมูลออนไลน จํานวน 25 ฐาน
-  Interactive Board และอุปกรณ Apple TV
-  หนงัสอืสงเสริมการอาน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-  ของเลนสงเสริมพัฒนาการ
- พ้ืนท่ีใชสอยท่ีสามารถปรับใชไดยืดหยุ นและหลาก

หลาย เปนตน
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานระหวางในและนอก

หองเรียนผานระบบออนไลน โดยในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการ
ศึกษา 2562 (เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2563) ไดเกิด
สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ต้ังแตตนปี 
2563 ทําใหรัฐบาลไทย ประกาศ Lock Down ประเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดออกประกาศเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน โดยสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมกับ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดออกแบบกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนท่ีเปนนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน SDU 
Online Learning Platform ใหกับอาจารยและนักศึกษานําไป
ใชในการจัดการเรียนรูออนไลน ซ่ึงในแพลตฟอรม (Platform) 
ประกอบไปดวย เคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู  ท่ีได มีการ
พัฒนาการอยางเปนระบบ รวมท้ังยังเปนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกิจกรรมการเรียนรู การนําไปใช และการประเมิน
ผลของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

ดวยสภาวการณและบริบททางสังคมท่ีพลิกผันเปล่ียนแปลง
ไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ไดสงผลตอการจัดการศึกษาในทุก
ระดับช้ัน รวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงไดดําเนินการ 
อยางตอเนือ่งเพ่ือพัฒนาจุดเนนฉบบัใหม พุทธศักราช 2563-2567 
เพ่ือกําหนดทิศทางและแนวทางอันคมชัดในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยั ใหบรรลผุลสาํเร็จตามเปาหมายและวัตถปุระสงคท่ี
มุงหวังท่ีสอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม มหาวิทยาลัยไดนํา
เสนอ ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จ๋ิว แต แจ๋ว พ.ศ. 2563-
2567 (SDU Directions: SMALL but SMART 2020-2024) ตอ
สภามหาวิทยาลยั โดยไดรับอนมุติัในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อใหสวนงาน
และหนวยงานตาง ๆ ไดมีทิศทางและจุดเนนในการจัดทําแผน
ปฏิบัติงานตอไป  

9 
 

 

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างในและนอกห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยในภาคการศึกษาที่ 
ปีการศึกษา (เดือน มกราคม พฤษภาคม ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด

ตั้งแต่ต้นปี 2563 ทําให้รัฐบาลไทย ประกาศ ประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ออกประกาศเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดอ้อกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ 

ให้กับอาจารย์และนักศึกษานําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งในแพลตฟอร์ม (
ประกอบไปด้วย เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่ได้มีการพัฒนาการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้ การนําไปใช้ และการประเมินผลของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28



S
D

U
 D

ir
e
c
ti

o
n

s
:

S
M

A
L

L
 b

u
t 

S
M

A
R

T

T
h
e
 r

a
p
id

 d
is

ru
p
ti
v
e
 c

ir
c
u
m

s
ta

n
c
e
s
 a

n
d
 c

o
n
te

x
ts

 t
o
d
a
y
 

h
a
v
e
 i
m

p
a
c
ts

 o
n
 a

ll 
le

v
e
ls

 o
f 
e
d
u
c
a
ti
o
n
 m

a
n
a
g
e
m

e
n
t 

in
c
lu

d
in

g
 t
e
rt

ia
ry

 e
d
u
c
a
ti
o
n
 s

u
p
e
rv

is
e
d
 b

y
 t
h
e
 M

in
is

tr
y
 

o
f 
H

ig
h
e
r 

E
d
u
c
a
ti
o
n
, 
S

c
ie

n
c
e
, 
R

e
s
e
a
rc

h
, 
a
n
d
 I
n
n
o
v
a
ti
o
n
. 

S
u
a
n
 D

u
s
it
 U

n
iv

e
rs

it
y
 h

a
s
 c

o
n
s
e
q
u
e
n
tl
y
 d

e
v
e
lo

p
e
d
 t
h
e
 

n
e
w

 c
u
tt
in

g
 e

d
g
e
 v

e
rs

io
n
 o

f 
u
n
iv

e
rs

it
y
 s

tr
a
te

g
ic

 f
o
c
u
s
 

B
.E

. 
2
5
6
3
-2

5
6
7
 (

2
0
2
0
-2

0
2
4
) 

s
o
 a

s
 t
o
 s

e
t 
a
n
d
 m

o
n
it
o
r 

th
e
 

u
n
iv

e
rs

it
y
 d

ir
e
c
ti
o
n
s
 a

n
d
 o

p
e
ra

ti
o
n
s
 f
o
r 

a
c
c
o
m

p
lis

h
in

g
 

un
ive

rs
ity

 g
oa

ls 
an

d 
ob

jec
tiv

es
 a

nd
 lin

kin
g 

to
  N

ew
 N

or
m

al.

S
tr

a
te

g
ic

 f
o

c
u

s
 a

re
a

s

A
c

a
d

e
m

ic
 d

iv
e

rs
it

y
 

In
fr

a
s

tr
u

c
tu

re
 s

e
rv

ic
e

s
 

 
C

u
rr

ic
u

lu
m

 s
u

rv
iv

a
b

il
it

y
:

 
In

te
g
ra

te
d
 c

u
rr

ic
u
lu

m
, 
O

u
ts

ta
n
d
in

g
 

 
c
u
rr

ic
u
lu

m
, 
F

le
x
ib

le
 c

u
rr

ic
u
lu

m
, 

 
Ta

ilo
rin

g 
stu

de
nt

s’ 
ne

ed
s, 

 
A

lig
n
in

g
 w

it
h
 t
h
e
 n

e
w

 n
o
rm

a
l

   
V

a
ri

o
u

s
 l

e
a

rn
in

g
 p

la
tf

o
rm

: 
 

U
n
iv

e
rs

it
y
 l
e
a
rn

in
g
 s

p
a
c
e
-b

a
s
e
d
 

 
le

a
rn

in
g
, 
W

o
rk

-b
a
s
e
d
 l
e
a
rn

in
g
, 

 
T
e
c
h
n
o
lo

g
y
-b

a
s
e
d
 l
e
a
rn

in
g

 
P

ro
m

o
ti

o
n

 o
f 

li
fe

lo
n

g
 l

e
a

rn
in

g
: 

 

 
Cr

ed
it b

an
k s

ys
te

m
, N

on
 d

eg
re

e 
fo

r 
 

re
s
k
ill

s
/u

p
s
k
ill

s
/n

e
w

 s
k
ill

s
 

 
Li

nk
s 

wi
th

 S
DU

’s 
su

pp
or

te
rs

:  
 

 
A

lu
m

n
i,
 P

a
re

n
ts

, 
F

o
re

ig
n
 s

tu
d
e
n
ts

, 
 

S
ta

k
e
h
o
ld

e
rs

 a
n
d
 C

o
m

m
u
n
it
y

 
S

y
s

te
m

 s
ta

b
il

it
y

:
 

IT
 s

y
s
te

m
, 
In

fr
a
s
tr

u
c
tu

re
, 

 
D

ig
it
a
l 
s
e
rv

ic
e
s
  
  
 

 
L

e
a
rn

in
g

 s
p

a
c
e
 a

n
d

 f
a
c
il
it

ie
s
: 

 
SD

U 
Lib

ra
ry,

 C
af

e 
Lib

ra
ry,

  
 

C
o
-w

o
rk

in
g
 s

p
a
c
e
, 
A

c
ti
v
it
y
 s

p
a
c
e
, 

 
S

D
U

 O
n
lin

e
 L

e
a
rn

in
g
  
  
  

 
E

n
v

ir
o

n
m

e
n

t:
 

 
G

re
e
n
 &

 C
le

a
n
 U

n
iv

e
rs

it
y,

 
 

U
n
iv

e
rs

a
l 
d
e
s
ig

n
 

  
S

tu
d

e
n

t 
s

u
p

p
o

rt
 s

y
s

te
m

: 
 

C
o
u
n
s
e
lli

n
g
 s

y
s
te

m
, 
S

c
h
o
la

rs
h
ip

, 
 

H
e
a
lt
h
c
a
re

 s
e
rv

ic
e
s
, 

 
A

c
a
d
e
m

ic
 s

u
p
p
o
rt

s

A
d

a
p

ti
v

e
 o

rg
a

n
iz

a
ti

o
n

 
R

e
s

il
ie

n
c

e
 i

n
 l

a
w

s
 a

n
d

 
 

re
g

u
la

ti
o

n
s

 
R

e
s

h
a

p
in

g
 S

D
U

 s
ta

ff
: 

 
E

m
p
o
w

e
ri
n
g
 i
d
e
a
s
 a

n
d
 c

re
a
ti
v
e
 

 
th

in
k
in

g
, 
P

a
s
s
io

n
-d

ri
v
e
n
 

 
p
e
rf

o
rm

a
n
c
e
, 
D

e
s
ig

n
 t
h
in

k
in

g
, 

 
S

e
n
s
e
 o

f 
p
ri
o
ri
ti
e
s
 a

n
d
 u

rg
e
n
c
y,

 

 
Ne

w 
sk

ills
, P

ro
fe

ss
ion

al 
 

b
y
 H

a
n
d
s
  
 

 
O

p
ti

m
a

l 
b

u
d

g
e

t 
a

ll
o

c
a

ti
o

n
 

S
tr

a
te

g
ic

 f
o

c
u

s
 2

0
2

0
-2

0
2

4
 

S
p

o
tl

ig
h

t 
(S

P
 S

e
ri

e
s

)

 
E

x
c

e
ll

e
n

c
e

 i
n

 c
re

a
ti

o
n

 o
f:

 

 
●
 
M

a
n

p
o

w
e

r

 
●
 
B

ra
in

p
o

w
e

r

 
●
  
K

n
o

w
le

d
g

e
 a

n
d

 i
n

n
o

v
a

ti
o

n

  
  
W

ith
 sp

ec
ifi

c a
re

as
 of

:
 

 -
 E

a
rl
y
 c

h
ild

h
o
o
d
 a

n
d
 p

ri
m

a
ry

 e
d
u
c
a
ti
o
n
 w

it
h
 

 
 

m
u
lt
id

is
c
ip

lin
a
ry

 a
p
p
ro

a
c
h

 
 -

 C
u
lin

a
ry

 a
rt

s
 a

n
d
 s

e
rv

ic
e
s
 w

it
h
 P

ro
fe

s
s
io

n
a
l 

 
 

b
y
 H

a
n
d
s
 

 
-  

Nu
rs

ing
 p

ro
fe

ss
ion

als
 in

 ch
ild

ca
re

 a
nd

 
 

 
e
ld

e
rl
y
 c

a
re

 
- 

 H
o
s
p
it
a
lit

y
 m

a
n
a
g
e
m

e
n
t 
w

it
h
 p

ro
fe

s
s
io

n
a
l 

 
 

s
ta

n
d
a
rd

s

1 2 3 4

G
ro

w
th

 m
in

d
s
e
t

R
e
m

a
rk

a
b
le

 p
e
rs

o
n
a
lit

y

O
rg

a
n
iz

a
ti
o
n
a
l 
in

te
g
ri
ty

W
o
rk

 w
it
h
 r

e
fi
n
e
m

e
n
t

S
D

U
G

U
ID

IN
G

V
A

L
U

E
S

“
G

R
O

W
”

D
y
n

a
m

ic
 u

n
iv

e
rs

it
y
 m

a
n

a
g

e
m

e
n

t 
a
s
  
  
  
  
  
 t

h
e
 b

a
c
k
b

o
n

e
 o

f 
th

e
 o

rg
a
n

iz
a
ti

o
n

29



ทิศ
ทา

งข
อง

มห
าว

ิทย
าล

ัยส
วน

ดุส
ิต:

 
 จิ๋ว

 แต
 แจ

ว
 

ดว
ยส

ภา
วก

าร
ณแ

ละ
บร

ิบท
ทา

งส
ังค

มท
ี่พล

ิกผ
ันเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง

ไป
อย

างร
วด

เร็ว
ใน

ปจ
จุบ

ัน 
ได

สง
ผล

ตอ
กา

รจ
ัดก

าร
ศึก

ษา
ใน

ทุก
ระ

ดับ
ชั้น

รว
มถ

ึงก
าร

ศึก
ษา

ใน
ระ

ดับ
อุด

มศ
ึกษ

าภ
าย

ใต
 การ

กำ
กับ

ดูแ
ลข

อง
กร

ะท
รว

ง
กา

รอ
ุดม

ศึก
ษา

 วิท
ยา

ศา
สต

ร ว
ิจัย

แล
ะน

วัต
กร

รม
 มห

าว
ิทย

าล
ัย สว

นด
ุสิต

จึง
ได

ดำ
เนิน

กา
รอ

ยา
งต

อเน
ื่อง

เพ
ื่อพ

ัฒน
าจ

ุดเน
นฉ

บับ
ให

ม พ
ุทธ

ศัก
รา

ช 
25

63
-25

67
 เพ

ื่อก
ำห

นด
ทิศ

ทา
งแ

ละ
แน

วท
างอ

ันค
มช

ัดใ
นก

าร
ดำ

เนิน
งาน

ขอ
งม

หา
วิท

ยา
ลัย

ให
บร

รล
ุผล

สำ
เร็จ

ตา
มเป

าห
มา

ยแ
ละ

วัต
ถุป

ระ
สง

ค
ที่ม

ุงห
วัง

ที่ส
อด

ผส
าน

กับ
แน

วท
างช

ีวิต
วิถ

ีให
ม

จุด
มุง

เน
นเ

ชิง
กล

ยุท
ธ

คว
าม

หล
าก

หล
าย

ทา
งก

าร
ศึก

ษา
กา

รบ
ริก

าร
สิ่ง

อำ
นว

ยค
วา

มส
ะด

วก
พื้น

ฐา
น

 
กา

รพ
ัฒ

นา
หล

ักส
ูตร

ที่ท
าท

าย
เพ

ื่อค
วา

มย
ั่งย

ืน
 

หล
ักส

ูตร
แบ

บบ
ูรณ

าก
าร

 ห
ลัก

สูต
รท

ี่โดด
เดน

 ห
ลัก

สูต
ร

 
แบ

บย
ืดห

ยุน
 ห

ลัก
สูต

รท
ี่ตอ

บส
นอ

งผ
ูเรีย

น 
กา

รผ
สา

น
 

แบ
บก

ลม
กล

ืนก
ับแ

นว
ทา

งช
ีวิต

วิถ
ีให

ม
 

มุง
เน

นก
าร

ผส
มผ

สา
นร

ะห
วา

งก
าร

เรีย
นร

ูทั้ง
ใน

  
แล

ะน
อก

ชั้น
เรีย

นก
ับก

าร
เรีย

นร
ูผา

นร
ะบ

บอ
อน

ไล
น

 
กา

รเร
ียน

รูใน
พื้น

ที่ก
าร

เรีย
นร

ูขอ
งม

หา
วิท

ยา
ลัย

 ก
าร

เรีย
นร

ู
 

จา
กก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงาน

จร
ิง ก

าร
เรีย

นร
ูบน

ฐา
นแ

หง
เท

คโ
นโ

ลย
ี

 
กา

รส
งเ

สร
ิมก

าร
เรีย

นร
ูตล

อด
ชีว

ิตเ
พื่อ

พัฒ
นา

คน
 

ทุก
ชว

งว
ัย  

 

 
ระ

บบ
คล

ังห
นว

ยก
ิต ห

ลัก
สูต

รป
ระ

กา
ศน

ียบ
ัตร

 เพ
ื่อย

กร
ะด

ับ
  

ทัก
ษะ

/เพ
ิ่มท

ักษ
ะ/แ

ละ
สง

เสร
ิมท

ักษ
ะให

ม
 

กา
รเช

ื่อม
โย

งก
ับผ

ูที่เ
กี่ย

วข
อง

ใน
กา

รส
นับ

สน
ุนง

าน
    

หร
ือก

ิจก
รร

มข
อง

มห
าว

ิทย
าล

ัย
  

 ศ
ิษย

เกา
 ผูป

กค
รอ

ง น
ักศ

ึกษ
าต

างช
าต

ิ ผูม
ีสว

นไ
ดส

วน
เสีย

 
แล

ะช
ุมช

น

 
คว

าม
เส

ถีย
รข

อง
ระ

บบ
สน

ับส
นุน

กา
รท

ำง
าน

 
ระ

บบ
เท

คโ
นโ

ลย
ีสา

รส
นเท

ศ 
โค

รงส
รา

งพ
ื้นฐ

าน
 

ที่ห
ลา

กห
ลา

ย ก
าร

บร
ิกา

รด
ิจิท

ัล
 

พื้น
ที่ส

รา
งส

รร
คก

าร
เรีย

นร
ูแล

ะ
 

สิ่ง
อำ

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

 
 

หอ
งส

มุด
มห

าว
ิทย

าล
ัยส

วน
ดุส

ิต 
คา

เฟ
 ไล

บร
าร

ี่ 
 

พื้น
ที่ก

าร
เรีย

นร
ูรว

มก
ัน  พ

ื้นท
ี่กิจ

กร
รม

 ระ
บบ

 
กา

รเร
ียน

รูแ
บบ

ออ
นไ

ลน


 
สภ

าพ
แว

ดล
อม

 
มห

าว
ิทย

าล
ัยท

ี่สว
ยส

ะอ
าด

แล
ะใส

ใจส
ิ่งแ

วด
ลอ

ม 
 

กา
รอ

อก
แบ

บท
ี่เป

นส
าก

ลเพ
ื่อค

นท
ั้งม

วล
 

ระ
บบ

สน
ับส

นุน
ผูเ

รีย
น

 
ระ

บบ
กา

รให
คำ

ปร
ึกษ

าแ
ละ

ชว
ยเห

ลือ
 ท

ุนก
าร

ศึก
ษา

 
 

กา
รบ

ริก
าร

ดา
นส

ุขภ
าพ

 กา
รให

คว
าม

ชว
ยเห

ลือ
 

นัก
ศึก

ษา
ดา

นว
ิชา

กา
ร

อง
คก

รท
ี่พร

อม
รับ

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง

 
กา

รป
รับ

กฎ
หม

าย
 ระ

เบ
ียบ

 ข
อบ

ังค
ับ 

 
ให

เท
าท

ันส
ถา

นก
าร

ณ
  

 
กา

รส
รา

งแ
ละ

หล
อห

ลอ
มค

นส
วน

ดุส
ิต

 
กา

รเพ
ิ่มข

ีดค
วา

มส
าม

าร
ถท

างค
วา

มค
ิดแ

ละ
 

คว
าม

คิด
สร

างส
รร

ค 
กา

รม
ุงม

ั่น ใน
งาน

 ก
าร

คิด
 

เชิง
ออ

กแ
บบ

 กา
รร

ูถึง
ลำ

ดับ
คว

าม
สำ

คัญ
แล

ะ
 

สภ
าว

กา
รณ

เรง
ดว

น 
ทัก

ษะ
ให

ม 
คว

าม
เชี่ย

วช
าญ

 
จา

กก
าร

ปฏ
ิบัต

ิ
 

กา
รจ

ัดส
รร

งบ
ปร

ะม
าณ

อย
าง

คุม
คา

 

จุด
เน

นส
วน

ดุส
ิต 

พ.
ศ.

 2
56

3-
25

67

จุด
เน

น 
(S

P 
ซีร

ี่ย)

 
คว

าม
เป

นเ
ลิศ

ใน
กา

รผ
ลิต

 

 
•  ก

ำล
ังค

น
 

•  พ
ลัง

สต
ิปญ

ญา
 

•  ค
วา

มร
ูแล

ะก
าร

สร
างน

วัต
กร

รม
 

โด
ยม

ีอัต
ลัก

ษณ


 
-  ด

าน
กา

รศ
ึกษ

าป
ฐม

วัย
แบ

บพ
หุว

ิทย
าก

าร
 

 
-  ด

าน
อา

หา
รบ

นร
าก

ฐา
นแ

หง
คว

าม
เชี่ย

วช
าญ

ดว
ยก

าร
ปฏ

ิบัต
ิ 

 
-  ด

าน
กา

รพ
ยา

บา
ลแ

ละ
สุข

ภา
วะ

สำ
หร

ับเ
ด็ก

แล
ะผ

ูสูง
วัย

 

 
-  ด

าน
อุต

สา
หก

รร
มบ

ริก
าร

ดว
ยม

าต
รฐ

าน
ระ

ดับ
สา

กล

1 2 3 4

กา
รป

รับ
เป

ลี่ย
น

กร
ะบ

วน
กา

รค
ิด

บุค
ลิก

ภา
พท

ี่โด
ดเ

ดน

อง
คก

รท
ี่มีค

วา
มโ

ปร
งใ

ส

กา
รท

ำง
าน

บน
รา

กฐ
าน

แห
งค

วา
มป

ระ
ณ

ีต

แน
วท

าง
แห

งค
าน

ิยม

มห
าว

ิทย
าล

ัยใ
ชก

าร
บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

   
   

 แบ
บพ

ลว
ัตเ

ปน
แก

นห
ลัก

ขอ
งอ

งค
กร

30
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นายถนอม อินทรก าเนดิ 

 

อุ ปนายกสภามหาวิทยาลยั 
 

 
 
 
 
 
 

ดร.จกัรพรรดิ วะทา 

 

กรรมการสภามหาวทิยาลุัยผุ ุ ทรงค ณวุ ฒิ 
 

 
 
 
 
 
 
                    ผ    ช  วยศาสตราจารย์ ดร.จร ินทร ์ สวนแก ว     นายณรงศักด ์ ิ ภ  มิศร  สอาด 
 

 
 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนด สติ 

 

31



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          นายธงช ัย ศร  ดามา                            นายนิคม กฤษณรังค  ณ 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          นายนิคม ระว ยัน                                          ศาสตราจารย์เก  ยรติค ณ ดร.บ  ญเร  ยง ขจรศลิป ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           ศาสตราจารย์ พลต ารวจตร หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา                   ศาสตราจารย์ ดร.ศ ภลกัษณ์ พินิจภ วดล 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

       

                         ดร.สายหย ด จ าปาทอง                                             นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

อธิการบด  
 

 

 

 

 

 
                     
 

 

   
 

                ผ  ช วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน ส กปลั่ง                                 ผ  ช วยศาสตราจารย์ ดร.ส ระสิทธ์ิ ทรงม า  
            ประธานกรรมการส งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                            ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผ  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
                                                                                          

 

 

 

 

  
 

                           
 

 

ผ  ช วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจรญิ 

รองอธิการบด ฝ่ายบริหาร 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผ  ด ารงต าแหน่งคณบดี 
 

 

 

 

 

 
 

         
 

 

                    ผ  ช วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก ว ใจงาม                             ผ  ช วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพล  
                  คณบด คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                             คณบด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย  

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผ  ด ารงต าแหน่งผ  อ านวยการส านัก/สถาบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               ดร.ส วิชชา เน ยมสอน                                      ผ  ช วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล ายส บรรณ 

                       ผ  อ านวยการส านักบริหารกลย ทธ์                           ผ  อ านวยการส านักส งเสริมวิชาการและงานทะเบ ยน 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

          ผ  ช วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต องประสงค์           ผ  ช วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร แพทย์รัตน์ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสน น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              นายไพศาล คงสถิตสถาพร                                              นายธ รพจน์ จินดาเดช 

 

 

ุเลขาน การสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดร.ส วมาลย์ ม วงประเสริฐ 

รองอธิการบด ฝ่ายวิชาการ 
 

ุุุผ  ช่วยเลขาน การสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 
 

 

 

ว าท ่ร อยตร  ดร.วราธร อภิรตัน ์

ผ  อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลยั 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธนิ  
อธิการบดีมหาวทิยาลัยสวนดุสติ  

ประธาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สขุุม เฉลยทรัพย์  
ประธานที่ปรกึษาอธกิารบดี  

กรรมการ 
 

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว 
รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา 

กรรมการ 
 

ดร.พรชณิตร ์ แก้วเนตร 
รองอธิการบดีฝ่ายกจิการต่างประเทศ                     

และลูกค้าสัมพันธ ์
กรรมการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทิกัษ์ จันทร์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รองประธาน 

 

กรรมการ

ดร.วรานี เวสสนุทรเทพ  
รองอธิการบดีฝ่ายวทิยาเขตสุพรรณบุรี 

กรรมการ 
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน 

คณบดีคณะครุศาสตร ์
กรรมการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
กรรมการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต ์วีระกุล 

ผู้ช่วยอธกิารบดี / รกัษาการในต าแหน่งผูจ้ดัการ
โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 

กรรมการ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศกึ นิชานนท ์

รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

กรรมการ 
 

ดร.สวงค์ บญุปลูก 

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 
 

นางสาวนนัท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ ์
ผู้ช่วยอธกิารบด ี

กรรมการ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพล ี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กรรมการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา  วงศ์วิเศษกลุ  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

กรรมการ  
 

ดร.สุวิชชา เนียมสอน  
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ 

กรรมการ 
 

นายวีระพนัธ์ ชมพูแดง 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณุศรี จันทรท์รง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติละอออทุิศ 

กรรมการ 
 

ดร.พันธรกัษ์ ผูกพนัธุ ์
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะ  

และวัฒนธรรม 

กรรมการ 
 

ดร.สุทนั  มุมแดง 
ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 

กรรมการ 
 

ดร.กมลกนก เกียรติศกัดิ์ชัย 

คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบรกิาร 
กรรมการ 

 

ดร.ยุธยา อยู่เย็น 

ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
กรรมการ 

 

นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง 
หัวหน้าส านกังานเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย 

กรรมการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภทัร ปจัฉิม 

คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมอืง 
กรรมการ 

 

ดร.จิตตว์ิมล คล้ายสุบรรณ 

ผู้อ านวยการส านักสง่เสรมิวิชาการ 
และงานทะเบียน 

กรรมการ 
 

ดร.วรเวชช์  ออ่นนอ้ม 

ผู้อ านวยการส านักงานวทิยาเขต
สุพรรณบุร ี
กรรมการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิร ิสุวรรณานนท ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานันท์ ประยูรศักดิ ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

กรรมการ 
 

ว่าที่รอ้ยตรี ดร.ธนพัฒน์  แสงรุ่งเรอืง  
คณบดีโรงเรียนการเรือน 

กรรมการ  
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 นางรัชนีกร พลวชิิต  
ผู้อ านวยการกองกลาง 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

ดร.นกุล ฤกษ์จริจมุพล 

ผู้อ านวยการกองพฒันานักศกึษา 
กรรมการ 

 

ดร.สฤษดิ ์ ธญักจิจานุกจิ  
ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

กรรมการ 
 

นายพรรษวัชร  อุดมเสฏฐ์ชัย 

ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่  
กรรมการ 

   

นางสาวกนกวรรณ คนซ่ือ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
กรรมการ 

 

ดร.วิโรจน์ เทพบุตร 
ผู้อ านวยการศนูย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ 

กราฟฟิคไซต ์

กรรมการ 

นางสาวสุวมิล แมตสอง 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

กรรมการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารตัน์ ค ายัง 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

กรรมการ 
 

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานรุักษ์ 

ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ ์
กรรมการ 

นายณัฐพล แย้มฉิม 

ประธานด าเนนิงานสวนดุสิตโพล 

กรรมการ 

นางจันทรจ์นา ศิริพนัธ์วัฒนา 
ประธานกรรมการด าเนนิงานสวนดุสิต 

โฮมเบเกอรี ่
กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล 

ผู้อ านวยการศนูย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

กรรมการ 

นางสาวมนต์นทัธ ์ชมประเสรฐิ 
หัวหน้าส านกังานตรวจสอบภายใน 

กรรมการ 

ดร.ภิรด ีวัชรสินธุ ์
ผู้อ านวยการศนูย์บริการทดสอบ 

วิชาการสวนดุสิต 

กรรมการ 

ว่าที่รอ้ยตรี ดร.วราธร อภริัตน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานมหาวทิยาลัย 

กรรมการและเลขานกุาร 
 

ดร.ศิริ  ชะระอ่ า 
ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพนัธ ์

กรรมการ 
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จ ำนวนบุคลำกร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร 

สำย
วิชำกำร 

(อำจำรย์) 

สำย
วิชำกำร 

(ครู) 

สำย
สนับสนุน 

สำย
บริกำร 

สำย
บริหำร 

รวม 

จ ำนวน 

ข้าราชการพลเรือน 85 - 8 - - 93 

พนักงานมหาวิทยาลัย 480 77 583 - - 1,140 

ลูกจ้างประจ า - - 2 11 - 13 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 126 83 113 393 - 715 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

(ผู้บริหารจากบุคคลภายนอก) - - - - 9 9 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
(ชาวต่างประเทศ) 19 24 1 - - 44 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
(ท่ีปรึกษาอธิการบดี) - - - - 19 19 

บุคลากรตามโครงการ - - - 303 - 303 

รวมทั้งหมด 710 184 707 707 28 2336 

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมหน่วยงำนท่ีสังกัด 

หน่วย : คน 

หน่วยงำน 

สำย
วิชำกำร 

(อำจำรย์) 

สำย
วิชำกำร 

(ครู) 

สำย
สนับสนุน 

สำย
บริกำร 

สำย
บริหำร 

รวม 

จ ำนวน 

คณะครุศาสตร์ 89 - 19 7 2 117 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 67 - 10 - 1 78 

คณะวิทยาการจัดการ 105 - 15 - 7 127 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91 - 34 - 2 127 

คณะพยาบาลศาสตร์ 36 - 7 1 - 44 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 45 - 13 - 1 59 

โรงเรียนการเรือน 49 - 61 35 2 147 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 35 - 10 - 3 48 

บัณฑิตวิทยาลัย 17 - 10 - 3 30 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ - 86 8 36 - 130 

ส านักงานมหาวิทยาลัย - - 163 131 8 302 

ส านักบริหารกลยุทธ์ - - 14 2 1 17 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 43 7 1 51 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - 32 3 - 35 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม - - 9 - - 9 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 28 - - 28 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 46 21 47 59 - 173 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 36 48 35 52 - 171 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 15 31 15 18 - 79 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 27 - 15 24 - 66 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 30 - 34 16 - 80 

สวนดุสิตโพล - - 15 - 1 16 

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ - - - 84 - 84 

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ - - 18 6 - 24 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ - - 6 1 - 7 

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต - - 4 - - 4 

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป - - 8 4 - 12 

รวมทั้งหมด 688 186 673 486 32 2,065 

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563) 
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จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและครู รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ  
(จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ) 

                                                                                                                    หนว่ย : คน 

หน่วยงำน ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี รวม 

คณะครุศาสตร์ 44 90 1 135 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 38 - 73 

คณะวิทยาการจัดการ 67 59 - 126 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 40 1 96 

คณะพยาบาลศาสตร์ 8 28 - 36 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 18 66 - 84 

โรงเรียนการเรือน 25 51 - 76 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 21 22 - 43 

บัณฑิตวิทยาลัย 19 1 - 20 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ - 12 150 162 

รวมทั้งหมด 292 407 152 851 

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563) 
หมายเหตุ: ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างชาติ 43 คน 

 

 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและครู รวมทั้งท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ  
(จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

  หน่วย : คน 

หน่วยงำน ศำสตรำจำรย์ รอง
ศำสตรำจำรย ์

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ อำจำรย์ รวม 

คณะครุศาสตร์ - 3 29 103 135 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 5 40 28 73 

คณะวิทยาการจัดการ - 2 81 43 126 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 3 63 30 96 

คณะพยาบาลศาสตร์ - - 3 33 36 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ - - 18 66 84 

โรงเรียนการเรือน - - 26 50 76 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง - 7 25 11 43 

บัณฑิตวิทยาลัย 1 4 9 6 20 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ - - 1 161 162 

รวมทั้งหมด 1 24 295 531 851 

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563) 
หมายเหตุ : โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ต าแหน่ง ครู/ครูผู้ช่วย 

                                                                                            ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างชาติ 43 คน 
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จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง 

หน่วย : คน 

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563) 
                                                                          ไม่รวมอาจารย์ชาวตา่งชาติ 43 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงำน จ ำนวนทั้งหมด 
จ ำนวนที่ลำศึกษำ

ต่อภำคปกติ 
จ ำนวนที่

ปฏิบัติงำนจริง 

คณะครุศาสตร์ 135 2 133 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 73 1 72 

คณะวิทยาการจัดการ 126 2 124 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 2 94 

คณะพยาบาลศาสตร์ 36 3 33 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 84 1 83 

โรงเรียนการเรือน 76 1 75 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 43 1 42 

บัณฑิตวิทยาลัย 20 - 20 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 162 - 162 

รวมทั้งหมด 851 13 838 
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จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 
                                                                                                           หน่วย : หลักสูตร 

ระดับ จ ำนวน 

ปริญญาตรี 52 

ปริญญาโท 2 

ปริญญาเอก 1 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
รวมทั้งหมด 55 

ข้อมูล : ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 
 

 

 

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2562 
หน่วย : คน 

ระดับกำรศึกษำ รวม 

ปริญญาตรี 7,895 

ปริญญาโท 11 

ปริญญาเอก 20 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 

รวมทั้งหมด 7,926 

ข้อมูล : ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 
 

 

 

จ ำนวนนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2562 
                                                                                                                  หน่วย : คน 

ระดับกำรศึกษำ รวม 

ปริญญาตรี 1,783 

ปริญญาโท - 

ปริญญาเอก - 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 

รวมทั้งหมด 1,783 

                                                                   ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการฯ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน)2563) 
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จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2256   
(จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและหน่วยงำน) 

                                                                                                                   หน่วย : คน 

หน่วยงำน 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.

บัณฑิต 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.
บัณฑิต 

คณะครุศาสตร์ 306 - - - 290 - - - 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 410 - - - 66 - - - 

คณะวิทยาการจัดการ 817 - - - 192 - - - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 503 - - - 101 - - - 

คณะพยาบาลศาสตร์ 112 - - - 83 - - - 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 424 - - - 418 - - - 

โรงเรียนการเรือน 498 - - - - - - - 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 247 - 10 - 271 - - - 

บัณฑิตวิทยาลัย - 11 3 160 - - - - 

รวมทั้งหมด 3,317 11 13 160 1,421 - - - 

                                                             ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการฯ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563) 
หมายเหตุ เป็นข้อมลูนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาตามเกณฑ์ระยะเวลาศึกษาของหลกัสูตร 
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ค่ำ FTES (จ ำแนกตำมคณะ) 
 

หน่วยงำน กลุ่มสำขำ 
FTES 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.บัณฑิต 

ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ 837.000 - - - 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 849.639 - - - 
วิทยาการจัดการ สังคมศาสตร์ 1359.111 - - - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

481.056 - - - 

สังคมศาสตร์ 210.528 - - - 
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 325.556 - - - 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สังคมศาสตร์ 1431.056 - - - 

โรงเรียนการเรือน 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

893.389 - - - 

สังคมศาสตร์ 318.972 - - - 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง สังคมศาสตร์ 412.500 - - - 
บัณฑิตวิทยาลัย สังคมศาสตร์ - - 39.000 - 

                                                                 ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการฯ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2562 





SDU 1 

ผลลัพธ์ผู้เรียน 





 

     ระสงค์ 
      

 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณาจ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา ได้งานท าในพ้ืนที่ที่ก าหนด หรือตามเจตจ านงค์
ของนักศึกษา/ผู้ปกครอง ตามระดับผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/ การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 1 คะแนน - 

ระดับ 2 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2 คะแนน - 

ระดับ 3 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 3 คะแนน - 

ระดับ 4 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 4 คะแนน  

ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90  5 คะแนน - 

สรุปผลการประเมิน ระดับ 4 

ร้อยละ 83.88 

4 คะแนน 

 

สูตรค านวณ   
  

จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในพ้ืนที่หรือตามเจตจ านงค์ของนักศึกษา/ผู้ปกครอง 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม – (ศึกษาต่อ + ลาบวช + มีงานท าก่อนเรียน) 

 

=   
2,243

2,765 - (60 + 1 +30)
× 100 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
U 1.1 อว. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด: อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 

X 100 

=   
2,243
2,674

× 100 

=   83.88 

=   
2,243

2,765 - 91
× 100 
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ผลการด าเนินงาน 

การเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและตอบแบบส ารวจในปีการศึกษานั้น 

ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จบการศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 3,359 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 2,765 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. บัณฑิตทีม่ีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 2,243 คน
2. บัณฑิตที่ศึกษาต่อ จ านวน 60 คน
3. บัณฑิตที่ลาบวช จ านวน 1 คน
4. บัณฑิตที่มีงานท าก่อนส าเร็จการศึกษา จ านวน 30 คน
คิดเป็น อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่ที่ก าหนดหรือตามเจตจ านงค์ของนักศึกษา/ผู้ปกครอง เท่ากับ

[2,243/(2,765- (60 + 1 + 30))] x 100 = ร้อยละ 83.88 รายละเอียดดังตาราง 

คณะ บัณฑิต
จบ 

ตอบ 

มีงาน
ท าหลัง
เรียน 

ตรง
สาขา 

ไม่
ตรง 

งาน
อิสระ 

มีงาน
ก่อน
เรียน 

ศึกษา
ต่อ 

ลา
บวช 

เกณฑ์
ทหาร ร้อยละ คะแนน 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

503 411 290 239 51 39 0 11 0 0 [329/(411 - 11)] x 100 
= 82.25 

4.11 

โรงเรียนการเรือน 498 419 293 240 53 56 0 24 0 0 [395/(419 - 24)] x 100 
= 88.35 

4.42 

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ 

436 349 280 188 65 15 0 10 0 0 [295/(349 - 10)] x 100 
= 87.02 

4.35 

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

247 159 90 43 47 0 0 1 0 0 [90/(159 - 1)] x 100 
= 66.27 

3.31 

คณะครุศาสตร ์ 306 296 250 225 18 10 0 0 0 0 [260/(296 - 10)] x 100 
= 81.73 

4.09 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

421 314 241 180 61 6 0 5 1 0 [275/(314 – (5 + 1))] 
x 100 = 80.19 

4.01 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

112 112 111 110 1 0 0 0 0 0 [111/(112)] x 100 
= 99.11 

4.96 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

817 675 546 421 126 16 0 9 0 0 [562/(675 - 9)] x 100 
= 79.58 

3.98 

บัณฑิตวิทยาลัย 30 30 0 0 0 0 30 0 0 0 N/A - 
รวม 3,359 2,765 2,101 1,646 422 142 30 60 1 0 [2,243/(2,765- (60 + 1 

+ 30))] x 100 = 83.88 

4.19 

หมายเหตุ ไม่รวมบัณฑิตวิทยาลยั เนื่องจากผู้เรียน/บัณฑิตเป็นผู้ที่มีงานท าอยู่แล้ว 

รายการหลักฐาน 

U 1.1.1 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 

52



การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 
 

ระดับ 4 

(ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80)  

ระดับ 4 

(ร้อยละ 83.88) 
4.00 บรรลุ 

 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัดหลัก : 
 ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  

1. ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น              2. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
3. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ            4. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 
5. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี                      6. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
7. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 8. ดร.กมลชนก เกียรติศักดิ์ชัย 
9. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์           10. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 

ผู้เขียนรายงาน : 
1. นางสาวธนาภา งิ้วทอง 
2. นายสุรัช จ้างประเสริฐ 
3. ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง 
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ร้างหกดยฟห     รปร้างหกดยฟห 

ระสงค์ 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 1 คะแนน - 
ระดับ 2 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2 คะแนน - 
ระดับ 3 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 3 คะแนน - 
ระดับ 4 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 4 คะแนน - 
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
        มหาวิทยาลัยมีจ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน จ านวน 55 หลักสูตร คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

 สูตรค านวณ 

     แทนค่าสูตรค านวณ   = 55 

 55 

 = 100 

        ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 55 หลักสูตร (U 1.2.1)  ซ่ึงมี
การจัดการเรียนการสอน ทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  
ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

X 100 

จ ำนวนหลกัสตูรเชงิพืน้ที่ 
จ ำนวนหลกัสตูรทัง้หมด 

X 100 

รายงานการประเมินตนเอง 
U 1.2 อว. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : ความสอดคล้องของหลักสตูร 
  (Curriculum Alignment) 
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        มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรโดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/ สาขาวิชา (มคอ.1) และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยให้
ค านึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ (มาตรา 7 (3)) และความรับผิดชอบต่อสังคมและรัฐในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น (มาตรา 7 (5)) เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดในแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ได้ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ให้พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ชุมชน และแนวทางพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

       กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการในเชิงวิชาการ (Academic Process) 
ด าเนินการในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนา
หลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรเดิมจะต้องด าเนินการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือศึกษา 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร จากการสอบถามข้อมูล
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการด าเนินการ ต่อจากนั้นหลักสูตรจะน าข้อมูล/สารสนเทศที่ได้ 
มายกร่างหลักสูตรและผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ผู้แทนจากสถานประกอบการ ผู้แทนจากพ้ืนที่
ต่าง ๆ ผู้ใช้บัณฑิต ก่อนที่จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องในเบื้องต้นและเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

        มหาวิทยาลัยใช้กลไกตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตร โดยสภาวิชาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองความสอดคล้องในภาพรวมของ
ทุกหลักสูตร จากสาระส าคัญที่ปรากฏในหลักสูตรภายใต้หัวข้อ 1) สถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านการพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 2) ผลกระทบต่อ
การพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิขของสถาบัน รวมทั้งวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้ทั้งสองส่วน
กับการก าหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ ฯลฯ หลักสูตรต้องปรับปรุงแก้ไข
ร่างหลักสูตรหากคณะอนุกรรมการฯ พบว่าสาระต่างๆ ไม่มีความสอดคล้อง เมื่อหลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยจึงจะน าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรต่อไป 

2, 4%

8, 15%

14, 25%

11, 20%

1, 2%

6, 11%

5, 9%

5, 9%

3, 5%

ข้อมูลหลักสูตรจ าแนกคณะ/โรงเรียน จ านวนรวม  55 หลักสูตร
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ การเรือน

การท่องเท่ียวและการบริการ กฎหมายและการเมือง บัณฑิตวิทยาลัย

55



รายการหลักฐาน 
  U 1.2.1 ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 55 หลักสูตร 

การประเมินตนเอง 
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด ้ การบรรลุ

เป้าหมาย 
ระดับ ระดับ 3 

(ไมน่้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 60) 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5.00 บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม
3. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
7. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 8. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
9. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 10. ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสบุรรณ

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
1. ผศ.ดร.จิตตว์ิมล คล้ายสบุรรณ
2. น.ส.พนารัตน์ พรมมา
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ปร้างหกดยฟห 

ระสงค์ 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
จ านวนหลักสูตรที่เชิงชุมชน/ ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 1 คะแนน - 
ระดับ 2 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 2 คะแนน - 
ระดับ 3 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 3 คะแนน - 
ระดับ 4 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 4 คะแนน - 
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
        มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนจ านวนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงาน  

ในพ้ืนที่ได้มีโอกาสการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอน การบริหาร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ภูมิภาคที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนในพ้ืนที่ และภูมิภาค 
ร้อยละ 100   

          สูตรค านวณ 

      แทนค่าสูตรค านวณ   =  55 
  55 

 =  100 

       ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการรายงานข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online จ านวน 55 หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อ 2.2 (U 1.3.1) 
ที่ก าหนดให้การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/ สาขาวิชา ต้องมี

รายงานการประเมินตนเอง 

U 1.3 อว. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 
              (Inclusive Community) 

X 100 

จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ 
หน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
X 100 
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ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มี
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน  นอกจากการปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวในการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรในทุกคณะของมหาวิทยาลัย ยังเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงาน ในพ้ืนที่มีส่วนร่วม 

ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอน และการบริหารในช่วงการวิพากษ์หลักสูตรไปพร้อมกันด้วย 
        นอกจากการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาและการบริหารแล้ว ชุมชน องค์กร/หน่วยงาน

ในพ้ืนที่ยังร่วมเป็นวิทยากร ร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา และร่วมมือในการผลิตก าลังคนของ
ประเทศเป็นการเฉพาะด้วย เช่น  

- โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ชุมชน เช่น สภาทนายความ ศิษย์เก่า ผู้บริหารจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ 

ทุกหลักสูตรในคณะ ร่วมเป็นวิทยากร และร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาในทุกหลักสูตร 
- โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม สมาคมแม่บ้านแห่งประเทศไทย และนายเลิศกรุ๊ป ในการจัดท าหลักสูตรการยกระดับ
สมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลัง
วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา ในโครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ(reskill/upskill/ 
new skill)   

- โรงเรียนการเรือน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา
กับองค์กร/ชุมชนในทุกหลักสูตรทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เช่น ความร่วมมือกับครัวกลาง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ของหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

- คณะครุศาสตร์  ได้ เชิญผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ ผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่ 
การประถมศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูต้นแบบ อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และศิษย์เก่า 
เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นวิทยากรในการสัมมนาการปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับให้นักศึกษาเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ไปจัดท า
รายงาน/โครงการต่าง ๆ ในการศึกษา  

- คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตโดยให้ร่วมเป็นอาจารย์นิเทศในการฝึกภาคปฏิบัติ และ 

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในชุมชนกับนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงาน การสอน 
การบริหารในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 

- คณะวิทยาการจัดการ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี 
ส่วนร่วมกับทุกหลักสูตรในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การมีส่วนร่วม 

ในการบริการวิชาการ เช่น กิจกรรมปลูกจิตส านึก จิตอาสา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา เพ่ือความเป็นพลเมืองโลก 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิพากษ์หลักสูตรทุก
หลักสูตร ซึ่งได้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาเพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งคณะได้
ด าเนินการโดยจัดท าโครงการ เช่น โครงการดนตรีสากลเบื้องต้นกับการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้เหมาะสมในการบันทึกเสียง ที่ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส กรุงเทพฯ ของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการ
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คอมพิวเตอร์) และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยจากฟางข้าวให้กับชุมชนในอ าเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ของหลักสูตร วท.บ.(สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม) 

- บัณฑิตวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สภาการศึกษา มูลนิธิช่วยเหลือ 

คนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย และสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวมีส่วนร่วม  

ในการสอบโครงร่าง และปกป้องวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และให้ค าแนะน าในการด าเนินงาน  

ดุษฎีนิพนธ์ให้มีคุณภาพน าไปใช้ได้จริง 

รายการหลักฐาน 
      U 1.3.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ 
      U 1.3.2 ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมการให้ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ในพ้ืนที่ได้มีโอกาสก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการจัดการศึกษา   
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนทีไ่ด ้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับ ระดับ 3 
(ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 20) 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5.00 บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม
3. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
7. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 8. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
9. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 10. ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสบุรรณ

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
1. ผศ.ดร.จิตตว์ิมล คล้ายสบุรรณ
2. น.ส.พนารัตน์ พรมมา

59



ปร้างหกดยฟห 

ระสงค์ 

งหกดยฟห    ระสงค์ 

 เกณฑ์ประเมิน  
 เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตรค านวณ
2. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ค านวณได้ในข้อ 1 โดยก าหนด

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 ให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5
ตามสูตร

ผลการด าเนินงาน 
      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจ้ัดเก็บข้อมูลอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยในปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจ า จ านวน 686.5 คน และมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 295.5 คน 
     ทั้งนี้สามารถค านวณจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 43.04 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด ซ่ึง
ค านวณได้ดังนี้ 
     สูตรค านวณ 

 การแปลงค่าคะแนน ตามสูตร 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 
X 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 
X 5 

295.5 

686.5 
X 100 = 43.04 

43.04 

40 
X 5 = 5.38 

รายงานการประเมินตนเอง
U 1.4 สป.อว SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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รายการหลักฐาน  
        U 1.4.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
                   ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ด้านบุคลากร) ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 3  
(30 มิถุนายน 2563) http://datacenter.dusit.ac.th/cds/documents/Y2020R3/HR202003-03.pdf  
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 43.04 5.00 บรรลุ 
 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

 ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
3. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี 
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 
7. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 8. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 

9. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์  
 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน  
1. น.ส.สุวิมล แมตสอง 
2. น.ส.รัตนา บุญแสวง 
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งหกดยฟห 

 

     ระสงค์ 
     เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
   เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตรค านวณ 

 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีค านวณได้ในข้อ 1 โดยก าหนด 

ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  
      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจ า จ านวน 686.5 คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน
ทั้งสิ้น 328 คน รายละเอียด (ดังตารางที่ 1-2) ดังนี้  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 301 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 26 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 1 คน 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 328 คน 

  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

(จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

ประเภทบุคลากร ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม 

1. คณะครศุาสตร ์ - 3 31 96.5 130.5 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 5 41 28 74 

3. คณะวิทยาการจัดการ - 2 82 42 126 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 3 64 28.5 95.5 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 
X 5 

รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

U 1.5 สป.อว SDU 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
X 100 
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ประเภทบุคลากร ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม 

5. คณะพยาบาลศาสตร ์ - - 4 30.5 34.5 

6. โรงเรียนการเรือน - - 26 50 76 

7. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ - - 18 66 84 

8. บัณฑิตวิทยาลัย 1 6 10 6 23 

9. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง - 7 25 11 43 

รวม 1 26 301 358.5 686.5 

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
(จ าแนกตามสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง) 

 

สาขาวิชาท่ีขอก าหนดต าแหน่ง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวมจ านวน 
(คน) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

คณะครุศาสตร์ 31 3   34 

การประถมศึกษา 1     1 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 2     2 

การวิจัยการศึกษา 1     1 

การศึกษา 13 1  14 

การศึกษาปฐมวัย 5     5 

การศึกษาพิเศษ 2     2 

จิตวิทยาการศึกษา 1     1 

เทคโนโลยีการศึกษา 1     1 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 1     1 

ประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา 1     1 

พลศึกษา 2     2 

หลักสตูรและการสอน 1 1   2 

ไม่ระบุสาขาวิชา  1   1 

คณะพยาบาลศาสตร์ 4     4 

พยาบาลศาสตร ์ 4     4 

 

 

 

63



 

สาขาวิชาท่ีขอก าหนดต าแหน่ง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวมจ านวน 
(คน) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 41 5   46 

การศึกษา 5     5 

การสอนภาษาอังกฤษ 1     1 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3     3 

ทัศนศิลป ์   1   1 

นาฏศิลป ์ 1     1 

บรรณรักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 1     1 

บรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1     1 

บรรณารักษศาสตร์ หรือ สารสนเทศศึกษา 
หรือ สารสนเทศศาสตร์ 1     1 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์ 2     2 

บริหารธรุกิจ 1     1 

โบราณคด ี 1     1 

ประยุกตศ์ิลป ์ 1     1 

ภาษาญี่ปุ่น 1     1 

ภาษาไทย 4 1   5 

ภาษาอังกฤษ 11     11 

วิจิตรศลิป ์ 1     1 

ศาสนาและเทววิทยา 1     1 

ศิลปกรรม 1 1   2 

ศิลปกรรมศาสตร ์   1   1 

ศิลปศึกษา 1     1 

ศิลปะ 1   1 

สิ่งแวดล้อมศึกษา 2     2 

โสตศลิป ์   1   1 
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สาขาวิชาท่ีขอก าหนดต าแหน่ง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวมจ านวน 
(คน) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

คณะวิทยาการจัดการ 82 2   84 

การโฆษณา 2     2 

การเงิน 2     2 

การจัดการ 15     15 
การตลาด 8     8 

การบริหารธุรกิจ 10     10 

การบัญชี 12     12 
การประชาสัมพันธ์ 1     1 

คอมพิวเตอร์(ทฤษฎี/ประยุกต์) 1     1 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 5     5 
ชีวเคมี 1     1 

นิเทศศาสตร ์ 13 1   14 

บริหารธรุกิจ 7 1   8 
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 1     1 

เศรษฐศาสตร ์ 4     4 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64 3   67 

การบริหารธุรกิจ 1     1 

การศึกษา 1     1 

คณิตศาสตร ์ 3 1   4 

เคม ี 6     6 

ชีวเคมี 2     2 

ชีววิทยา 2     2 

เทคโนโลยีชีวภาพ 1     1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 1   9 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1     1 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2     2 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์ 1     1 

ฟิสิกส ์ 4     4 
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สาขาวิชาท่ีขอก าหนดต าแหน่ง 
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมจ านวน 

(คน) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 10     10 
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 1     1 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 6 1   7 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4     4 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการ
สิ่งแวดล้อม 

1     1 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1     1 
สถิต ิ 1     1 
สังคมวิทยา 1     1 
สิ่งแวดล้อมเมืองและอตุสาหกรรม 1     1 
สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม 1     1 
สัตวบาล 1   1 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1     1 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2     2 
อุตสาหการ 1     1 
บัณฑิตวิทยาลัย 10 6 1 17 

การตลาด 2     2 
การบริหารการศึกษา   1   1 
การศึกษา 4 2   6 
การศึกษาพิเศษ 1 1   2 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์   1   1 
บริหารการศึกษา 1     1 
บริหารธรุกิจ 1   1 
พยาบาลศาสตร ์ 1     1 
ภาษาไทย   1   1 
ไม่ระบุสาขาวิชา   1 1 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 25 7   32 

กฎหมายธรุกิจ 2     2 
กฎหมายสังคม 1 1   2 
การศึกษา 1     1 
นิติศาสตร ์ 2     2 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 10 3   13 
รัฐศาสตร ์ 9 1   10 
ศาสนาและเทววิทยา   1   1 
สังคมวิทยา   1   1 
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สาขาวิชาท่ีขอก าหนดต าแหน่ง 
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมจ านวน 

(คน) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 18     18 

การท่องเที่ยว 4     4 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1     1 
การท่องเที่ยวและบริการ 1     1 
การโรงแรม 1     1 
ธุรกิจการบิน 1     1 
ธุรกิจการโรงแรม 1     1 
บริหารธรุกิจ 4     4 
ประยุกตศ์ิลป ์ 1     1 
ประวัติศาสตร ์ 1     1 
ปรัชญา 1     1 
ภาษาฝรั่งเศส 1     1 
ออกแบบอุตสาหกรรมศลิป ์ 1     1 
โรงเรียนการเรือน 26     26 

การจัดการ 1   1 
คหกรรมศาสตร ์ 5     5 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1     1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8     8 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 5     5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอาหาร 1     1 
ศิลปประดิษฐ์ 1     1 
ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร ์ 1     1 

อาหารและโภชนาการ 3     3 

รวมท้ังสิ้น (คน) 301 26 1 328 

 

ทั้งนี้ ค านวณจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 47.78 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ซ่ึงค านวณได้ดังนี้ 
 

    สูตรค านวณ               

 

 

 
                   
 

 

 

 

 

328 

686.5 
X 100 = 47.78 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
X 100 
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    การแปลงค่าคะแนน ตามสูตร 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 หมายเหตุ : 1. ต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
               2. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 

รายการหลักฐาน  
U 1.5.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
           ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ด้านบุคลากร) ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 3 (30 มิถุนายน 2563)          
           http://datacenter.dusit.ac.th/cds/documents/Y2020R3/HR202003-04.pdf   
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 45 
 

ร้อยละ 47.78 3.98  บรรลุ 
 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

 ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
3. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี 
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 
7. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 8. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 

9. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์  
 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน  
1. น.ส.สุวิมล แมตสอง 
2. น.ส.รัตนา บุญแสวง 

 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 

X 5 

47.78 

60 
X 5 = 3.98 
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เกณฑ์ประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้

ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า

หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน - 
ระดับ 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน - 
ระดับ 3 มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 3 คะแนน - 
ระดับ 4 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน - 
ระดับ 5 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน ระดับ 5 

6 ข้อ 

5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 6 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

      ผลการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยมีแนวทางพัฒนานักศึกษา เพ่ือใช้รองรับและการบริการแก่นักศึกษา
รายละเอียดดังนี้   

        แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 (U 1.6.1) ก าหนดในกลยุทธ์ที่ 4 แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 ให้พัฒนาความเข้มแข็งของระบบที่ปรึกษาที่ช่วยดูแลนักศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล

รายงานการประเมินตนเอง 

U 1.6 สป.อว SDU 1 
ชื่อตัวชี้วัด : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ทั้งดา้นการเรียนและการใช้ชีวิต และมีกลไกรองรับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การก าหนดภาระ
งานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ที่
ก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนับภาระงานได้เป็นจ านวน 12 ชั่วโมง/
สัปดาห์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดให้ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในแต่ละรหัสของปีที่จะเข้าศึกษาต่อคณบดี เพ่ือเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาครอบคลุมถึงการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
แต่ละคณะจะก าหนดแนวทางในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เช่น โรงเรียนการท่องเที่ยวและ  

การบริการก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีบุคลิกภาพตามสมรรถนะของหลักสูตร 
และมีคุณลักษณะของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี  โดยจะมีพ่ีเลี้ยงที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคอยให้
ความช่วยเหลือ ทั้งนี้คณะได้ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเพ่ิมเติมในบางกรณี เช่น การปฏิบัติงาน  

ในโครงการความร่วมมือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย คณะพยาบาลศาสตร์จัดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ
นักศึกษา 1:10 คน และก าหนดชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกสัปดาห์ 

        อาจารย์ที่ปรึกษาจะท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาโดยการจัดตารางเวลาให้การปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถขอเข้ารับค าปรึกษาได้ตามความสะดวกและเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้  
อย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานกลางเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างคณะ/โรงเรียนกับนักศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร เพ่ือให้การบริการนักศึกษาด้านต่าง ๆ โดยยึดแนวทางการให้ค าปรึกษาตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
ผ่านระเบียนสะสมและระบบ E-Advisor (U 1.6.2) นอกจากรูปแบบการให้ค าปรึกษาที่เป็นทางการดังกล่าวแล้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษายังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือลดช่องว่างระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ให้นักศึกษาสามารถเข้าหาและเข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้มากขึ้น คือ มีช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา มีการนัดพบอาจารย์ 
ที่ปรึกษาทั้งในห้องพักอาจารย์หรือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กกลุ่ม หรือไลน์กลุ่มของอาจารย์  
ที่ปรึกษาและนักศึกษา การให้ค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีตารางบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

แต่ละรายเพ่ือสะดวกในการติดตามเรื่องที่นักศึกษามาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะท าสรุปผล รายงาน  

ต่อหลักสูตร และคณะ/โรงเรียนเมื่อจบภาคการศึกษา หากกรณีที่นักศึกษามาปรึกษาเป็นเรื่องที่เกินอ านาจ  

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ก็จะน าเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะ/โรงเรียน 
เพ่ือขอค าแนะน าต่อไป  

       นอกเหนือจากการใช้กลไกอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีกิจกรรมต่าง  ๆ 
ที่ให้บริการนักศึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ที่เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมทางวิชาการในภาพรวม รวมทั้งการปฐมนิเทศ 

ในระดับคณะและระดับหลักสูตรที่เน้นในเรื่องวิชาการของแต่ละหลักสูตร การรู้จักกับรุ่นพ่ีและเพ่ือนในสาขาวิชา
และในคณะ  
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 ข้อที่ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ  

นอกเวลาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยมีการให้บริการแหล่งทุนการศึกษา พัฒนาปัญญาชน ให้กับนักศึกษา
โดยมีศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในเรื่องดังกล่าว ทั้งการให้บริการ
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. และกรอ. การประสานงานทุนการศึกษาภายนอก แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน และ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน และการศึกษาต่อ ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ผ่าน Webpage ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทาง และในส่วน 

คณะ/โรงเรียน ได้จัดท าเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และ ไลน์ เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า  

ข้อที่ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
       ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมอบหมายให้แต่ละคณะ/โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียม 

ความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาตามความเหมาะสมของศาสตร์และช่วงเวลาของ 
แต่ละคณะ โดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายละเอียดดังนี้ (U 1.6.9) 

        โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยหลักสูตรรัฐศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีการเชิญ  

ศิษย์เก่าทั้งที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ (ปลัดอ าเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน) และภาคเอกชน (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ในโรงพยาบาลเอกชน) มาเป็นวิทยากรโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิช าชีพในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
ให้กับนักศึกษารหัสปี 59 

        โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ด าเนินการจัดกิจกรรม เหตุเกิดจากเรียนจบ Ep.59 “เริ่มท างาน
ต้องยังไง จริตแบบไหนที่ถูกที่ควร : First impressions are the most lasting.” โดยคุณยศสินี ณ นคร 
(คุณจ๋า) และคุณนภัสสร บูรณศิริ (คุณโมเม) จากรายการสตรีมีคลาส โดยในช่วงท้ายของการบรรยายได้มีการให้
นักศึกษาได้สอบถามประเด็นที่สนใจ หรือข้อคิด หรือประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับการท างานด้วย 

        โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านการพัฒนา
ศักยภาพ และประสบการณ์ในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนื อจากความรู้ในวิชาชีพที่ได้เรียนในชั้นเรียน 
โรงเรียนการเรือน ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์แนะน าให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ที่มีให้
เกิดประโยชน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 

        คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  

ในโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชา
ศิลปศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

        คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
จากการส ารวจ นักศึกษาต้องการที่จะสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผ่าน และรู้จักแหล่งงานที่จะประกอบ
อาขีพ การด าเนินการ โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ  

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด  1) โครงการปลูกฝังความเป็นสวนดุสิตและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
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การท างาน (ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 -4 ร่วมเป็น 

พ่ีเลี้ยงและผู้จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทักษะในการท างานผ่านการท าประสบการณ์จริง เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
และ 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมMicrosoft Power Point, Microsoft Excel การฝึกปฏิบัติ 
ใช้โปรแกรมในการน าเสนองาน และโปรแกรมจัดการเอกสาร) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานและ
เตรียมความพร้อมส าหรับการใช้งานจริงระหว่างฝึกประสบการณ์และประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

        คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการก ากับติดตามแต่ละหลักสูตรเพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน  

การเป็นบัณฑิต เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสัมภาษณ์ การเขียน Resume การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การฝึกงานท างาน 

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการท ากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันเป็นการฝึก
ทักษะการเป็นผู้น า ทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาในอนาคต 

       วิทยาเขตสุพรรณบุรี กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการเตรียมความพร้อม 

ในการขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 

       ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ด าเนิน
โครงการ ได้แก่ 1) นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ “โลกคือห้องเรียน หนูน้อยเริ่มเรียนรู้สู่โลกกว้าง” 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  2) โครงการ Smart Teacher : ก้าวสู่ความเป็นครูสาขา
การศึกษาปฐมวัย3) โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 4) โครงการสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 5) โครงการ
ปฐมวัยวิชาการ สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 6) โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน 7) โครงการวิธี 
วิทยาการสอน Coding  และ 8) โครงการเสียงส่องแสง 

       ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ด าเนินการจัดโครงการก้าวแรกสู่ มสด. เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรู้จักศูนย์ฯ นครนายก และมีการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์สู่ความเป็น 

ครูมืออาชีพ และกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการแห่งความรู้และประสบการณ์ เปิดโอกาส
ตลาดทางการศึกษา 

        ศู นย์ การศึ กษานอกที่ ตั้ ง  หั วหิ น  จั ดกิ จกรรมโครงการปั จฉิ มนิ เทศให้ แก่นั กศึ กษาที่ ผ่ าน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการประเมินผลการฝึกงานเพ่ือรองรับในการท างาน  

ในโอกาสต่อไป 
        ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ด าเนินจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี 2562 เพ่ือเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาก่อนไปท างานจริงและเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่องค์กร 
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ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จาก คะแนนเต็ม 5  

        ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการประเมินผลคุณภาพ โดยก าหนดระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพไว้ 5 ระดับ และมีการแปลผลค่าคะแนน ในภาพรวมในแต่ละ คณะ/โรงเรียน (U 1.6.3)  โดย 

การใช้ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่สร้างใน Google Form เ พ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา 

ในการประเมินผลคุณภาพ จ าแนกรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 ข้อ 1 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ผลการประเมินภาพรวม 

คือ 4.13 
        ข้อ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา ผลการประเมินภาพรวม คือ 3.98 
        ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ผลการประเมิน

ภาพรวม คือ 4.16 

สังกัด 
ค่าเฉลี่ย 

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 4.12 4.34 4.27 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 3.88 3.82 3.94 

โรงเรียนการเรือน 3.79 3.55 3.52 

คณะครุศาสตร์ 3.63 3.51 3.88 

คณะพยาบาลศาสตร์ 4.46 4.25 4.39 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.46 3.85 4.25 

คณะวิทยาการจัดการ 4.03 3.92 3.92 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.42 4.08 4.19 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 4.17 4.11 4.11 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 4.18 4.12 4.21 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 4.00 3.67 4.37 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 4.21 4.28 4.76 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 4.28 4.24 4.25 

ภาพรวม 4.13 3.98 4.16 
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ข้อ 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้  
ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

       ผลการด าเนินงาน จากผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 -3 
มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 

        ข้อ 1 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ด าเนินการปรับปรุงพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดบริการให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1  รหัส 62 
โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีการน านักศึกษาไปรู้จักหน่วยงานและสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โฮมเบเกอรี่ 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส เป็นต้น รวมถึงการพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับการให้
ค าแนะน าท้ังทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ส าหรับ
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละหลักสูตรแต่ละชั้นปีนั้น แต่ละหลักสูตรได้มีการก าหนดช่องทาง  

การติดต่อสื่อสารทั้งกรณีเข้าพบในเวลา ช่องทางการติดต่อสื่อสารนอกเวลาผ่านโทรศัพท์การติดต่อสื่อสาร 

แบบออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก อีเมล เป็นต้น พร้อมแจ้งให้นักศึกษารับทราบ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ท าให้นักศึกษาและบุคลากรไม่สามารถเดินทางมามหาวิทยาลัยได้ และมีการปรับกิจกรรม  

การเรียนการสอนไปเป็นแบบออนไลน์ ท าให้รูปแบบการให้ค าปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร จ าเป็นต้ องปรับ
ตามไปเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน 

        ข้อ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ  

นอกเวลาแก่นักศึกษา ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาโดยเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ จัดท าโดยการส่งผ่าน
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ไปยังหลักสูตร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก 

ของมหาวิทยาลัย คณะ/โรงเรียน รวมทั้งผ่านไลน์กลุ่มอาจารย์ นักศึกษาของคณะ/โรงเรียน ท าให้ข้อมูลต่าง ๆ 
ส่งต่อไปยังนักศึกษาได้รวดเร็วขึ้น  

        ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ด าเนินการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาด้วยกิจกรรมท่ีมีการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือสร้างประสบการณ์จริง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และได้รับรางวัล  

ในการเข้าร่วมประกวดผลงาน เช่น การประกวดแผนการตลาด Shopee 9.9 contest ก้าวเปลี่ยนโลก จัดโดย
บริษัท Shopee (ประเทศไทย) จ ากัด นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด 

แผนการตลาด “การพัฒนาสินค้าและตราสินค้า น้ าพริกจ๊าดล า” จัดโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย  

ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

         ผลการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารกับศิษย์เก่า 2 ลักษณะ คือ 1) การเชิญศิษย์เก่ามาให้
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นน้อง และ 2) การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่าผ่านระบบ Social Network ทั้ง เฟซบุ๊ก และไลน์ของคณะ/โรงเรียน (U 1.6.4) และหลักสูตร 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวของคณะ/โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และข้อมูลที่จ าเป็นด้านการท างานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเปิดกว้างในการสร้างเวที 
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เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะยังมีแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ศิษย์เก่าและ 

ศิษย์ปัจจุบัน ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์  
ในการประกอบอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญร่วมกันด้วย รายละเอียดดังนี้ 
        โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้จัดท าหลักสูตรพิเศษทางด้านกฎหมายที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ
เพ่ือเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ารวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้ามาสมัครเรียนเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพ่ิมพูน
คุณวุฒิส าหรับการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกตินอกเวลาราชการ) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติทางปกครอง ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการ  

ศาลปกครอง (ก.ศป.) นอกจากนี้  เมื่อมีการจัดอบรมหรือเสวนาทางวิชาการ จะมีการประชาสัมพันธ์ 
ผ่าน website ของโรงเรียน (http://slp.dusit.ac.th/) เพ่ือเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาความรู้ในสายงานของตน  
        โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ โดยพระบรมราชานุญาต ครั้งที่ 9 
ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกียรติยศและศักดิ์ศรี อัญมณีแห่งชีวิต 
มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานและน าความรู้ไปต่อยอดกับสายงานการท่องเที่ยว 
        โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม Potatoes USA Workshop เพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับมันฝรั่งแปรรูป 
โดย RJ Harvey RDN, CEC ผู้อ านวยการองค์กร Potatoes USA วันที่ 22-23 มกราคม 2563 ณ ห้องสาธิตและ
บรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารออสเตรเลีย 
โดย Chef Jane Zoller และCulinary Student Jessica Bingham จากสถาบัน Tafe Queensland ในวันที่ 
15 มกราคม 2563 ณ ห้อง สาธิตและบรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
        คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 

เป็นพี่เลี้ยงจ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาการสอน PLC และการจัดการเรียนรู้ Coding  
        คณะพยาบาลศาสตร์ ส ารวจความต้องการพัฒนาของศิษย์เก่าพบว่า ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ 
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การอบรมหรือการท าข้อสอบจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาวิชา 

พยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล และการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษา จึงด าเนินการ 
update ข้อมูลและความรู้ของสภาการพยาบาล ในเว็บไซต์ของคณะ เฟซบุ๊ก ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต 
ไลน์ ของคณะกรรมการศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต 
        คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
โดยในปีการศึกษา 2562 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ศิษย์เก่าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร Start upเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ศิษย์เก่าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
Startup โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร โดยมีศิษย์
เก่าจากหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 335 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการจัดท าข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตามบริบทของแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพในการท างาน และเพ่ือให้เกิดทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว ตลอดจนทักษะการริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ละเป็นตัวของตัวเอง ผ่านเว็ปไซต์ของคณะและหลักสูตร 
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       วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนยุคเจนเนอร์เรชั่นอัลฟา (Generation Alpha) ในระบบ Education 4.0 
ให้แก่นักศึกษาศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รหัส 57 จ านวน 30 คน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
       ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง จัดการอบรม 1) โครงการเพชรสวนดุสิต กิจกรรมบูรณาการเตรียม 

ความพร้อมสู่เพชรสวนดุสิต SDU SPIRIT Shape Your Future 2) โครงการ Smart Teacher : ก้าวสู่ความเป็น
ครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3) โครงการวิธีวิทยาการสอน Coding  
       ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง นครนายก มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อศิษย์ เก่า  

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนั้นในส่วนของศิษย์เก่า ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ศิษย์เก่า 
ได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ผ่านทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก ไลน์กลุ่มศิษย์เก่า โดยมีการประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนศิษย์เก่า ผ่านทางจดหมายเชิญไปยังโรงเรียนต้นสังกัดที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่และประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
       ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  

ต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์ในการหางานท าให้แก่ศิษย์เก่าที่ยังไม่มีงานท าลงในลิงค์ชมรม ศิษย์เก่า 
ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง หัวหิน  http://huahindusit.ac.th รวมทั้งยังได้ เปิดช่องทางให้ศิษย์ เก่า 

ได้เพ่ิมเติมความรู้ผ่านเฟซบุ๊ก Suan dusit Hua hin Alumni อยู่สม่ าเสมอ 
       ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังได้จัดท าโครงการภายใต้แผนพัฒนานักศึกษาฯ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
ได้จัดท าเว็บไซต์ SDU COURSE ONLINE เพ่ือเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ส าหรับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะ 
ทั้งในรูปแบบของ reskill และ upskill ทั้งของอาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและ ศิษย์เก่า รวมถึงประชาชน
ทั่วไป และการให้ข้อมูลผ่าน Social Media ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้และสร้างโอกาส 

ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม 

รายการหลักฐาน 
     U 1.6.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564  
     U 1.6.2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
     U 1.6.3 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
     U 1.6.4 กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการโดยคณะ/โรงเรียน และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง   

การประเมินตนเอง 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับ ระดับ 4 
(5 ข้อ) 

 ระดับ 5 
6 ข้อ (ข้อ 1-6) 

5.00 บรรลุ 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 

      ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

1. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม
3. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
7. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 8. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
9. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
11. ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
13. ดร.ขวัญนภา สุขคร

10. ดร.วรเวชช์  อ่อนน้อม
12. ดร.สฤษดิ ์ธัญกิจจานุกิจ
14. ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
1. ผศ.ดร.จิตต์วิมล คลา้ยสุบรรณ
2. นางจารุวรรณ  เซ็งแซ่
3. น.ส.สินีนาฎ  ลักษณะโยธิน
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เกณฑ์ประเมิน 
1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของสถำบัน โดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและกำรจัด

กิจกรรม 
2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยสถำบัน 
- กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ  
- กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง

กำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ

หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

ระดับ 1 มีกำรด ำเนินกำร 1 ข้อ 1 คะแนน - 
ระดับ 2 มีกำรด ำเนินกำร 2 ข้อ 2 คะแนน  - 
ระดับ 3 มีกำรด ำเนินกำร 3 - 4 ข้อ 3 คะแนน - 
ระดับ 4 มีกำรด ำเนินกำร 5 ข้อ 4 คะแนน - 
ระดับ 5 มีกำรด ำเนินกำร 6 ข้อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน ระดับ 5 
6 ข้อ 

5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 

 ผลการด าเนินงาน 
       มหำวิทยำลัยสวนดุสิต โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ด ำเนินกำรประชุมจัดท ำแผนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ  โดยมี
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประกอบด้วย รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ (ประธำน) ผู้อ ำนวยกำร
กองพัฒนำนักศึกษำ คณบดี รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บุคลำกรกองพัฒนำนักศึกษำ และนักศึกษำ ร่วมจัดท ำแผน
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของมหำวิทยำลัย มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

รายงานการประเมินตนเอง 

U 1.7 สป.อว. SDU 1 
ชื่อตัวชี้วัด : กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี
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(U 1.7.1) มีคณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำ (U 1.7. 2) และคณะกรรมกำรสภำนักศึกษำ (U 1.7.3) ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษำ
ตำมธรรมนูญนักศึกษำ (U 1.7.4)  ร่วมประชุมเพื่อจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของมหำวิทยำลัย เมื่อ
วันที่ 20 สิงหำคม 2562  โดยมีรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำเป็นประธำน ซึ่งมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ และค่ำเป้ำหมำย  
 

ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน  
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

              - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

        ผลการด าเนินงาน 
        มหำวิทยำลัยสวนดุสิต โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ (U 1.7.5) ที่มี
ควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย มุ่งเน้น สนับสนุน และส่งเสริมกำรเรียนรู้นอกชั้นเรียนของนักศึกษำ ซึ่งกอง
พัฒนำนักศึกษำเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ และมีกำรด ำเนินกิจกรรมแบบบูรณำกำรร่วมกับ คณะ/โรงเรียน เพื่อร่วมด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ ครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก ่

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยสถำบัน  
2. กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ  
3. กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม  
4. กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม  
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน   
  2.1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1  (U 1.7.6)  : มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  

จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562” เมื่อวันที่ 5-6 สิงหำคม 2562 โดยมีกิจกรรมให้ควำมรู้แก่
นักศึกษำ   ชั้น ปีที่ 1 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ในหัวข้อต่อไปนี้  

- วิดิทัศน์กล่ำวต้อนรับและให้โอวำท โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
- กำรบรรยำยหัวข้อ “ปฐมนิเทศอย่ำงไรจึงจะถูกใจนักศึกษำ” โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 

ประธำนที่ปรึกษำอธิกำรบดี 
- ชม VTR แนะน ำมหำวิทยำลัยสวนดุสิต “เรียนสวนดุสิต รู้สวนดุสิต รักสวนดุสิต”  
- เสวนำ หัวข้อ “พี่น้อง ล้อมวงเล่ำ” โดย มีศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนำเกี่ยวกับกำรปรับตัวให้

พร้อมกับกำรเรียน กำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย รวมถึงมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และน ำประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ระหว่ำง
เรียนมำบอกเล่ำสู่นักศึกษำชั้นปีที่ 1 

- ร้อยรัก ร้อยถ้อยค ำ ผ่ำนบทเพลงสวนดุสิต โดย สภำนักศึกษำ และองค์กำรนักศึกษำ 
- กำรบรรยำยหัวข้อ “กำรกินตำมวิถีสวนดุสิต” และ รับประทำนอำหำรกลำงวันตำมวิถีสวนดุสิต โดย ส ำนัก

บริหำรกลยุทธ์ และส ำนักกิจกำรพิเศษ 
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  2.1.2 กิจกรรมวันช่อใหม่ (Suan Dusit Freshman Day) (U 1.7.7)  :   มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  จัดกิจกรรมวัน
ช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สำนสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกำยเครือข่ำยศิษย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต โดยควำม
ร่วมมือระหว่ำงองค์กำรนักศึกษำ สภำนักศึกษำ คณะกรรมกำรนักศึกษำคณะ โรงเรียน และเครือข่ำยศิษย์เก่ำ ภำยในงำนมี
กำรประกวด หนุ่มขจร (เดือน) สำวเฟื่องฟ้ำ (ดำว) , MC Search, Miss Lady Lady, กำรแสดง และกำรแข่งขันกีฬำเพื่อ
ส่งเสริมสุขภำวะที่ดีให้กับนักศึกษำ พร้อมด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ จำกผู้สนับสนุน และ Mini Concert จำก True  วันเสำร์ที่ 23 
พฤศจิกำยน 2562 ณ อำคำรรักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
  2.1.3 โครงการ "Young Makers Contest ปี 4" (U 1.7.8)  :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น ำผู้บริหำร คณำจำรย์

และนักศึกษำเข้ำร่วมพิธีประกำศรำงวัลโครงกำร "Young Makers Contest ปี 4" และพิธีเปิดงำน "Maker Faire Bangkok"  
จัดโดยกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม วันเสำร์ที่ 18 มกรำคม 2563 ณ ลำนหน้ำศูนย์กำรค้ำ 

เดอะสตรีท 
 

  
 

  2.2  กีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
              2.2.1  กิจกรรม SDU  FRESHY  GAMES (U 1.7.9)  : มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงนักศึกษำส่งผลให้เกิดเครือข่ำย ส่งเสริมสร้ำงสุขภำพ สร้ำงควำมแข็งแรงให้กับร่ำงกำยเพื่อพัฒนำบุคลิกภำพ และ 
สร้ำงควำมสำมัคคี โดยใช้กีฬำ   มำเป็นเครื่องมือ เสริมสร้ำงให้นักศึกษำรู้กำรมีระเบียบวินัย รู้จักเคำรพกฎ กติกำกำรแข่งขัน 
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อันจะน ำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิต  ที่ดี และเป็นพลเมืองดีของประเทศชำติ ระหว่ำงเดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน 2562 ณ 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2.2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา (กลุ่มที่  2 
กรุงเทพมหานคร) (U 1.7.10) : มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และ 10 สถำบันที่เป็นสมำชิกกลุ่มที่ 2 เขตกรุงเทพมหำนคร เข้ำร่วม
กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกีฬำเพื่อสุขภำพและนันทนำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ (กลุ่มที่ 2 กรุงเทพมหำนคร) มีกิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำเพื่อสุขภำพ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น (CPR) กิจกรรมกำรประกวด และกิจกรรม
กำรแสดงศิลปะร่วมสมัย (DANCING CLASS) ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยฯ ได้ส่งนำงสำวชลกร ศิริค ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร ร่วมกิจกรรมกำรประกวด MR.& MISS HEAL 
และได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในวันเสำร์ที่ 21 กันยำยน 2562 ณ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

 
 
 
 

 
  2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

            2.3.1 กิจกรรมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”  
(U 1.7.11) : คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เข้ำร่วมพิธีรับหมวกและผ้ำพันคอ
พระรำชทำนต่อเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่จิตอำสำ ตำมพระ
รำชปณิธำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ กว่ำ 2,000 คน เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2562  
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
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2.3.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันว่ิงมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยว (U 1.7.12) : มหำวิทยำลัยสวน

ดุสิต โดย กองพัฒนำนักศึกษำ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร ร่วมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำร
แข่งขันวิ่งมำรำธอนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว รำยกำร Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020 ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี และสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำ
เทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชรมหำวัชรรำชธิดำ ในฝ่ำยต่ำง ๆ และร่วมสนับสนุนหน้ำกำกอนำมัย จ ำนวน 300 ชิ้น เมื่อ
วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563 บริเวณอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3.3 กิจกรรมสวนดุสิตบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (U 1.7.13)  : มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม

สวนดุสิตบริจำคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 และเนื่องในโอกำสมหำมงคล
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ ำอยู่หัว และทรงเจริญพระชนนพรรษำ 
ครบ 67 พรรษำ โดยควำมร่วมมือกับคณะแพทย์ศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช จัดกิจกรรมในเดือน
มีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม 2562 ณ โถงด้ำนหน้ำอำคำรรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
  2.3.4  กิจกรรมอบรมศิลปะประดิษฐ์งานกาชาด ประจ าปี 2562 (U 1.7.14) : มหำวิทยำลัยสวนดุสิต โดยกอง

พัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สมำคมศิษย์เก่ำกำรเรือน-สวนดุสิต ในพระรำชูปถัมภ์ฯจัดกิจกรรมอบรม
ศิลปะประดิษฐ์ สร้ำงอำชีพ เสริมรำยได้ ฟรี ประดิษฐ์ตุ๊กตำจำกผ้ำขนหนู ดอกบัวพับจำกกระดำษ และมำลัยช ำร่วยดอกไม้
แห้ง ระหว่ำงวันที่ 16-24 พฤศจิกำยน 2562 ณ สวนลุมพินี 
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  2.3.5 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 (U 1.7.15)  : มหำวิทยำลัยสวนดุสิตออกบูธแจกไอศกรีม และ
กิจกรรมสำวน้อยตกถัง โดยมี พลอำกำศโท ภักดี แสงชูโต ผู้แทนพระองค์ รับมอบของขวัญวันเด็ก ที่มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
(รศ.พัชรี สวนแก้ว ตัวแทนมหำวิทยำลัย) ทูลเกล้ำฯ ถวำยแด่ สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ และเยี่ยมชม
กิจกรรมที่บูธ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วันเสำร์ที่ 11 มกรำคม 2563 ณ พื้นที่เขตพระรำชฐำนในพระองค์ฯ รำชวิถี (904) 

 
 
 
 
 
 
 

  2.4  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
  2.4.1 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

(U 1.7.2.16)  : มหำวิทยำลัยสวนดุสิต โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศและลูกค้ำสัมพันธ์ 
คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ร่วมพิธีถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม
รำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 12 สิงหำคม 2562 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหำคม 2562 ณ อำคำร
รักตะกนิษฐ  ชั้น 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
  2.4.2 กิจกรรม “สวนดุสิตรวมพลังรักษ์ชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” (U 1.7.2.17) : 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ชุดปฏิบัติกำรด้ำนกิจกำรพลเรือน มณฑลทหำรบกที่ 11 (ขุนภักดี 11)  จัดกิจกรรม “สวนดุสิต
รวมพลังรักษ์ชำติ ศำสนำ เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์” โดยกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรม “เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมเป็นชำติไทย”  กิจกรรม “สร้ำงจิตส ำนึก ควำมรัก ควำมสำมัคคี ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ” และกิจกรรม “เสริมสร้ำง
อุดมกำรณ์พระรำชปนิธำน ร.10” เพื่อสืบสำน รักษำต่อยอด ศำสตร์พระรำชำและพระรำชปณิธำนของ ร.9 วันที่ 7 สิงหำคม 
2562 ณ อำคำรรักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
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        2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.5.1 โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่  10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 (U 1.7.18)  : มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชำติ ครั้งที่ 10
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ระหว่ำงวันที่ 19-20 สิงหำคม 2562 ณ อำคำร
รักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต โดยแบ่งกำรจัดกิจกรรมเป็น 3 ส่วนได้แก่  

   2.5.1.1 กิจกรรมกำรประกวด มีสถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศ และผู้สนใจเข้ำร่วมกำรประกวดจ ำนวน 96 ทีม จำก 
57 สถำบัน/หน่วยงำน   

- กำรประกวด “วิจิตรตระกำรกรองร้อยมำลัยชำยเดียว (มำลัยข้อพระกร)”เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำส พระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก (ระดับประถมศึกษำ) จ ำนวน 9 ทีม 

- กำรประกวด “วิจิตรตระกำรกรองร้อยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพ”เฉลิมพระเกียรติ พระบำท สมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก (ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น) จ ำนวน 26 ทีม 

- กำรประกวด “วิจิตรตระกำรกรองร้อยส ำรับขนมมงคล”เฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก (ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย) จ ำนวน 21 ทีม 

- กำรประกวด “วิจิตรตระกำรกรองร้อยกระเช้ำดอกไม้”เฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก (ระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ) จ ำนวน 9 ทีม 

- กำรประกวด “วิจิตรตระกำรกรองร้อยพำนพุ่ม”เฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก (ระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง) จ ำนวน 7 ทีม 

- กำรประกวด “วิจิตรตระกำรกรองร้อยบำยศรี 3 ชั้น”เฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก (ระดับอุดมศึกษำ) 
จ ำนวน 18 ทีม 

- กำรประกวด “วิจิตรตระกำรกรองร้อยเทียนชัยถวำยพระพร” เฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิ เษก (ระดับ
ประชำชนทั่วไป) จ ำนวน 6 ทีม 

  2.5.1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติกำร  
      - กำรประดิษฐ์พำนพุ่มจิ๋ว                           - กำรร้อยมำลัยช ำร่วยดอกรักแห้ง       
      - กำรประดิษฐ์ดอกบัวพับจำกกระดำษ           - กำรประดิษฐ์โมบำยมะกรูดใบเตยหอม                                                

2.5.1.3 กำรจัดนิทรรศกำร วัฒนธรรมไทย : สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
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 ข้อ 3  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
       ผลการด าเนินงาน 
       จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 
        มหำวิทยำลัยสวนดุสิต โดยกองพัฒนำนักศึกษำ จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ทำงด้ำนประกันคุณภำพให้กับนักศึกษำโดยเฉพำะ
ควำมรู้เกี่ยวกับวงจรคุณภำพ (PDSA / PDCA) ในกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อให้นักศึกษำได้รับ
ทรำบนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนและกำรท ำกิจกรรมให้บรรลุ
เป้ำหมำย  อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ในกำรประชุมนโยบำยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ เม่ือวันที่ 3 สิงหำคม 2562 
(U 1.7.19)  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ชั้น 5 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ได้มอบหมำยให้คณะ/โรงเรียน 
ด ำเนินกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนประกันคุนภำพแก่นักศึกษำตำมวงจร (PDSA / PDCA)  ในระดับคณะ/โรงเรียน และหลักสูตร 
ผ่ำนกิจกรรม โครงกำรต่ำง ๆ  ในลักษณะกำรให้ควำมรู้ควบคู่กับกำรลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งนักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
กิจกรรม และเกิดกำรเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะกำรท ำงำนตลอดจนสำมำรถวำงแผนและแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเพื่อให้กำรด ำเนิน
กิจกรรมส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษำได้น ำควำมรู้เกี่ยวกับวงจรคุณภำพ (PDSA / PDCA) ไปประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำเนินกิจกรรม กองพัฒนำนักศึกษำ ส่งเสริมให้นักศึกษำ ด ำเนินโครงกำรวันช่อใหม่ 2562 SDU Freshmanday ซึ่ง
นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจดังกล่ำว ดังตัวอย่ำงกำรด ำเนินกิจกรรมต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำและสภำนักศึกษำ จัดท ำร่ำงโครงกำรวันช่อใหม่ 2562  SDU Freshmanday 
น ำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อพิจำรณำรูปแบบกิจกรรมให้มีควำมสอดคล้องกับแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ โดยมีกำร
ประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำ , สภำนักศึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อน ำเสนอรูปแบบกิจกรรม 
และมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบ และบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 SDU Freshmanday  

2. เมื่อน ำเสนอรูปแบบกิจกรรมและได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติแล้ว คณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำและสภำ
นักศึกษำ จัดประชุมประธำนนักศึกษำคณะ/โรงเรียน และสโมรนักศึกษำวิทยำเขตสุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงรูปแบบกำรจัด
กิจกรรม วันช่อใหม่ 2562 SDU Freshmanday พร้อมกับรับฟังควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรนักศึกษำ คณะ /โรงเรียน และ
วิทยำเขต เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรม วันช่อใหม่   2562 SDU Freshmanday เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัด
กิจกรรม และมีกำรประชำสัมพันธ์ก ำหนดกำรกิจกรรม วันช่อใหม่ 2562 SDU Freshmanday  ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ และ
ผ่ำนระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์  

3. เมื่อด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดเป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำและสภำนักศึกษำ จัดประชุม
ประธำนนักศึกษำคณะ /โรงเรียน และสโมรนักศึกษำวิทยำเขตสุพรรณบุรี สรุปกำรด ำเนินงำน SDU Freshmanday  ซึ่งจำก
กำรประชุมดังกล่ำว องค์กำรนักศึกษำได้สอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้นักศึกษำที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวนทั้งสิ้น 50 คน เก่ียวกับ
กำรจัดกิจกรรม SDU Freshmanday  โดยผู้น ำนักศึกษำได้แสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้คณะท ำงำนโดยองค์กำรนักศึกษำ สภำ
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ก ำหนดเป้ำหมำยใหม่เพื่อก ำหนดกิจกรรมที่เป็นกำรบูรณำกำรทำงวิชำกำรเข้ำกับระบบกำร
เรียนกำรสอนซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคม มหำวิทยำลัย และยังมีกิจกรรมที่ลงไปมีส่วนร่วมกับสังคม ในปี กำรศึกษำต่อไป
ดังต่อไปนี้ 

- นักศึกษำได้เรียนรู้กระบวนกำรประกันคุณภำพและได้น ำควำมรู้มีประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

- นักศึกษำได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำโครงกำรกิจกรรมเฟรชแมนเดย์ 
- นักศึกษำมีควำมสำมัคคี ในกำรท ำกิจกรรมดี ๆ เพื่อศูนย์ คณะ และมหำวิทยำลัย 
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ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุง          
การด าเนินงานครั้งต่อไป  
        ผลการด าเนินงาน 

        ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำรมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนคร้ังต่อไป  
        มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำม แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ในภำพรวมของมหำวิทยำลัย 
และมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม รวมถึงได้มีกำรน ำข้อเสนอของผู้ร่วมกิจกรรมมำวำ งแผน
เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป โดยข้อเสนอแนะที่ส ำคัญ  
         กองพัฒนำนักศึกษำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักของกำรจัดกิจกรรมระดับมหำวิทยำลัย ได้น ำข้อเสนอแนะจำก
กำรด ำเนินงำน น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำที่ร่วมจัดกิจกรรมและ
นักศึกษำที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลำว่ำงมำท ำกิจกรรมร่วมกันได้มำกยิ่งขึ้น และต้องไม่กระทบต่อเวลำเรียน  มีกำร
ประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงกำร ทุกกิจกรรม  และมีกำรจัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ และมีกำรน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวเข้ำสู่กำรประชุมฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำระดับ
มหำวิทยำลัย เพื่อน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ  การบรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะ 

1 ปฐมนิเทศ
นักศึกษำ 

1. เพื่อให้นักศึกษำรู้จัก
มหำวิทยำลยัสวนดุสิต
และมีควำมพร้อมใน
กำรศึกษำระดับ 
อุดมศึกษำ  
2. เพื่อให้ข้อมูลกำรเรียก
กำรสอนแต่ละหลักสูตร
แก่นักศึกษำ 

1. นักศึกษำมีควำม
พร้อมศึกษำในมหำวิทำ
ลัยสวนดุสิต ร้อยละ 85 
2. ร้อยละ 85 ของ
นักศึกษำแต่ละ
หลักสูตร เข้ำใจวิธีกำร
เรียน     กำรสอน 

1.นักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 88.15 
มีควำมพร้อม
ศึกษำใน
มหำวิทยำลยั  
สวนดุสติ 
2.นักศึกษำเข้ำใจ
วิธีกำรเรียนกำร
สอนแต่ละ
หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 91.04     

- นักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
ต้องกำรให้จัด
กิจกรรมแบบ
กระชับ  

 

2 กิจกรรมกีฬำและ
กำรส่งเสริม
สุขภำพ 

1. เพื่อให้นักศึกษำรู้จัก
ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ด้วยกำร
แข่งขันกีฬำและกำรออก
ก ำลังกำย 
 

1. มีนักศึกษำที่มี
ศักยภำพโดดเด่นดำ้น
กีฬำ และได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นนักกีฬำ
ในระดับตำ่ง ๆ 

 

1. นักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมได้รับ
กำรคัดเลือกให้
เป็นนักกีฬำใน
ระดับต่ำง ๆ ดังนี้  
- นักกีฬำ
ระดับชำติ ในกำร
แข่งกีฬำแห่งขำติ
คร้ังที่ 46  เจียง
ฮำยเกมส์ จ ำนวน 
12 คน ประเภท

- ต้องกำรให้
มหำวิทยำลยั
สนับสนนุทุน
ให้กับนักกีฬำ
ตั้งแต่แรกเข้ำ
เพื่อเป็น
แรงจูงใจใน
กำรเข้ำศึกษำ 
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กีฬำแฮนดบ์อล 
กีฬำยูยิตสู กีฬำเท
ควันโด 
- เป็นตัวแทน
ประเทศไทย เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำมหำวิทยำลัย
โลก ฤดูร้อนคร้ังที่ 
30 เมืองนำโปล ี
ประเทศอิตำลี 
จ ำนวน 1 คน 
ประเภทกีฬำ
เทนนิส  

3 Suan Dusit 
Freshman Day 

1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษำ
ให้มีควำมเป็นสวนดุสิต 
ตำมคุณลักษะบัณฑิตที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด 
(SDU SPIPRIT) ด้ำน
บุคลิกภำพและควำมเปน็
ผู้น ำ 
2. เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
ศิษย์เก่ำกับมำหวิทยำลัย  
3. เพื่อฝึกทักษะให้
นักศึกษำน ำควำมรู้ด้ำน
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมำปรบัใช้ใน
กำรด ำเนินกิจกรรม 
 

1. นักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรม มีบุคลิกภำพ 
เหมำะสมกับควำมเปน็
นักศึกษำสวนดุสิต  
2. เกิดเครือข่ำยศิษย์
เก่ำ เพื่อร่วมคิด ร่วม
สร้ำงสรรค์ กิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ  
3. นักศึกษำไดน้ ำ
ควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
(PDCA) มำใช้ในกำรจัด
กิจกรรม 

1. นักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมได้รับ
กำรอบรม
บุคลิกภำพ กำร
วำงตัวที่เหมำะสม 
เพื่อแสดงควำม
เป็นสวนดุสิต ให้
ปรำกฏต่อ
สำธำรณะทั้ง
ภำยในและ
ภำยนอก
มหำวิทยำลยัอย่ำง
เหมำะสม 
2. เครือข่ำยศิษย์
เก่ำ ได้เข้ำร่วมและ
มีบทบำทในกำร
จัดกิจกรรมร่วมกับ
มหำวิทยำลยั โดย
เป็นพี่เลี้ยงให้กับ
นักศึกษำปัจจบุัน 
ในกำรฝึกซ้อมกำร
แสดง และกำร
ร่วมออกแบบ
กิจกรรมของคณะ 
โรงเรียน รวมถึง
ร่วมเป็นวิทยำกร 

- ต้องกำรให้
จดัสรรเวลำใน
กำรท ำ
กิจกรรมให้
เหมำะสม ไม่
ยืดเยื้อ 

- ต้องกำรเวลำ
ในกำรท ำ
กิจกรรมหลัง
เลิกเรียนมำก
ขึ้น 
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และผู้ด ำเนิน
กิจกรรม 
3. นักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม ได้น ำ
ควำมรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ (PDCA) 
มำใช้ในกำรจัด
กิจกรรมร่วมกัน 
โดยมีวำงแผน 
รูปแบบกิจกรรม
ร่วมกันระหว่ำง
องค์กำรนักศึกษำ 
สภำนักศึกษำ และ
คณะกรรมกำร
นักศึกษำคณะ 
โรงเรียน เพื่อให้
กิจกรรมมีควำม
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
นโยบำยกำร
พัฒนำนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย
สวนดุสติ 

4 พัฒนำคุณลักษณะ
ควำมเป็นพลเมือง
ที่ดีให้กับนักศึกษำ
สวนดุสิต เทิดทูน
ส ถ ำ บั น ช ำ ติ  
ศ ำ ส น ำ  พ ร ะ
มหำกษัติรย์ 

1.  สร้ำงจิตสำนึก
จงรักภักดีต่อสถำบันชำติ
ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์ ให้กับ
นักศึกษำสวนดุสิต 

1. นักศึกษำตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของสถำบนั
ชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ให้กับ
นักศึกษำสวนดุสิต 

นักศึกษำที่ร่วม
กิจกรรมตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของ
สถำบนัชำติ 
ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ 
และเกิดควำมรัก 
ศรัทธำ ด ำรงตน
อย่ำงมีศักด์ศรี 
ส่งผลให้นักศึกษำ
เป็นพลเมืองที่มี
คุณภำพของ
ประเทศ   

-  ต้องกำรให้มี 
กำร
ประชำสัมพนัธ์ 
กิจกรรม
ล่วงหน้ำ 

5 งำนบริกำร
พยำบำลและ
สุขภำพนักศึกษำ 

1. เพื่อจัดหำวัสดุ
เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ใน
กำรให้บริกำรแก่

1. มีวัสดุเวชภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ในกำร
ให้บริกำรแก่นักศึกษำ 

1.  มีวัสดุเวชภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ในกำร
ให้บริกำรแก่

- ต้องกำรให้มี
สื่อ
ประชำสัมพนัธ์
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นักศึกษำ และบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยอย่ำง
เหมำะสม 
2. เพื่อรักษำกำรเจ็บป่วย
เบื้องต้นและให้
ค ำปรึกษำดำ้นสุขภำพ
อนำมัยให้กับอำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ 
ของมหำวิทยำลัย โดย
กำรจ้ำงแพทย์และ
พยำบำลวชิำชีพ ประจ ำ
ห้องพยำบำล 

และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลยั 
2. มีแพทย์และพยำบำล
วิชำชีพ ประจ ำห้อง
พยำบำลที่ให้กำรรักษำ
อำกำรเจ็บป่วยเบื้องตน้
และให้ค ำปรึกษำดำ้น
สุขภำพอนำมัยให้กับ
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ 
นักศึกษำ ของ
มหำวิทยำลยั  

นักศึกษำ และ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลยั
เพียงพอและ
เหมำะสม 

2.  แพทย์และ
พยำบำลวชิำชีพ 
ให้กำรรักษำ
อำกำรเจ็บป่วย
เองต้นได้
ทันท่วงที และ
ให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนสุขภำพ
อนำมัยที่เปน็
ประโยชน์แก่ผู้
มำรับบริกำร 

เก่ียวกับโรคที่
เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลำใด
เวลำหนึ่ง 

6 กิจกรรมเทศน์
มหำชำตชิำดก
เฉลิมพระเกียรติ  
“ทศชำติรำชสดุดี 
เฉลิมพระบำรมี  
ทศมินทรำชำ” 
 

1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษำ 
ให้มีควำมเป็นสวนดุสิต 
ตำมคุณลักษะบัณฑิตที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด 
(SDU SPIPRIT) กำร
ท ำงำนด้วยควำม
ประณีต มีมำตรฐำนและ
รู้จริงในสิ่งที่ท ำ 
2. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้
เก่ียวกับมหำเวสสันดร
ชำดกและสืบทอด
พระพุทธศำสนำ 
 

1.  นักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรม มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด ด้ำนกำรท ำงำน
ด้วยควำมประณีต มี
มำตรฐำนและรู้จริงใน
สิ่งที่ท ำ 
2. มีหนังสือเทศน์
มหำชำติมหำเวสสันดร
ชำดก  
 

1. นักศึกษำมีส่วน
ร่วมในกำรจัด
กิจกรรมเทศน์
มหำชำติ ร่วมจัด
ตกแต่งสถำนที่ใน
รูปแบบงำนพระ
รำชพิธี โดยน ำ
ควำมรู้ด้ำนคหกร
รมศำสตร์มำ
ประยุกต์ใช้ในกำร
จัดกิจกรรม และ
ร่วมอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดี
งำมของไทย 
2. มีหนังสือเทศน์
มหำชำติมหำ
เวสสันดรชำดก 
“ทศชำติรำชสดุดี 
เฉลิมพระบำรมี 
ทศมินทรำชำ” 
เพื่อเผยแพร่แก่
ประชำชนทั่วไป 
และร่วมสืบทอด
พระพุทธศำสนำ 

- ต้องกำรให้มี
กำรปรชำ
สัมพันธ์ก่อน
ระยะเวลำ 
จัดงำน เพื่อให้
มีโอกำสเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
ได ้

89



 

 
 

 
 

7 กิจกรรมจิตอำสำ 2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษำ 
ให้มีควำมเป็นสวนดุสิต 
ตำมคุณลักษะบัณฑิตที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด 
(SDU SPIPRIT) ด้ำน
ควำมเสียสละ  
3. เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษำใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วน
ร่วม โดยไม่กระทบต่อ
กำรเรียน 

1.  นักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรม มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด ด้ำนควำม
เสียสละ  
2. มีนักศึกษำร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 
500 คน  

1. นักศึกษำมี
ควำมเสียสละ เอ้ือ
อำทร และมีจิต
อำสำ ร่วม
รับผิดชอบต่อ
สังคม ส่งผลให้
นักศึกษำเป็น
พลเมืองที่มี
คุณภำพของ
ประเทศ   
2. นักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 1,500 คน 

-  ต้องกำรให้มี
กิจกรรมจิต
อำสำรู ค่ำย
อำสำในถิ่น
ทุรกันดำร 

8 กิจกรรมสวนดุสิต
บริจำคโลหิต 

1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษำ 
ให้มีควำมเป็นสวนดุสิต 
ตำมคุณลักษะบัณฑิตที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด 
(SDU SPIPRIT) ด้ำน
ควำมเสียสละ  
 

1.  นักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรม มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด ด้ำนควำม
เสียสละ  
 

1. นักศึกษำมี
ควำมเสียสละ เอ้ือ
อำทร และมีจิต
อำสำ ร่วม
รับผิดชอบต่อ
สังคม ส่งผลให้
นักศึกษำเป็น
พลเมืองที่มี
คุณภำพของ
ประเทศ   

- ต้องกำรให้มี
กำรตรวจ
สุขภำพล่วงหนำ้
ก่อนกำรรับ
บริจำคโลหิต 

ข้อ 5  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
        ผลการด าเนินงาน 

        ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
         ในปี 2562  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มีกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
ผู้เข้ำร่วมได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และมีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
ทุกกิจกรรมบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  ดังนี้ 

1. มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำตำมแนวทำง SDU SPIRIT 9 ข้อ และครบถ้วนทั้ง 5 ด้ำน  
2. มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่มีเครือข่ำยศิษย์เก่ร่วมจัดกิจกรรม จ ำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 

1) ปฐมนิเทศนักศึกษำและเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ 
2) Suan Dusit Freshman Day  
3) พัฒนำคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองที่ดี ใ ห้กับนักศึกษำสวนดุสิต เทิ ดทูนสถำบันชำติ  ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์ 
4) เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำเพื่อกำรท ำงำน 
5) เทศน์มหำชำติชำดก เฉลิมพระเกียรติฯ  
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จำกผลกำรประเมินควำมส ำเร็จทุกกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะเพื่อที่จะน ำพัฒนำ ได้แก่  
1. กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมไม่ทั่วถึง ท ำให้นักศึกษำที่มีควำมสนใจไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ในเวลำที่

ก ำหนด 
2. กำรจัดกิจกรรม ตรงกับช่วงที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท ำให้นักศึกษำไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ ควรหำ

ทำงแก้ไขเพื่อให้นักศึกษำไม่ต้องขำดเรียนในรำยวิชำที่ตรงกับกิจกรรม 
 

ข้อ 6  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
        ผลการด าเนินงาน 

        น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
        มหำวิทยำลัยสวนดุสิต น ำผลประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ปี 2562  
และข้อเสนอแนะของผู้ร่วมกิจกรรม มำปรับปรุงในกำรแผนจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ภำพรวมของมหำวิทยำลัย ปี 2562  
ในกำรประชุมมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ ประจ ำปี 2563  โดยมีคณบดี รองคณบดี อำจำรย์ฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ และกรรมกำรนักศึกษำ เข้ำร่วมประชุม เพื่อระดมควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ปี 2563 
(U 1.7.20) ซึ่งจำกข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
นักศึกษำ แต่เนื่องจำกข้อจ ำกัดของเวลำในกรด ำเนินกิจกรรมที่มีช่วงเวลำตรงกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กองพัฒนำนักศึกษำ 
จึงเสนอให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงกำร ท ำกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษำทรำบล่วงหน้ำ และมีหนังสือขออนุญำต
จำกอำจำรย์ผู้สอน เพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ โดยขอควำมอนุเครำะห์ให้นักศึกษำได้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือ
เป็นวันลำ แต่ให้มีกำรติดตำมงำนจำกอำจำรย์ประจ ำวิชำในภำยหลัง  

นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมและกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กองพัฒนำ
นักศึกษำ มีกำรจัดท ำระบบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในรูปแบบกำรลงทะเบียนกิจกรรม ในปีกำรศึกษำ 2563  เพื่อให้นักศึกษำที่มี
ควำมสนใจในกิจกรรมต่ำง ๆ สำมำรถวำงแผนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในภำคเรียนนั้นได้อย่ำงเหมำะสม 
 

รายการหลักฐาน  
U 1.7.1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ  
U 1.7.2 ค ำสั่งคณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำ  
U 1.7.3 ค ำสั่งคณะกรรมกำรสภำนักศึกษำ  
U 1.7.4 ช้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสติ ว่ำด้วย ธรรมนูญนักศึกษำ  
U 1.7.5 แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
U 1.7.6 สรุปกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำชัน้ปีที่ 1 
U 1.7.7 สรุปกิจกรรมวันช่อใหม่ (Suan Dusit Freshman Day) 
U 1.7.8 สรุปกิจกรรมโครงกำร "Young Makers Contest ปี 4"  
U 1.7.9 สรุปกิจกรรม SDU FRESHY GAMES  
U 1.7.10 สรุปโครงกำรส่งเสริมกีฬำเพื่อสุขภำพและนันทนำกำรในสถำบนัอุดมศึกษำ (กลุ่มที่ 2 กรุงเทพมหำนคร) 
U 1.7.11 สรุปกิจกรรมพิธีรับหมวกและผ้ำพนัคอพระรำชทำนในโครงกำรจิตอำสำ “เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ”  
U 1.7.12 สรุปกิจกรรมกำรแข่งขันวิ่งมำรำธอนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
U 1.7.13 สรุปกิจกรรมสวนดุสิตบริจำคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  
U 1.7.14 สรุปกิจกรรมอบรมศิลปะประดิษฐง์ำนกำชำด ประจ ำปี 2562  
U 1.7.15 สรุปกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563  
U 1.7.16 สรุปกิจกรรม “สวนดุสิตรวมพลังรักษ์ชำติ ศำสนำ เทดิทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์”  
U 1.7.17 สรุปกิจกรรมพิธีถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชนิีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง 
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U 1.7.18 สรุปกิจกรรมโครงกำรเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชำติ ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธบิดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเนื่องในโอกำสพระรำชพิธบีรม
รำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562  

U 1.7.19 รำยงำนกำรประชุมนโยบำยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ เม่ือวันที่ 3 สิงหำคม 2562  
U 1.7.20 รำยงำนกำรประชุมจดัท ำแผนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ปี 2563  

 

การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ ระดับ 5  

6 ข้อ 
ระดับ 5 

6 ข้อ (ข้อ 1-6)  
5.00 บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
1. ดร.สุวมำลย์ ม ่วงประเสิฐ 2. รศ.พัชรี สวนแก้ว 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงำม 
3. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4. ผศ.ดร.วชิชำ ฉิมพลี 
5. ผศ.ดร.ศรีสุดำ วงศ์วิเศษกุล 6. ว่ำที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 
7. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 8. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 

9. ว่ำที่ร้อยตรี ดร.วรำธร อภิรัตน์ 
11. ดร.ขวัญนภำ สุขคร 
13. ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 

10. ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม 
12. ผศ.ดร.ชยัยศ ชำวระนอง 
14. ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจำนุกิจ 

 
ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 

1. ดร. นกุล ฤกษ์จริจุมพล 
2. น.ส.ยุพำพิน พรไชยะ 
3. นำยอ ำนวย วงศ์ประทุม 
4. นำงทิวำภรณ์ ค ำแก้ว 
5. นำงมณีรัตน์ ป้อมน้อย 
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ระสงค ์

 

เกณฑ์ประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 

ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร 
2 คะแนน 2 คะแนน 

ข้อ 2 หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม/มีการบูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์
ที่เสริมสร้างทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 
5 หลักสูตร 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งนักศึกษา
หรืออาจารย์เข้าไปเสริมทักษะ ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร 

1 คะแนน 0 คะแนน 

ข้อ 4 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งอาจารย์
เข้าไปฝึกฝังตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

1 คะแนน 0 คะแนน 

ข้อ 5 จ านวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม (หลักสูตรละ 1 คะแนน) 1 คะแนน 5 คะแนน 

ข้อ 6 จ านวนหลักสูตรใหม่มีจ านวนผู้เรียนตามเป้าหมาย/แผนรับ
ทุกหลักสูตร หากไม่ครบทุกหลักสูตร หัก 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 0.5 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 4 ข้อ 8.50 คะแนน 

หมายเหตุ : สามารถน ามาใช้ค านวณได้ในปีถัดไป ในกรณีที่หลักสูตรไดร้ับอนุมัติแล้วแตย่ังไมไ่ด้รับนักศึกษา (ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการสร้างหลักสูตรใหม่ (Degree) ที่เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของโลก วิถีใหม่ ในอนาคตได้ในหลากหลายมิติ ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต มีการบูรณาการในหลากหลาย
มิติ ได้แก่ การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ เครือข่าย และ/หรือหน่วยงานที่เป็นความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย พื้นที่การจัดการศึกษานอกห้องเรียน เพ่ือสร้างความรู้จริงและประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติได้จริง เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะอนาคตที่พึงประสงค์ที่ตรงกับที่ชุมชน/สังคมต้องการ รวมทั้ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

แห่งอนาคต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาชีพครู ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแต่มี
การปรับโครงสร้างหลักสูตรจากหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี และพัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหม่  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับหลักสูตรเดิม 

รายงานการประเมินตนเอง 

U 1.8 มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : จ านวนหลักสูตรใหม่ (Degree) ที่ตอบสนอง 
 ตอ่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต/ความต้องการ 

  ผู้ใช้บัณฑติ 
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ข้อ 1 หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร 

 ผลการด าเนินงาน 

        มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก วิถีใหม่ ในอนาคตได้ใน
หลากหลายมิติ และเป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง หรือ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 
3 หลักสูตร ประกอบด้วย 

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 หลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2562 เป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง หรืออุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-curve คือ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น รายวิชา
การบริหารจัดการดิจิทัลคอมเมิร์ซ รายวิชานวัตกรรมการออกแบบการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ และการตลาดออนไลน์
ด้านธุรกิจสุขภาพ เป็นต้น (U 1.8.1) 

โรงเรียนการเรือน จ านวน 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เป็นไป

ตามความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง หรืออุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-curve คือ อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหารซึ่งหลักสูตรมีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และความหลากหลายของสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจ 

ในการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน (ready to eat) กันเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้สถานประกอบการต้องการบัณฑิต 

ที่สามารถประกอบการต้องการบัณฑิตท่ีสามารถประกอบอาหารได้ และมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตอาหาร
ในปริมาณมาก (U 1.8.2) 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง หรืออุตสาหกรรม
เป้าหมาย New S-curve คือ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ซึ่งหลักสูตรมีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและการออกก าลังกาย กลุ่มธุรกิจ
การแพทย์และการบริการสาธารณสุข เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานประกอบธุรกิจบริการสุขภาพและการสร้างเสริม  

สุขภาวะ มีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในด้านโภชนาการกับสุขภาพ และศาสตร์แห่งการชะลอวัย  

เพ่ิมมากข้ึน (U 1.8.3) 

ข้อ 2 หลักสูตรที่ เป็นนวัตกรรม/มีการบูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์ที่ เสริมสร้างทักษะด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร 

    ผลการด าเนินงาน 

        มหาวิทยาลัยมีการสร้างหลักสูตรใหม่ (Degree) ที่เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
วิถีใหม่ ในอนาคตได้ในหลากหลายมิติ มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะอนาคต  
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ที่พึงประสงค์ที่ตรงกับผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบต้องการ รวมทั้งหลักสูตรที่พัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหม่ 
ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับหลักสูตรเดิม จ านวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 หลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ บูรณาการความรู้
แบบพหุศาสตร์ มีความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีแบบหลอมรวมสื่อ ท างานได้หลากหลายอย่างเป็นมืออาชีพด้วยความสุข มีสุนทรียะในศิลปะสู่  
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานต้นทุน  

ความเป็นไทยและน าเสนอสู่สากล สิ่งส าคัญคือการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคมดีด้วยศาสตร์ทางสุขภาวะ หลักสูตร
มีการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ด้วยการผสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (U 1.8.1) 

โรงเรียนการเรือน จ านวน 2 หลักสูตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพ

และการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
    ทั้ง 2 หลักสูตรได้มีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ การประกอบอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี

การสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ โภชนาการการประกอบอาหาร การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายและศาสตร์ชะลอวัยเข้าด้วยกัน โดยมีการสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ในรายวิชาเฉพาะ คือ รายวิชา
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และรายวิชาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (U 1.8.2 และ U 1.8.3) 

คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ทั้ง 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่มีการพัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหม่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับหลักสูตรที่มี โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรจากหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี 
อีกทั้งยังเน้นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพจาก 

การวิพากษ์หลักสูตรแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
องค์กรวิชาชีพ คุรุสภา นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ และส่งเสริมทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ  

โดยมีรายละเอียดของรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา การสื่อสารและ  

การจัดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (U 1.8.4 และ U 1.8.5) 

ข้อ 3 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งนักศึกษาหรืออาจารย์เข้าไปเสริมทักษะ ไม่น้อยกว่า 
10 หลักสูตร 

    ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งนักศึกษาหรืออาจารย์เข้าไปเสริมทักษะ 
จ านวน 3 หลักสูตร 
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คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 หลักสูตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562 มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเสริมทักษะให้กับ
นักศึกษา ดังนี้ สมาคมการตลาด สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัล เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม 
ส านักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัทภาพไทย จ ากัด 
รายการวิทยุเดอะช็อค คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และกรมสุขภาพ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ หลักสูตรยังไม่ได้มี 
การส่งอาจารย์หรือนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้เสริมทักษะกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ (U 1.8.6) 

คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ทั้ง 2 หลักสูตร มีความร่วมมือกับภายนอกที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) และสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) ประเภทโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์ได้มีการส่งนักศึกษาเข้าไปเสริมทักษะผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ทั้งการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาได้ก าหนดไว้ (U 1.8.7) 

ข้อ 4 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งอาจารย์เข้าไปฝึกฝังตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

สูตรค านวณ 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าไปฝึกฝังตัว 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

แทนค่าสูตรค านวณ              =       5 

  687 

 =    0.77 

  ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหลักสูตรมีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งอาจารย์เข้าไปฝึกฝังตัวจ านวน 
2 หลักสูตร ประกอบด้วย 

 คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  หลักสูตร

ได้ท าความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเป็น Lab School ทั้งรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติและ 

แบบละออพลัส โดยมีการส่งอาจารย์เข้าไปฝึกฝังตัวไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง (U 1.8.8) จ านวน 3 คน ซึ่งอาจารย์ 
ได้เรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งทางด้านการสอนภาษาไทย ด้านการสอนคณิตศาสตร์ ด้านการสื่อสารและ
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

X 100 

X 100 
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2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตร
ได้ท าการส่งอาจารย์ จ านวน 2 คน ไปเสริมทักษะด้าน Montessori กับสมาคมมอนเตสซอรี่แห่งประเทศไทย 
เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 และเข้าไปฝั งตัวในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนว 

มอนเตสซอรี่ ไมน่้อยกว่า 18 ชั่วโมง (U 1.8.9) 
ข้อ 5 จ านวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม (หลักสูตรละ 1 คะแนน) 

    ผลการด าเนินงาน 

        มหาวิทยาลัยมีการสร้างหลักสูตรใหม่ (Degree) ที่แสดงถึงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ 

โลกวิถีใหม่ในอนาคตได้ในหลากหลายมิติ มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะอนาคต 

ที่พึงประสงค์ที่ตรงกับผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบต้องการ  รวมทั้งหลักสูตรที่พัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหม่ 
ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับหลักสูตรเดิม จ านวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 

 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 หลักสูตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้แบบพหุศาสตร์ 
มุ่งสร้างผู้ประกอบการแบบมืออาชีพอย่างมีสุนทรียะในศิลปะ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานทุนความเป็นไทย 
เสริมสร้างทักษะชีวิตเ พ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้น า  

ในความเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจชาติอย่างยั่งยืน (U 1.8.1) 
โรงเรียนการเรือน จ านวน 2 หลักสูตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านโภชนาการชะลอวัย หลักสูตรแรก 

ในประเทศไทย (U 1.8.2) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม และความรู้เกี่ย วกับ
เทคโนโลยีในการผลิตอาหารในปริมาณมาก เพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (U 1.8.3) 

คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีระบบ  

มีคุณภาพตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรและสอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมด้านหลักสูตรที่มีรูปแบบหลักสูตรเป็นแบบวิชาเอก – โท เพ่ือเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านให้กับบัณฑิตวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ซึ่งแตกต่างและโดดเด่นจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตอ่ืน ๆ 
(U 1.8.4 และ U 1.8.5) 
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ข้อ 6 จ านวนหลักสูตรใหม่มีจ านวนผู้เรียนตามเป้าหมาย/แผนรับทุกหลักสูตร หากไม่ครบทุกหลักสูตร 
   หัก 0.5 คะแนน 

   ผลการด าเนินงาน 

   มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรที่พัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหม่ ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 
เมื่อเทียบกับหลักสูตรเดิม  จ านวน 5 หลักสูตร แต่ไม่มีหลักสูตรที่มีจ านวนตามแผนรับตามรายละเอียด 

ของหลักสูตร (มคอ.2)  
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 หลักสูตร (U 1.8.10) 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2562 มีแผนรับตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) จ านวน 80 คน มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน 21 คน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 23.75  

คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร (U 1.8.10) 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีแผนรับตาม

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) จ านวน 30 คน มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน 29 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 96.67 
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีแผนรับตาม

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) จ านวน 30 คน มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน 29 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 96.60 
โรงเรียนการเรือน จ านวน 2 หลักสูตร (U 1.8.11) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 มีแผนรับ

ตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) จ านวน 90 คน มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน 7 คน โดยคิดเป็น 

ร้อยละ 7.78 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพ

และการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 มีแผนรับตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) จ านวน 90 คน 
มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน 5 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 5.56 

รายการหลักฐาน  
U 1.8.1  รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (มคอ.2) 
U 1.8.2  รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563 (มคอ.2) 
U 1.8.3  รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริม

สมรรถภาพและการชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (มคอ.2) 
U 1.8.4  รายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (มคอ.2) 
U 1.8.5  รายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (มคอ.2) 
U 1.8.6  เอกสารลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับหน่วยงานต่าง ๆ 
U 1.8.7  เอกสารลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์กับหน่วยงานต่าง ๆ 
U 1.8.8  รายชื่ออาจารย์ของคณะครุศาสตร์ที่ได้เรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

หลักสูตรแบบปกติและแบบละออพลัส 
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U 1.8.9  บันทึกข้อความขออนุมัติส่งอาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าเรียนในหลักสูตรครูมอนเตสซอรี่สากล 

U 1.8.10 รายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 
U 1.8.11 รายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2563 

การประเมินตนเอง 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผล 

การด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 

(ข้อ 1  2  5 และ 6) 
8.50 บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม
3. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
7. ดร.กมลกนก เกียรตศิักดิ์ชัย 8. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
9. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
11. ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ

10. นายวีระพันธ์ ชมภูแดง

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
1. ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
2. นางธนิดา  แสงอ่วม
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ปร้างหกดยฟห 

     ระสงค์ 
     

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นรายข้อ ดังนี้ 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ up-skills/re-skills  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (รวมทั้งการอบรมภายนอก และออนไลน์) 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 บุคลากร มีพฤติกรรมท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เข้าใจแนวคิด/ 
ความรู้ใหม่ ปรับตัวได้อย่างเห็นได้ชัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(สรุปรายงาน และสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับบริการ) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 หลักสูตร/โครงการใหม่เพ่ือ up-skills / re-skills ที่ม ี
บุคคลภายนอก /ศิษย์เก่า หรือการ plus skills ให้กับนักศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมใน credit bank  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

1 คะแนน 0 คะแนน 

ข้อ 5 จ านวนหลักสูตรใหม่ระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร 1 คะแนน 1 คะแนน 
สรุปผลการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน  

ผลการด าเนินงาน  
ข้อ 1 บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ up-skills/re-skills ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (รวมทั้งการอบรมภายนอก และ
ออนไลน์) 
     ผลการด าเนินงาน 
     มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงการสร้างและเสริมโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ  
ตรงกับแนวโน้ม(Trend) และตรงกับความท้าทายที่มีอยู่  เ พ่ือ upskills/reskills บุคลากรทั้งสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน ให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และตามภาระงาน  

ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ ด้านการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

ในการเข้าสู่มาตรฐานสากล และเพ่ือใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยกระดับทักษะก าลังคน รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาทักษะ up-skills/ 
re-skills บุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 1,871 คน คิดเป็นร้อยละ 80.51 จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยจ านวน 2,324 คน  (U 1.9.1)   
       ทั้งนี้หลักสูตรที่เข้ารับการอบรมเพ่ือการ upskills/reskills เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอก เช่น หลักสูตรเทคนิคการวางโครงร่างในการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Outcome Based Education-OBE) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
เชิงสร้างสรรค์ การสอนออนไลน์แบบมีส่วนร่วมด้วย Classroom screen & Concept board การอบรมระบบ  
WBSC-LMS การใช้งานระบบ Microsoft Teams เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เป็นต้น    

รายงานการประเมินตนเอง 

U 1.9 มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : หลักสตูรระยะสั้น (up skills/re skills)    
               ครอบคลมุทุกช่วงวัย 
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ข้อ 2 บุคลากรมีพฤติกรรมท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เข้าใจแนวคิด/ความรู้ใหม่ ปรับตัวได้อย่างเห็นได้ชัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
    ผลการด าเนินงาน 
    พฤติกรรมการปรับตัวในการท างานของบุคลากรเห็นได้ชัดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) บุคลากรทั้งสายสนับสนุนต้องปฏิบัติงานในรูปแบบ work from home และสายวิชาการต้องจัดการเรียน
การสอนในลักษณะออนไลน์ จ านวนร้อยละ 100 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเกณฑ์ ซ่ึงคณาจารย์ทุกคนได้น าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมและเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองมาพัฒนาการเรียนการสอน โดยการน ารายละเอียดของรายวิชาที่เปิด
สอนขึ้นระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยได้ครบทุกรายวิชาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และจัดการเรียนการ
สอนและสื่อสารกับนักศึกษาผ่านระบบ WBSC, iTunesU, Google Classroom, Microsoft Teams บุคลากรทั้งสาย
วิชาการ สายสนับสนุน รวมทั้งผู้บริหารได้ใช้ระบบ Zoom และ Microsoft Teams ในการประชุม สื่อสาร รวมทั้งใช้
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการประสานงานและเชื่อมโยงการท างานกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จนท าให้การ
จัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงภาคการศึกษาที่ 2/2562 และภาคฤดูร้อน/2562 
สามารถด าเนินการไปได้ตามปกติแม้จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินการ (U 1.9.2) 
ข้อ 3 หลักสูตร/โครงการใหม่ เพื่อ up-skills / re-skills ที่มีบุคคลภายนอก/ศิษย์เก่า หรือการ plus skills ให้กับ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 
     ผลการด าเนินงาน  
     มหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์ คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ได้น าหลักสูตรเข้าสู่กระบวนการ
ในการตรวจสอบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมทั้งก ากับดูแลและประสานงานให้ข้อเสนอแนะ 
ในการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คณะ/โรงเรียน ได้มีการจัดท าหลักสูตร/
โครงการใหม่เพ่ือเป็นการ up-skills / re-skills หรือ plus skills โดยหลักสูตรระยะสั้นใหม่ที่สร้างขึ้นมานั้น เป็นการ
สร้างที่ค านึงถึงความรู้และทักษะในอนาคต เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้กับบุคลากร นักศึกษา  ศิษย์เก่า และ  
กลุ่มลูกค้าที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพ่ือให้สอดรับกับวิถีใหม่ในยุคดิจิทัล และยุค New Normal  การจัดท าหลักสูตรที่
สามารถปฏิบัติได้จริง ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ และผู้เรียน/ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปต่อยอด ปรับใช้ในอาชีพ หรือ
เสริมสร้างอาชีพใหม่ได้   โดยหลักสูตร/โครงการใหม่เพ่ือ up-skills / re-skills ที่มีบุคคลภายนอก /ศิษย์เก่า หรือ 
การ plus skills ของคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 27 ครั้ง มีดังนี้  (U 1.9.3) 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน/ ส่วนงาน 
จ านวน
หลักสูตร ชื่อหลักสูตร 

1 คณะครุศาสตร์ 3 
หลักสูตร 

1. หลักสูตรการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
    เชิงสร้างสรรค์  
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
   “Coding ส าหรับครูประถมศึกษา” 
3. หลักสูตร Digital office Technology 

2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1 
หลักสูตร 

โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 (3RS+8CS) 

3 โรงเรียนการเรือน 2 
หลักสูตร 

1. หลักสูตรอบรมขนมไทย 1 
2. หลักสูตรอาหารว่างจีน 
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ล าดับที่ หน่วยงาน/ ส่วนงาน 
จ านวน
หลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 

4 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ 
การบริการ  
 

3 
หลักสูตร 

1. โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท  
    (Latte Arts) 
2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา 
   ทักษะบาริสต้า 
3. หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้าน 
   มืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลัง 
   วิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา  
   2019 (COVID-19) 

5 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 
 

3 
หลักสูตร 

1. โครงการดัชนีเชื่อมั่นการเมืองไทย  
    (วิเคราะห์ผลโพล) 
2. หลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม 
   ทางปกครอง (ส าหรับผู้บริหารภาครัฐ)  
   รุ่นที่ 1  
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง 
   และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

6 บัณฑิตวิทยาลัย 2 
หลักสูตร 

1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ 
   การจดสิทธิบัตร : หลักการและวิธีการ 
   เพ่ือพัฒนางานวิจัยทางวิชาการ 
2. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับ 
   การวิจัยทางสังคมศาสตร์   

7 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 12 
หลักสูตร 

1. หลักสูตร R2R 
2. หลักสูตร Training Road Map (TRM) 
3. หลักสูตร KM and ICT Coaching  
4. หลักสูตร HR Scorecard 
5. หลักสูตร Closed Captions 
6. หลักสูตร Risk Management  
    COSO 2017 
7. หลักสูตรการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ในการบริหารจัดการโครงการด้วย  
    Infographic  
8. หลักสูตรการจัดท า SOP 
9. หลักสูตร OKRs เครื่องมือใหม่ 
    การวัดวัตถุประสงค์และกลยทุธ์แบบ 10X  
10.หลักสูตร In-house Training : Online  
    Train and Workshop “เทคนิคการ 
    จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
    และขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบ Online (มีต่อ) 
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ล าดับที่ หน่วยงาน/ ส่วนงาน 
จ านวน
หลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 

(ต่อ) 
7 

  11. โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ในระบบองค์กรมหาชน 
12. หลักสูตร ผู้สัมผัสอาหาร 

8 คณะวิทยาการจัดการ 1 
หลักสูตร 

1. โครงการพัฒนาแนวคิดเพ่ือสร้างรูปแบบ
นวัตกรรม (Ideation Incentive Program)  

ข้อ 4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมใน credit bank ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่    
        ผลการด าเนินงาน 
        มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต พ.ศ..... ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และ 
จะด าเนินการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมใน credit bank ต่อไป (U 1.9.4) 
ข้อ 5 จ านวนหลักสูตรใหม่ระยะสั้น 1-10 หลักสูตร 
        ผลการด าเนินงาน  
        มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตามหน่วยงาน/ ส่วนงาน ต่าง ๆ               
ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ระยะสั้น จ านวน 30 หลักสูตร (U 1.9.5)  
ดังนี้  

ล าดับที่ หน่วยงาน/ ส่วนงาน 
จ านวน
หลักสูตร ชื่อหลักสูตร 

1 คณะครุศาสตร์ 3 
หลักสูตร 

1. หลักสูตรการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
   เชิงสร้างสรรค์  
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
   “Coding ส าหรับครูประถมศึกษา” 
3. หลักสูตร Digital office Technology 

2 โรงเรียนการเรือน 12 
หลักสูตร 

1. หลักสูตรสเต็กและน้ าสลัดเพ่ือสุขภาพ 
   ส าหรับแต่ละช่วงวัย  
2. หลักสูตรขนมไทย 1  
3. หลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่ส าหรับ 
4. หลักสูตรอาหารว่างจีน  
5. หลักสูตรอาหารเพ่ือการประกอบอาชีพ  
6. หลักสูตรอาหารไทย 1  
7. หลักสูตรอาหารไทย 2  
8. หลักสูตรเค้กคุกก้ี 2  
9. หลักสูตรเค้กและขนมปัง  
10. หลักสูตรอาหารส าหรับงานพิธีการ  
11. หลักสูตรอบรมตกแต่งเค้ก 
     แบบ Drip Cake           (มีต่อ) 
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ล าดับที่ หน่วยงาน/ ส่วนงาน 
จ านวน
หลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 

(ต่อ) 
2 

  

12. อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะท าอาหาร 
     เพ่ือการแข่งขันในหัวข้อหลักเรื่องทฤษฎี 
     อาหารจานหลัก ทฤษฎีเรื่องอาหารส าหรับ 
     การแข่งขัน แข่งขันท าอาหารตาม  
     สถานการณ์จริง 

3 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ 
การบริการ  
 

3 
หลักสูตร 

1. โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท  
    (Latte Arts) 
2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะ 
    บาริสต้า 
3. หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้าน 
    มืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลัง 
    วิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา  
    2019 (COVID-19) 

4 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

2 
หลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

5 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 10 
หลักสูตร 

1. หลักสูตร R2R 
2. หลักสูตร Training Road Map (TRM) 
3. หลักสูตร KM and ICT Coaching  
4. หลักสูตร HR Scorecard 
5. หลักสูตร Closed Captions 
6. หลักสูตร Risk Management  
   COSO 2017 
7.หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ในการบริหารจัดการโครงการด้วย  
   Infographic  
8. หลักสูตรการจัดท า SOP 
9. หลักสูตร OKRs เครื่องมือใหม่ 
    การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X  
10. หลักสูตร In-house Training : Online  
     Train and Workshop “เทคนิค 
     การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
     และขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบ Online 
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รายการหลักฐาน  
U 1.9.1 สรุปจ านวนโครงการอบรมที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล และโครงการอบรมที่หน่วยงานต่างๆ ได้ท าความ

ร่วมมือกับกองบริหารงานุบคคล และจ านวนผู้เข้าอบรม (ระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) 
U 1.9.2 ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ตัวชี้วัดข้อ 2 บุคลากร มีพฤติกรรมท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เข้าใจแนวคิด/

ความรู้ใหม่ ปรับตัวได้อย่างเห็นได้ชัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (สรุปรายงาน และสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน/
ผู้รับบริการ)ของคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน
การเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง บัณฑิตวิทยาลัย ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

U 1.9.3 ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ตัวชี้วัดข้อ 3 หลักสูตร/โครงการใหม่เพ่ือ up-skills / re-skills ที่มี
บุคคลภายนอก /ศิษย์เก่า หรือการ plus skills ให้กับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง) ของคณะครุศาสตร์                           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

U 1.9.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ..... 
U 1.9.5 ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ตัวชี้วัดข้อ 5 จ านวนหลักสูตรใหม่ระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร ของคณะ

ครุศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และ            
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อ 4  ข้อ 4 ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3 และ 5) 

4.00 บรรลุ 
  

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 

         ดร.สวุมาลย์  ม่วงประเสริฐ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
        1. ดร.สิทธิพร                  เอ่ียมเสน                              2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว     ใจงาม 
        3. ผศ.ดร.ปรียนันท์           ประยูรศักดิ์                            4. ผศ.ดร.วิชชา        ฉิมพลี 
        5. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์  แสงรุ่งเรือง                             6. ดร.กมลกนก        เกียรติศักดิ์ชัย 
        7. รศ.ดร.ธนภัทร             ปัจฉิมม์                                 8. ผศ.ดร.จิตต์วิมล     คล้ายสุบรรณ 

        9. ผศ.ดร.อาภาศิริ            สุวรรณานนท์                         10. ผศ.ดร.พรภัทร      อินทรวรพัฒน์ 
        11. น.ส.สุวิมล                 แมตสอง  
ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน  
       1. ผศ.ดร.จิตต์วิมล    คล้ายสุบรรณ 
       2. นายณัฐวุฒิ          ตนัมณี 
       3. น.ส.รัตติการณ์      ค าแก้ววันดี 
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เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 มคอ. 3 ได้รับการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนแบบ

ใหม่ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 จ านวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีสนับสนุน  
การเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษาปฏิบัติได้จริง   
ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยงาน 

1  คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 จ านวนนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ 90 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 ความภาคภูมิใจของอาจารย์/ความพึงพอใจ/ความชื่นชมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อนักศึกษา ในด้านความรู้ ทักษะ และ  
การแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา (สัมภาษณ์) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 นักศึกษามีทักษะปฏิบัติจริงในรายวิชา/โครงการ/กิจกรรม 
ตามวัตถุประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 70  
(แสดงให้เห็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ รายงานสรุป/
สัมภาษณ์) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 7 นักศึกษาท่ีมีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน     
(ไม่นับการฝึกงานตามปกติ)/ท ากิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 7 ข้อ 7 คะแนน 

     
สูตรค านวณ 

            จ านวนวิชาที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่  x 100 
                            จ านวนวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอน 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

U 1.10 มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : วิชาท่ีมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

                รูปแบบใหม่ที่สอดรับวิถีใหม ่
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ผลการด าเนินงาน 

     ข้อ 1   มคอ. 3 ได้รับการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

              ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการปรับปรุง มคอ. 3 และออกแบบการเรียนการสอน 

แบบใหม่ในทุกปีการศึกษา ซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยการน าผลการด าเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นฐานการในพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 718 รายวิชา จ าแนกเป็น
รายวิชาของภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 669 วิชา และรายวิชาของภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 49 รายวิชา โดยทุกรายวิชาได้มีการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ซึ่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน (U.1.10.1)  ซึ่งการปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนดังกล่าว
เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งการใช้
ระบบ WBSC-LMS ควบคู่กับการใช้โปรแกรม online ในการสอน การใช้แอปพลิเคชัน Zoom, Microsoft Teams, Loom, 
Ding talk, Classroom, Tencent Meeting, Line , We Chat และGoogle Form ควบคู่กับโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเข้าถึงนักศึกษา และให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกท่ีทุกเวลาสอดคล้อง
ตามคุณลักษณะของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
 

แทนค่าสูตรค านวณ          จ านวนรายวิชาที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ x 100 
                                                      จ านวนรายวชิาทั้งหมดท่ีเปิดสอน 
                                                           718  x 100 = 100 
                                                               718 
 

     ข้อ 2    จ านวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบฐานข้อมูล WBSC-LMS    

โดยมีจ านวนรายวิชาของปีการศึกษา 2562 ที่น าขึ้นบนระบบ WBSC-LMS ครบทั้ง 718 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100 
(U.1.10.2) 
 

แทนค่าสูตรค านวณ          จ านวนรายวิชาที่น าขึ้นระบบ WBSC–LMS X 100 
                                        จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอน  
                                           718 X 100   = 100 
                                               718 
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ข้อ 3  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษา
ปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัย ได้ความรับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษาปฏิบัติได้จริง โดยผ่านการขับเคลื่อนจากคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร และ
สาขาวิชา โดยมีรายละเอียดของความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายใน และภายนอก จ านวน 130 หน่วยงาน ดังนี้ 
             โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่
สนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้นักศึกษา ได้แก่ หน่วยงานภายนอก 4 แห่งและโรงแรมจ านวน 20 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงแรมสวนดุสิต เพลส Aloft Hotel Bangkok, Anantara Hotel (ทั้งที่สาทร และสยาม), Banyan-
Tree Bangkok, Courtyard by Marriott, Double Tree by Hilton โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ  
โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ โรงแรมพูลแมน 
กรุงเทพ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนนด์ ทาวเวอร์ส โรงแรมเรเนซองส์  
ราชประสงค์ กรุงเทพ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ  โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ  โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ โรงแรมแมริออท 
เอ็กเซ็กคลูทีฟ อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท พาร์ค โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ในการพัฒนาทักษะด้านการบริการของ
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง LA-OR Plus ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งพัฒนาทักษะ ความรู้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งนักศึกษาได้ 
ปฏิบัติงานจริง ฝึกทักษะและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกา รท างาน 

ในอนาคตได้  
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุน
การเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้นักศึกษา อาทิเช่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองอาคารสถานที่ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นต้น  และภายนอกเช่น โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
บริษัท ปฐวิน จ ากัด และ บริษัท แซนด์ อี.68 แลบ จ ากัด เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับ
นักศึกษาปฏิบัติจริง รวมจ านวน 40 หน่วยงาน 
              คณะครุศาสตร์ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

ที่สร้างทักษะให้นักศึกษา เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความร่วมมือกับภายนอก  

ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษาปฏิบัติได้จริง จ านวน  12 หน่วยงาน (โรงเรียนเครือข่าย) 
ส าหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 17 หน่วยงาน (โรงเรียนเครือข่าย)  
ที่เป็นแหล่งฝึกปฎิบัติการสอนในสานศึกษาให้กับนักศึกษาปฎิบัติการสอนได้จริง 
               โรงเรียนการเรือน มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้าง
ทักษะให้นักศึกษา คือ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การสร้างทักษะใน  

การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร ทักษะงานครัว เรียนรู้การใช้วัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ ภายในห้องครัว ในรายวิชา
ปฏิบัติการอาหารของทุกหลักสูตรฯ จ านวน 29 รายวิชา นอกจากนี้ยังมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใน
สถานประกอบการ ซึ่งได้ส่งนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานที่มีมาตรฐานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร 
โรงงาน โรงพยาบาลในเครือรัฐบาลและเอกชน เป็นต้น ซึ่งการฝึกปฏิบัติการอาหารในรายวิชาและการฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพภายในสถานประกอบการ ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น สามารถน าความรู้      
จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคตได้ 
                       โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุน 

การเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้นักศึกษา ทั้ง 3 หลักสูตร ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
มากกว่า 20 หน่วยงาน อาทิเช่น กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการจังหวัดตลิ่งชัน ศาลแขวงดุสิต  
ศาลแพ่งมีนบุรี ส านักงานกฎหมายประชาธรรม ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาพระโขนง 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานเขตดุสิต 
ส านักงานเขตบางพลัด ส านักงานเขตห้วยขวาง กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหารกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ส่วนวางแผนอัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กรมชลประทาน ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
             คณะวิทยาการจัดการ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษาปฏิบัติได้จริง ในรูปแบบของการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และการจัดโครงการ/กิจกรรม กับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานนอก อาทิ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ธนาคาร
ออมสิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม  ทั้งนี้ก็ได้มี 
การจัดโครงการท าควบคู่กับหน่วยงานความร่วมมือ ดังนี้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 3 เพ่ือให้นักศึกษาได้
บูรณาการความรู้จากการเรียนเพ่ือร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่ 
การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการ GSB Innovation Club กิจกรรม Creative Idea น าเสนอของเล่น
หรือเกมเสริมทักษะสร้างรายได้ กิจกรรม Creative Idea ธุรกิจสร้างสรรค์ท าได้จริง กับ Living Tech กิจกรรม Creative 
Idea เปลี่ยนวิกฤตพลิก COVID-19 กิจกรรม Creative Idea นวัตกรรมธุรกิจ เพ่ือสุขภาพ โดยคนไทยก้าวไกลสู่สากล 
และกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชุมชนยุคเข้าสู่วิถีใหม่ (Next Normal) เพ่ือให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน 
และสามารถน าแนวคิดจากผลงานการประกวดไปใช้ได้จริง  โครงการ SDU Startup Thailand League 2020  
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดและท างานของ  Startup ที่ถูกต้องและสามารถน าไป 

ปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เพ่ือต่อยอดสู่การเป็น  Startup ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ
โดยมีความเข้าใจในเชิงธุรกิจ ในการที่นักศึกษาได้รับทุนเพ่ือน าไปสร้างต้นแบบนั้นเพ่ือเป็นการให้นักศึกษาค้นพบ
ทางเลือกของตนเอง  
                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกที่สนับสนุน       
การเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษาปฏิบัติได้จริง อาทิเช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ได้ส่งนักศึกษาช่วยงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ส่วนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีและได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
                  คณะพยาบาลศาสตร์ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกที่สนับสนุนการเรียนการสอน       
ที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษาปฏิบัติได้จริง อาทิ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลสมุทรสาคร ศูนย์อนามัย 
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แม่และเด็กที่ 1 บางเขน โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์พัฒนา
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลชุมชน เช่น 
โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลไทรน้อย โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลบางกรวย 
โรงพยาบาลพุทธมณฑล เป็นต้น 
 

     ข้อ 4  จ านวนนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
              ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยในปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จ านวน 718 รายวิชา โดยทุกรายวิชา
ใช้วิธีการสอนออนไลน์โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสื่อสารแบบออนไลน์ผ่านระบบ WBSC-LMS สะท้อนให้เห็นว่า
จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นร้อยละ 100  
 
แทนค่าสูตรค านวณ          จ านวนนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน X 100 
                                          จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอน 
 
                                                     718 x 100 = 100 
                                                        718 
               การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ SDU Online 
Learning Platform ให้กับอาจารย์และนักศึกษาน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งในแพลตฟอร์ม (Platform) 
ประกอบไปด้วย เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่ได้มีการพัฒนาการอย่างเป็นระบบที่น าไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ 
ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้  
การน าไปใช้ และการประเมินผลของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU Online Education Platform ประกอบไปด้วย ระบบ WBSC-LMS ระบบ Microsoft 
Team ระบบ iTunes U 
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                   เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนั้น ใช้ระบบ WBSC-LMS ร่วมกับระบบ Microsoft 
Teams โดยจะใช้ระบบ WBSC-LMS (Work-Based Blended Learning & Technological Scaffolding System) 
ในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับให้อาจารย์สร้างบทเรียนออนไลน์ สร้างสื่อการสอน สร้าง Assignment และสร้าง
แบบทดสอบออนไลน์ และใช้ระบบ Microsoft Team ในการสอนออนไลน์ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารกันแบบ  
2 way communication ใช้สื่อสารกันและเห็นทั้งภาพและเสียง 
 

 

 

 

 

 

 

                   
     ข้อ 5  ความภาคภูมิใจของอาจารย์/ความพึงพอใจ/ความชื่นชมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อนักศึกษา  
ในด้านความรู้ ทักษะ และ  การแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา  
              ผลการด าเนินงาน  
          มหาวิทยาลัยได้รับค าชื่นชมจากสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งจะมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ผลจากการประเมินโดยทั่วไปพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ทักษะ และการสะท้อนความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา เช่น โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับค าชื่นชม
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความขยัน ความตั้งใจเรียนรู้ปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องและรวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีมารยาท รู้จัก
กาลเทศะ โรงเรียนกฎหมายและการเมืองได้รับค าชื่นชมนักศึกษาในด้านการแต่งกาย บุคลิกภาพ ความอดทน ความ
ขยันและตั้งใจในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มารยาทอ่อนน้อม โรงเรียนการเรือนได้รับค าชื่นชมเช่นเดียวกับโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง รวมทั้งได้รับค าชื่นชมนักศึกษาว่ามีทักษะเบื้องต้นใน
การประกอบอาหารที่ดี  
           ความภาคภูมิใจของอาจารย์เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาประสบความส าเร็จและได้รับการชื่นชมจากสื่อมวลชนและ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแห่งความส าเร็จ มีดังนี้ 

111



 
 

1. นายศรุต  เจริญรัตน์ ได้รับรางวัลพระราชทานประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 25562  
(U 1.10.3)  

2. นางสาวลิลาวรรณ วิริยะไพศาล คณะครุศาสตร์ ชั้นปี ที่  2  
ได้ท างานพาร์ทไทม์ที่  เดอะ พิซซ่า คอมปะนี (The Pizza 
Company) สาขาเดอะมาร์เก็ต ราชด าริ ระหว่างพักได้นั่งเรียน
ออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom พร้อมกับเพ่ือน ๆ ซึ่งมีเวลาเรียน 

ช่วงพักเบรค 1 ชั่วโมง โดยไม่กระทบกับการปฏิบัติงาน และได้รับ
ความชื่นชมรวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเพ่ือนนักศึกษา 

3.  นายกมลยศ จันทรเกษมพร และนายศรุต เจริญรัตน์ จากคณะ
วิทยาการจัดการได้รับค าชื่นชมจากบริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ว่าได้ฝึกปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน มี
ความรู้ ความสามารถความรับผิดชอบ พร้อมเป็นผู้เรียนรู้งานได้ สามารถพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้บริษัทรับนักศึกษาทั้ง 2 คนเข้าท างานในทันที 

4. นางสาวเข็มทอง ขาวมงคล จากคณะวิทยาการจัดการ ได้รับค าชื่นชมจากบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ว่าการฝึกงานมีศักยภาพดีเลิศ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายฯ ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท 
การออกแบบ Info Graphic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจงาน  

ที่ได้รับมอบหมายอย่างด ี
5. นายธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง จากคณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  นครนายก ได้รับการคัดเลือก 

เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด 
 

     ข้อ 6  นักศึกษามีทักษะปฏิบัติจริงในรายวิชา/โครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัย      
ร้อยละ 70 
             ผลการด าเนินงาน จ านวนนักศึกษาที่มีการฝึกปฏิบัติงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จากคณะ/
โรงเรียน มีจ านวนทั้งสิ้น 1,529 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษา  ที่มีทักษะปฏิบัติจริงภายในมหาวิทยาลัย 1,160 คน และ
นักศึกษาที่มีการฝึกปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย 369 คน คิดเป็นร้อยละ 75.87 

 
แทนค่าสูตรค านวณ           จ านวนนักศึกษามีทักษะปฏิบัติจริงภายในมหาวิทยาลัย X 100 
                              จ านวนนักศึกษาท่ีมีการฝึกปฏิบัติงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
                                  = 1,160 X 100  
                                        1,529   
                                  = 75.87 
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              ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษาปฏิบัติได้จริง โดยผ่านการขับเคลื่อนจาก  

คณะ/หลักสูตร และสาขาวิชา ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนการเรียน
การสอนที่สร้างทักษะให้นักศึกษา อาทิเช่น  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  พัฒนานักศึกษาด้านการบริการให้สามารถปฏิบัติงาน                
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกหลักสูตรมีรายวิชาฝึกประสบการณ์เพ่ือให้นักศึกษาได้น า
ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะ ในปีการศึกษา 2562 พบว่านักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ 

การบริการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยรวมจ านวนทั้งหมด  386 คน โดยแบ่งเป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงแรมสวนดุสิต เพลส จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 95.60 
               คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มีรายวิชาฝึกปฏิบัติจริง
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงตามรายวิชาการปฏิบัติ        
การสอนในสถานศึกษา 1 และวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  จ านวนทั้งสิ้น 303 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

               โรงเรียนการเรือน จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติจริงในรายวิชาที่เก่ียวข้อง ในปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาปฏิบัติการ จ านวน 29 รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาของทุกหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริง โดยพบว่ามีนักศึกษามากกว่าร้อยละ 70 
ได้ฝึกทักษะปฏิบัติจริงในรายวิชาที่เปิดสอน ส าหรับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพบว่า นักศึกษาโรงเรียนการเรือน
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายใน มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Excellence Center) หรือหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงแรมสวนดุสิต เพลส โครงการอาหารกลางวัน 1 
(ครัวผลิต) โครงการอาหารกลางวัน 2 (โฮมเบเกอรี่) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  โครงการศูนย์ปฏิบัติการเนย 
และโรงน้ าดุสิตา จ านวน 840 คน                 
 

     ข้อ 7  นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน (ไม่นับการฝึกงานตามปกติ)/ท ากิจกรรม
ภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 
           ผลการด าเนินงาน นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน (ไม่นับการฝึกงานตามปกติ )/ 
ท ากิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย รวมจ านวนทั้งสิ้น 4,776 คน จ าแนกเป็น กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน  

ด้านจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 (U 1.10.4) และกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
เช่น กิจกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา  กิจกรรมวันสถาปนาส านักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า 2 
ทศวรรษ ส านักงาน ป.ป.ช.” กิจกรรม “ความเป็นพลเมืองกับประชาธิปไตย” หัวข้อ บทบาทของพลเมืองยุคดิจิทัลกับ
การส่ง เสริมประชาธิปไตยในสังคมไทย กิจกรรมโครงการ Stop smoking stop NCDs stop New Smoker   
(U 1.10.5) 
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แทนค่าสูตรค านวณ      
 

จ านวนนักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน/ท ากิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย X 100 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

                            =  4,776 X 100 
                                  8,583 

                            =  55.64 

          กองพัฒนานักศึกษา มีการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) กิจกรรมตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
ด้านจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 โดยมีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโ ครงการจ านวน  
2,200 คน 2) กิจกรรมร่วมเป็นอาสาสมัครนักศึกษา (Volunteer) กิจกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563 ในวันที่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 300 คน  3) กิจกรรมโครงการส่งเสริม
กีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา (กลุ่มที่ 2 กรุงเทพมหานคร) มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) กิจกรรมการประกวด และกิจกรรมการ
แสดงศิลปะร่วมสมัย (DANCING CLASS) วันที่ 21 กันยายน 2562 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน รวม
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น จ านวน 2,550 คน 

 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) นักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาดูงาน  
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สภาทนายความฯ จ านวน 115 คน  2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาส านักงาน 
ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ ส านักงาน ป.ป.ช.” และพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกัน 

การทุจริตประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี) มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนทั้งหมด 25 คน  3) นักศึกษาเข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กฎหมายและการเมือง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการณ์ศาสตร์ ให้กับนักเรียน
ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 15 คน  4) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2562 โดยมีกิจกรรม
ทอดกฐินสามัคคี เพ่ือสมทบทุนจัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ประกอบศาสนพิธี ณ วัดบ้านสูตร จังหวัดสุพรรณบุรี  

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน  5) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรม  
“ความเป็นพลเมืองกับประชาธิปไตย” หัวข้อ บทบาทของพลเมืองยุคดิจิทัลกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทย 
ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มีนักศึกษา 

เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน  6) นายศุภวิชญ์ โกศลจันทรยนต์ รหัส 6011011541006 นักศึกษา หลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 คน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรจัดการอบรมค่ายลูกเสือให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
รวมจ านวนนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 186 คน  
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานภายนอกที่มีมาตรฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมและให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร ได้แก่ หน่วยงานราชการของภาครัฐ บริษัทน าเที่ยว สายการบินแห่งชาติ โรงแรม 
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พิพิธภัณฑ์ บริษัทจัดงานแสดง เป็นต้น รวมจ านวนนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการที่เข้าร่วมกิจกรรม
ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จ านวน 369 คน  

โรงเรียนการเรือน มีการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มี
มาตรฐาน ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร โรงงาน โรงพยาบาลในเครือรัฐบาลและเอกชน เป็นต้น เป็นการฝึกการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร รวมจ านวนนักศึกษาโรงเรียน 

การเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จ านวน 645 คน  
 คณะครุศาสตร์ มีการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสถานการณ์จ าลองภายใน
ห้องเรียนและสถานการณ์จริง (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) จ านวน 6 รายวิชา รวมจ านวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จ านวน 672 คน 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 
1 โครงการ โดยให้นักศึกษาทุกคนของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมในโครงการ Stop smoking stop NCDs stop 
New Smoker เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติ  
รวมจ านวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จ านวน 354 คน 
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รายการหลักฐาน 

U 1.10.1 รายงานสรุปการส่ง มคอ.3 ปีการศึกษา 2562 

U 1.10.2 รายงานสรุปจ านวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC – LMS ปีการศึกษา 2562 
U 1.10.3 หนังสือที่ ศธ.0257/1144 การน านักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 

ประจ าปีการศึกษา 2562 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล 

U 1.10.4 ภาพกิจกรรมการท ากิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ (YouTube Channel: 
U Channel https://www.youtube.com/watch?v=zwDOj0JGSSI) 

U 1.10.5 ภาพกิจกรรมการท ากิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
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การประเมินตนเอง   

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 

 

4 ข้อ 

 

7 ข้อ 

(ข้อ 1 – 7) 
7.00 บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
 

     ดร.สวุมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   
 

1. ดร.สิทธิพร  เอ่ียมเสน 2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว  ใจงาม 
3. ผศ.ดร.ปรยีนันท์  ประยูรศักดิ ์ 4. ผศ.ดร.วชิชา  ฉิมพลี 
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา  วงศ์วิเศษกุล 6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์  แสงรุ่งเรือง 
7. ดร.กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 8. รศ.ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม ์
9. ผศ.ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท์  10. นายวีระพันธ์  ชมภูแดง 

 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน  
 

1. ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ 
2. นางจารุวรรณ  เซ็งแซ่ 
3. น.ส.ทัศนาวรรณ  ชมภู ่
4. น.ส.มนทิรา  โพธิ์น้อย 
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ระสงค ์

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 พ้ืนที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ (activity space/co - working space) ใน
มหาวิทยาลัยที่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงานใช้เป็นพื้นที่จัดการ
เรียนรู้ (หากมีมากกว่า 15 แห่ง  + 1 คะแนน) 

1 1 

2 ระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกในการขอใช้/ใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ 1 1 

3 ลักษณะของพ้ืนที่สะท้อนถึงนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ บ่ง
บอกจุดเน้น/สไตล์ของมหาวิทยาลัย 

1 1 

4 การใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ (รวมถึงอาคาร โรงงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น) 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมนอกห้องเรียน 

1 1 

5 บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ พัฒนางาน มากกว่า 100 ครั้งต่อเดือน 

1 1 

6 จ านวนผลงานที่เกิดจากการใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ 100 ผลงาน 
มากกว่า 100 ผลงาน + 1 คะแนน 

1 2 

7 ความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 1 
สรุปผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 8 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้พัฒนาพ้ืนที่ใช้สอยภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
เพ่ือให้บริการกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ซึ่งครอบคลุมถึง
วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โดยมีผลการด าเนินงานในการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
ข้อ 1 พ้ืนที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (activity space/co - working space) ใน
มหาวิทยาลัยที่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงานใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ (หากมีมากกว่า 15 แห่ง  + 1 คะแนน) 
     ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยได้จัดพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 13 
แห่ง ดังนี้ (U 1.11.1) 

รายงานการประเมินตนเอง 
U 1.11 มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการสร้างสังคม 

  แห่งการเรยีนรู้ 
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ภาพที่ 1 พื้นทีบ่ริเวณ Activity Space 

ภาพที่ 2 พื้นทีบ่ริเวณใต้อาคาร 32 

ภาพที่ 3 พื้นทีบ่ริเวณ Dusit Bistro 
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ภาพที่ 4 พื้นที่จดักิจกรรมลานสวนดุสิตโพล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 พื้นทีโ่ถงชัน้ 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 พื้นทีบ่ริเวณลานอเนกประสงคบ์ริเวณด้านหนา้อาคาร 2 
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ภาพที่ 7 พื้นที่ Work Zone อาคารวิทยบริการ ชัน้ 1 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 พื้นที่ Activity Zone อาคารวิทยบริการ ชัน้ 1 
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ภาพที่ 9 พื้นที่ Co-working Space อาคารวิทยบริการ ชัน้ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 พื้นที่ Learning Room/Learning Center 
 

 
 

 ภาพที่ 11 ตัวอย่างพืน้ที่ Café Library 13 แห่ง ของมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา และวิทยาเขต 
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ภาพที่ 12 พื้นที่ส าหรับการจัดการศึกษา Online Course 
 
 

 

ภาพที่ 13 พื้นที่ Co-Working Space อาคารศูนย์พัฒนาทนุมนุษย 
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ข้อ 2 ระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกในการขอใช้/ใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์  
     ผลการด าเนินงาน  
     2.1 ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมนั้นสามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลสถานที่ตรวจสอบ
ตารางการใช้งาน 

ผู้ใช้งานแจ้งความจ านงการขอใช้สถานที่ผ่านระบบส านักงานอิเล็ทรอนิกส์ 
(e-Office) หรือหนังสือขออนุญาตใช้พืน้ที่ 

ผู้ดูแลแจ้งตารางการใช้งานแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมความ
สะอาดของสถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

ผู้ดูแลแจ้งผู้ขอใช้ให้ทราบวา่สถานที่ไม่วา่ง 

เจ้าหน้าประจ าสถานที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและอ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน 

ว่าง ไม่ว่าง 
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     2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานในการขอใช้พื้นที่ มีดังนี้ (U 1.11.2) 
- บริการ WIFI จ านวนมากกว่า 530 จุด  
- บริการฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 25 ฐาน 

- Interactive Board และอุปกรณ์ Apple TV 

- หนังสือส่งเสริมการอ่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ 

- พ้ืนที่ใช้สอยที่สามารถปรับใช้ได้ยืดหยุ่นและหลากหลาย อาทิ ใช้พื้นที่ให้เด็กเล่นหรือออกก าลังกายเพ่ือเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย ใช้พ้ืนที่บ้านจ าลองเพ่ือให้เด็กท ากิจกรรมบทบาทสมมติ ใช้พ้ืนที่สนามหญ้าจ าลอง
เพ่ือเป็นมุมอ่านนิทานให้เด็กฟัง และใช้พ้ืนที่มุมศิลปะเพ่ือฝึกท าศิลปะประดิษฐ์ 
 

ข้อ 3 ลักษณะของพ้ืนที่สะท้อนถึงนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอกจุดเน้น/สไตล์ของมหาวิทยาลัย  
     ผลการด าเนินงาน พ้ืนที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย มี
หลากหลายสไตล์ตามจุดเน้นความเป็นสวนดุสิต คือ สามารถเรียนรู้ผ่าน เพ่ือให้เหมาะแก่การใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ 
ยกตัวอย่างดังนี ้

1. Activity Space ตั้งอยู่บริเวณใต้อาคาร 1 เป็นพื้นที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก สามารถใช้เสียงในการท า
กิจกรรมได้ เหมาะแก่การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การออกบูธขายอาหารของนักศึกษา หรือการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ หรือ การท ากิจกรรมที่ใช้เสียง เช่น กิจกรรมรับน้อง หรือกิจกรรมการซ้อมการแสดง เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่เหมาะแก่การออกบูธโฆษณาสินค้า หรือบูธประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกอีกด้วย  

2. ใต้อาคาร 32  เป็นพ้ืนที่เปิด มีอากาศถ่ายเท มีการการตกแต่งที่สวยงาม มีแสงสว่างที่เพียงพอ เหมาะแก่
การใช้เป็นสถานที่ท ารายงาน หรือท ากิจกรรมนอกห้องเรียน 

3. Co-working space (Dusit Bistro) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 อาคาร 2 ลักษณะเป็นห้องปรับอากาศ มีการ
ตกแต่งในลักษณะโมเดิร์นสไตล์ และมีร้านกาแฟภายใน ภายใน Dusit Bistro มีการแบ่งพ้ืนที่ไว้ส าหรับการจัดพ้ืนที่
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ประชุม มีจอโทรทัศน์ส าหรับน าเสนอผลงาน พ้ืนที่แห่งนี้จึงเหมาะเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ท างานกลุ่ม หรือประชุม
ย่อยส าหรับบุคลากร เป็นต้น 

4. ลานสวนดุสิตโพล ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร สวนดุสิตโพล เป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 
สามารถใช้เสียงในการท ากิจกรรมได้ เหมาะแก่การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การออกบูธขายอาหารของนักศึกษา 
หรือ การท ากิจกรรมที่ใช้เสียง เช่น กิจกรรมรับน้อง หรือกิจกรรมการซ้อมการแสดง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่
เหมาะแก่การออกบูธโฆษณาสินค้า หรือบูธประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกอีกด้วย 

5. พื้นที่โถงชั้น 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะเป็นพ้ืนที่ปิด มีระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ไม่สามารถใช้เสียงได้มากนัก จึงเหมาะแก่การจัดกิจกรรมที่ไม่เน้นการใช้เสียง เช่น การลงนามถวายพระพร การท า
หน้ากาก Face Shield การรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การรับบริการลงทะเบียนจ่ายภาษีประจ าปี เป็นต้น 

6. ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 2 พ้ืนที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะแก่การจัดกิจกรรมนอก
ห้องเรียน เช่น การออกบู๊ทขายอาหารของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

7. พื้นที่ Learning Room/Learning Center ได้น าจุดเด่นด้านการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยมาเป็น
ฐานในการออกแบบ  โดยค านึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับเด็กเป็นส าคัญ อาทิ การเลือกใช้สีและ
อุปกรณ์ตกแต่งที่สดใสดึงดูดความสนใจของเด็ก และการเลือกหนังสือ/อุปกรณ์ตกแต่งที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
นอกจากนี้ การจัดสรรพ้ืนที่ยังมุ่งเน้นให้สามารถจัดกิจกรรมส าหรับเด็กในลักษณะบูรณาการได้อย่างยืดหยุ่นและ
หลากหลาย 

8. พื้นที่ Activity Zone อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 เป็นพ้ืนที่เปิดกว้างสามารถแสดงผลงานนักศึกษาและจัด
นิทรรศการได้ จัดโต๊ะในลักษณะห้องประชุม กิจกรรมกลุ่ม หรือในรูปแบบสัมมนาได ้

9. พื้นที่ Café Library พ้ืนที่ให้บริการ Café Library จ านวน 13 แห่ง เน้นการให้บริการสืบค้นความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และบริการอ่านหนังสือออนไลน์ (e-Book) ฟรี ผ่านบริการ Internet ส าหรับบุคคลภายนอก เข้าถึง
ได้จาก SSID “DUSIT-CAFÉ” และส าหรับนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เข้าถึงได้จาก SSID “DUSIT-
SECURE” ที่แสดงออกถึงสไตล์ความเป็นสวนดุสิต อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

10. พื้นที่ส าหรับการจัดการศึกษา Online Course เป็นพ้ืนที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบถ่ายทอดสด
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีผู้เข้ารับฟังและสัมมนาผ่านทาง http://onlinecourse.dusit.ac.th 

 

ข้อ 4 การใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ (รวมถึงอาคาร โรงงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น) เพ่ือการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมนอก
ห้องเรียน 
     ผลการด าเนินงาน การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่าง
เต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น (U 1.11.3) 

1. คณะวิทยาการจัดการขอใช้พ้ืนที่ซ้อมการแสดง “วันช่อใหม่ 2562” ในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 62 เวลา 
15.00 น. – 20.00 น. บริเวณ Activity Space ชั้น 2 ฝั่ง U Store  

2.  คณะวิทยาการการจัดการขอใช้พ้ืนที่เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการ “Management Science 
Game 2019” ตั้งแต่วันที่ 15  - 31 สิงหาคม 62 เวลา 08.00 น. – 19.00 น. บริเวณ Activity Space ชั้น 2 ฝั่ง U 
Store 
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3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรยีนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอใช้พ้ืนที่
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องธุรกิจการโรงแรม : พ่ีน้องโรงแรมร่วมใจรับน้องใหม่เข้าบ้าน ในวันที่ 28 กันยายน 2562  
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ บริเวณ ใต้อาคารเรียน 32 ลานสวนดุสิตโพล ด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ ด้านหน้า
ห้องพยาบาล และ Activity Space  

4.  ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต มีการขอใช้อาคารคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บริการการ
จัดงานทดสอบทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ในวัน เสาร์ – อาทิตย์  

5.  หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการจัดสัมนาที่ห้อง 11702 ขอความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์ เช่น โพเดียม ชุดโซฟา
หร้อมโต๊ะกลาง และไมค์ลอย มายังกองอาคารและสถานที่ โดยใช้งานในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. 

6.  ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอใช้สถานที่หน้าลิฟต์อาคาร 32 รวมถึงขออนุเคราะห์โต๊ะ 5 ตัว 
และเก้าอ้ี 20 ตัว เพ่ือด าเนินการให้พนักงานส านักกิจการพิเศษ รับสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในวัน
จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

7.  สวนดุสิตโพล จัดพิธีท าบุญตึกพระองค์เจ้าอัพภันตรีประชา (ตึกใหญ่) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 จึงขอความ
อนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ด้านหน้าตึก (ลานสวนดุสิตโพล) 

8.  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จัดกิจกรรมน าเสนอโครงงาน และนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. บริเวณ Activity Space ชั้น 1 ฝั่ง U Store พร้อมขอ
อนุเคราะห์เก้าอ้ีขาว 12 ตัว ปลั๊กพ่วง 6 อัน พร้อมชุดเครื่องขยายเสียงและไมค์ลอย 

9.  กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา จัดกิจกรรม “วันช่อใหม่ SDU Freshman Day 2019” เป็น
กิจกรรมการประกวดเพ่ือเฟ้นหาหนุ่มขวร และสาวเฟ้ืองฟ้า ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 252 
เวลา 08.00 – 17.00 น. จึงขอความอนุเคราะห์ยืมโพเดียมมายังกองอาคารละสถานที่ 

10. กองอาคารและสถาที่ใชสถานที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยท า Face Shield เพ่ือมอบ
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดเดือนเมษายน 2563 

11. สาขาวิชาการสื่อสาร ได้จัแสวนาครั้งที่ เรื่อง “ซึมเศร้า เราคุยกันได้นะ”  ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Dusit Bistro จึงขอความอนุเคราะห์ขอเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ลอยมายังกองอาคาร
และสถานที ่

12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน 
ด าเนินการจัดโครงการ HUSO ด ารงคุณค่าในสิ่งที่มี 85 ปี สวนดุสิต @โพลคาเฟ่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 
– 15.00 น. ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 2 จึงขออนุเคร์ใช้สถานที่พร้อมขออนุเคราห์ใช้โต๊ะ จ านวน 74 ตัว 
เก้าอีพลาสติก 30 ตัว พัดลมไอน้ า 4 ตัว และปลั๊กไฟ 

13.  องค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา กองพัฒนานักศึกศส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอใช้พื้นที่บริเวณ 
ลานสวนดุสิตโพล ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. เพ่ือให้ทีมงานของ True move H 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ “SDU FreshMan Day 2019” 

14. หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดสอนรายวิชาสัมนาภาษาอังกฤษ มีการจัดสัมนาที่ห้อง 11702 ขอความ
อนุเคราะห์ครุภัณฑ์ เช่น โพเดียม ชุดโซฟาหร้อมโต๊ะกลาง และไมค์ลอย มายังกองอาคารและสถานที่ โดยใช้งานในวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
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15. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดการเรียนการสอนเรื่อง “สัปดาห์ปลอดภัยไว้ก่อน” ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 08.30 – 10.30 น. โดยทางโรงเรียนขอใช้พื้นพ้ืนที่บริเวณโดยรอบลานกิจกรรมของโณงเรียนละอออุทิศ ถนน 
พร้อมทั้งขออนุเคราะห์ให้ปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ถึงหน้าอาคารละออุทิศ ในวันและเวลา
ดังกล่าว 

16. โรงเรียนการเรือน ขออนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 2 ในวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 – 21.00 น. เพื่อใช้ในการพักระหว่างร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่ 

17. กิจกรรม After School ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลักเลิกเรียน ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 15.30 – 
16.30 น. โดยในปีการศึกษา 2563 มีการใช้งาน Learning Room/Learning Center ใน 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

17.1) English Playtime เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล ผ่านการเล่นและ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน 

17.2) Enrichment English เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเสริมความเป็นวิชาการมากขึ้น  
เหมาะส าหรับเด็กระดับประถมศึกษาหรือระดับอนุบาลชั้นปีที่ 3 ที่มีความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษหรือพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษดี  

17.3) Academic boost up เน้นการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย ส าหรับเด็กทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาผ่านการเล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยคณะวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

18. นักศึกษาศูนย์ฯหัวหินได้ใช้พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการแสดงวิชาอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจสายการบิน
โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบการออกบูธ การออกแบบอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 9พฤศจิกายน 2562 

19. นักศึกษาศูนย์ฯหัวหินได้ใช้พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดีโดยมีการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ โครงการที่มีผลกระทบต่อสังคม เมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน 2562 

20. นักศึกษาศูนย์ฯหัวหินได้ใช้พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเฟรชชี่ซึ่งนักศึกษาได้จัดกรรมสร้างสรรค์การด าเนินงาน
ตลอดจนนักศึกษาได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 

21. กิจกรรม Suan Dusit Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างปิดภาคการศึกษา ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่าง
เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยแต่ละปีการศึกษาจะแบ่งเป็น Suan Dusit Summer Camp ซึ่งจัดในเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม และ Suan Dusit October Camp ซึ่งจัดในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ของ Suan Dusit Camp จะ
จัดในลักษณะ Theme ที่ไม่ซ้ ากัน และมีการบูรณาการความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
เพ่ือออกแบบและจัดกิจกรรมที่หลากหลายส าหรับเด็ก 
 

กิจกรรม 
ปี 

2019 2020 

Summer Camp 369 คน 392 คน 

October Camp 322 คน - 
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22. ภายในส านักวิทยบริการฯ ดังนี้ 1) ลานกิจกรรม VL ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ ให้บริการการจัดนิทรรศการ
การเรียนรู้ 2) Co-working Space ชั้น 3 พ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ 
 

  
 

  
 

  
 
ข้อ 5 บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกมีการใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนางาน มากกว่า 100 ครั้งต่อ
เดือน 
       ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยจัดพ้ืนที่ให้บริการส าหรับผู้ใช้บริการส าหรับเช่าพ้ืนที่ในการประชาสัมพันธ์สินค้าบริการ ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ  แจกสินค้าตัวอย่างทดลอง รับสมัครงาน และจัดอบรมออนไลน์ จ านวน 443 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (U 1.11.4) 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าใช้พ้ืนที่ในการบริการทดสอบวิชาการโดยอยู่ในความดูแลของศูนย์บริการ
ทดสอบทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกในเดือนสิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 จ านวน 46 ครั้ง 

2. บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ผลิตและจัดจ าหน่วยผ้าอนามัยยี่ห้อโซฟี ขอใช้พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยในการแจกสินค้าตัวอย่าง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.  
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3. บริษัท พราวด์เพลิน จ ากัด ขอใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บัตร M-Pass ในวันศุกร์
ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 08.30 – 15.30 น.   

4. บริษัท เอเจ ออฟติค ขอใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฟรี พร้อม
บริการจ าหน่ายแว่นตา ในวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.  

5. บริษัท เอสอาร์ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้ด าเนินธุกิจเกี่ยวกับ Event Marketing ขอใช้พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยในการแจกสินค้าตัวอย่าง (ผ้าอนามัย) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น.  

6. บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จ ากัด ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม เรดี้ เลมอนซี มอบมหายให้บริษัท เรียล 
โนเบิล ประชาสัมพันธ์สินค้า โดยขอใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยใรการแจกสินค้าตัวอย่างในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 
08.00 น. – 14.00 น.  

7. บริษัทไทยเจริญมอเตอร์เซลล์จ ากัด ขอใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธ์ รถยนต์รุ่นใหม่แก่เจ้าหน้าที่ 
บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพ่ือรับทราบข้อมูลของรถ และข้อเสนอพิเศษในการจัดจ าหน่าย ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 
2562  

8. ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) โดยแผนกขาย Alternative sales Channel ขอความอนุเคราะห์ตั้งบูธ 
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของธนาคารฯ ให้แก่บุคลากร ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562  

9. บริษัทมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ขอใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาให้มารับบัตร 
“True Digital Card” ฟรีได้ที่บูธกิจกรรม “True Digital Card” บัตรมาสเตรอ์การ์ดแบบเติมเงินไม่เสียค่าธรรมเนียม
รายปี ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 

10. โครงการอบรมการสอนภาษาจีน ส าหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 จ านวน 8 ครั้ง 
11. โครงการอบรมการสอนภาษาจีน ส าหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 จ านวน 8 ครั้ง 
12. อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รหัส 63 จ านวน 11 ครั้ง  
13. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทย 

ในส่วนภูมิภาค จ านวน 8 ครั้ง  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  
14. ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ใช้พ้ืนที่ในการจัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา  

ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 
15. ห้องประชุมดุสิตขจร ใช้พื้นที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 
16. ร้านกาแฟดุสิตตรังและห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์พัฒนางานให้กับ

นักศึกษา บุคคลภายในและบุคลากรภายนอก 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
17. การใช้พ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมของนักศึกษา จ านวน 34 ครั้ง เช่น กิจกรรม

การสอนการแต่งหน้าท าผมของหลักสูตรธุรกิจการบิน 
18. กิจกรรมการถ่ายภาพเบเกอรี่ในรายวิชาการจัดตกแต่งอาหารเพ่ือการโฆษณาของหลักสูตรเทคโนโลยี  

การประกอบอาหารและการบริการ 
19. การใช้พ้ืนที่ส าหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็น จ านวน 22 ครั้ง เช่น การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง เป็นต้น 
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20. การใช้พ้ืนที่ส าหรับการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 ครั้ง เช่น การถ่ายวิดีโอส าหรับจัดท า VTR 
ส าหรับเปิดในวันปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น 

21. การใช้พื้นท่ีส าหรับการให้บริการบุคคล/องค์กรภายนอก จ านวน 41 ครั้ง เช่น การประชุมส่วนงาน การ
ประชุม Conference การสัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

ศูนย์การศึกษานอกทีตั้ง หัวหิน 
22. ศูนย์ฯ หัวหิน ได้จัดกิจกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทบริการภาคพ้ืนการบิน

กรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิสจ ากัดบริษัท ดับบลิวเอฟเอส พีจีคาร์โก้ จ ากัด  โครงการพัฒนาอาชีพและฝึกทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการบิน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 

23. ศูนย์ฯหัวหินจัดกิจกรรม ในหัวข้อ “Game Based Learning : Latest trend Education2019”โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนเชิงรุก(Active Learning) ในรูปแบบ Game 
Based Learning ให้กับคณาจารย์และเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน 
เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 

24. เทศบาลเมืองหัวหินขอใช้พ้ืนที่ในการร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 
25. โรงเรียนพิมาณพิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานและศึกษานอกสถานที่เพ่ือให้

นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯหัวหินเมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2563 

26. โรงเรียนสตรีพัทลุงได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์และทักษะชีวิตโลกทัศน์ เกี่ยวกับการ
รับรู้ข่าวสารโดยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯหัวหิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 

27. หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีการขอใช้ห้องประชุมอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 ใน
เดือน สิงหาคม 62 – กรกฎาคม 63 จ านวน  198 ครั้ง 

28. หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีการขอใช้ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2  ในเดือน 
พฤศจิกายน 62 – กันยายน 63 จ านวน 45 ครั้ง 
ข้อ 6 จ านวนผลงานที่เกิดจากการใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ 100 ผลงาน (มากกว่า 100 ผลงาน + 1 คะแนน) 
     ผลการด าเนินงาน  
            มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ให้บริการพ้ืนที่สร้างสรรค์ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา และวิทยาเขต โดยมี
จ านวนผลงานที่เกิดข้ึนจากการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวจ านวน 167 ผลงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. การจัดสอบที่มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัยในการให้บริการทดสอบ
วิชาการแก่หน่วยงานภายนอกในเดือนสิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 จ านวน 46 ครั้งของการจัดสอบ  

2. กองอาคารและสถานที่ ใช้พื้นที่บริเวณโถงอาคารชั้น 1 
 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยจัดท า Face Shield เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 
ส่งมอบ Face Shield และหน้ากากผ้าอนามัยแก่ชุมชนสวนอ้อย 
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563  
 
 
 

131



3. กองอาคารและสถานที่ ใช้พ้ืนที่บริเวณโถงอาคารชั้น 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยจัดท า Face Shield 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งมอบ Face Shield จ านวน 200 ชิ้นให้แก่บุคลกรทางการแพทย์
และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กองอาคารและสถานที่ ใช้พ้ืนที่บริเวณโถงอาคารชั้น 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยจัดท า Face Shield 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ส่งมอบ Face Shield ให้แก่บุคลกรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี รศ.พน.ประยุทธ์ 
ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กองอาคารและสถานที่ ใช้พ้ืนที่บริเวณโถงอาคารชั้น 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยจัดท า Face Shield 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ส่งมอบ Face Shield ให้แก่ต ารวจ สน.สามเสน โดยมี พ.ต.อ.สรพงษ์ นาคะโยคี ผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจนครบาลสามเสนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 
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6. กองอาคารและสถานที่ ใช้พ้ืนที่บริเวณโถงอาคารชั้น 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยจัดท า Face Shield 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ส่งมอบ Face Shield ให้แก่โรงพยาบาลจ านวน 11 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้บริการของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 

7. สาขาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สาขาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการ
เรือน และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรม SDU มีโชว์ ในโคงการ “HUSO ด ารง
คุณค่าในสิ่งที่มี 85 ปี สวนดุสิต @ โพลคาเฟ่ ” ครั้งที่ 1 โดยใช้สถานที่บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. สาขาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สาขาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการ
เรือน และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรม SDU มีโชว์ ครั้งที่ 2 ในโครงการ 
“HUSO ด ารงคุณค่าในสิ่งที่มี 85 ปี สวนดุสิต @ โพลคาเฟ่” โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้า
อาคาร 2 
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9. สาขาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สาขาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการ
เรือน และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรม SDU มีโชว์ ครั้งที่ 3 ในโครงการ 
“HUSO ด ารงคุณค่าในสิ่งที่มี 85 ปี สวนดุสิต @ โพลคาเฟ่” โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้า
อาคาร 2 
 

 
 

10. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 63 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมใซ้อมรมอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยใน
โรงเรียนและได้ขอความอนุเคราะห์ในการใช้พ้ืนที่บริเวณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งปิดเส้นทางการจราจรใน
บริเวณดังกล่าว จากกิจกรรมท าให้เด็กนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 
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11. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดนิทรรศการน าเสนอโครงงาน และแสดงผลงานประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ 
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ ณ ลาน Activity Space เมื่อวันที่ 15 พฤศจิการยน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ก่อนการปรับปรุงพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (บริเวณพ้ืนที่บ้านหนูน้อย

, บ้านเขียว บ้านชมพู) กองอาคารและสถานที่ ได้ด าเนินการปลูกข้าวโพดตามกิจกรรมแปลงปลูกรักฝักข้าวโพดของ
ส านักบริหารกลยุทธ์ เพ่ือจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 
13. ก่อนการปรับปรุงพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (บริเวณพ้ืนที่บ้านหนูน้อย 

บ้านเขียว บ้านชมพู) กองอาคารและสถานที่ โดยสวนงานเกษตรได้ปลูกผักสวนครัวที่ใช้เวลาในการเติบโตไม่นาน เช่น 
ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักกาด ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ โดยมีแนวคิดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ 
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14. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้น าผลงานที่เกิดจากพ้ืนที่สร้างสรรค์
กิจกรรมจากวิชาอาหารและเครื่องดื่ม มาบูรณาการในการท าอาหารและเครื่องดื่มให้บุคลากรรับประทานและเพ่ือน
นักศึกษาด้วยกันรับประทาน และน าไปจ าหน่ายให้เพื่อนที่หอพัก 

15. ห้อง Online Learning Room อาคาร 11 ชั้น 2 ได้มีการปรับปรุงห้องโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมผนวกกับ
ศักยภาพของบุคลากรพัฒนาระบบระบบ Online Learning Course  คือการเรียนออนไลน์แบบ live สด ผ่าน 
https//:onlinecourse.dusit.ac.th จ านวน 108 คลิป ดังนี้  (U.1.11.5) 

15.1)  โครงการอบรมการสอนภาษาจีน ส าหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 จ านวน 30 คลิป 
15.2)  โครงการอบรมการสอนภาษาจีน ส าหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 จ านวน 30 คลิป 
15.3)  อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รหัส 63 จ านวน 18 คลิป 
15.4)  โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทย

ในส่วนภูมิภาค จ านวน 30 คลิป 

ข้อ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     ผลการด าเนินงาน ข้อ 7 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ เรื่อง ห้องสมุด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่าง
เดือน สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 มีความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม ร้อยละ 84.62 แบ่งเป็น  
(U 1.11.6) 

1. การจัดพ้ืนที่ในรูปแบบ Learning & Activity Spaces ร้อยละ 83.60 
2. ห้องน้ า เช่น สะอาด มีจ านวนเพียงพอ ร้อยละ 87.28 
3. จัดพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสม เช่น ที่นั่ง การจัดโซนเสียง ร้อยละ 83.96 
4. บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ร้อยละ 83.64 

 

รายการหลักฐาน  
U 1.11.1 ภาพตัวอย่างการจัดพืน้ที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
U 1.11.2 สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานในการขอใช้พื้นที่ 
U 1.11.3 บันทึกข้อความการขอใช้งานและภาพกิจกรรมการใชพ้ื้นที่ของหน่วยงานภายในและภายนอก 
U 1.11.4 พื้นที่ให้บริการส าหรับผู้ใชบ้ริการส าหรับเชา่พื้นที ่
U.1.11.5 คลิปการเรียนออนไลน์แบบ live สด ผ่าน http://onlinecourse.dusit.ac.th 
U 1.11.6 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ เรื่อง ห้องสมุด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

การประเมินตนเอง 
เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 
 

6 ข้อ 
 
 

7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

8.00 บรรลุ 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
1. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสิฐ 2. ดร.สวงค์ บุญปลูก 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภริัตน์ 2. ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม 
3. ดร.สุวชิชา เนียมสอน           4. นายวีระพันธ์ ชมภูแดง 
5. ดร.สุทัน มุมแดง           6. ดร.ขวัญนภา สุขคร 
7. ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 8. ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
9. ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ         10. ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 
11. ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา  
 
ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
1. ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ 
2. น.ส.มลธิรา โพธิ์น้อย 
3. นายสกล โพฉลาด 
4. น.ส.จีราพร โคกสุนันท์ 
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SDU 2 

การวิจัยและนวัตกรรม 





 
 

     ระสงค์ 
 

เกณฑ์ประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/ การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 1 คะแนน  - 

ระดับ 2 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 2 คะแนน  - 

ระดับ 3 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 3 คะแนน  - 

ระดับ 4 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 4 คะแนน   

ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40  5 คะแนน  - 

สรุปผลการประเมิน ระดับ 4 

ร้อยละ 34.84 

4 คะแนน 

 

สูตรการค านวณ 
 

จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

X 100 จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 
 

 
=   

54
155

× 100 

 

 

 =   34.84  
 
หมายเหตุ: จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด หมายถึง จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมดที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
               ในวารสารวิชาการในเกณฑ์ของ กพอ. 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
U 2.1 อว. SDU 2 

ชื่อตัวชี้วัด: การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ 

              การพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค 
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ผลการด าเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมในลักษณะของ  

การส่งเสริมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามกรอบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ในแพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และลดความเหลื่อมล้ า โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการด าเนินการพัฒนาผลงานวิชาการรับใช้สังคมแล้ว 
มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึง สร้างช่องทางการตีพิมพ์ โดยการจัดท า
วารสารของมหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือการ
น าไปใช้อ้างอิงต่อยอดทางวิชาการ 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่
ต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดซึ่งเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น  

ที่ยอมรับในระดับชาติ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 54 ผลงาน จากผลงานทางวิชาการท้ังหมดที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการในเกณฑ์ของ กพอ. จ านวน 155 ผลงาน ((54/155) x100 =34.84) คิดเป็นร้อยละ 34.84 
รายละเอียดดังตาราง 
 

ล าดับ หน่วยงาน 

ผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคม 

(จ านวนนับ) 

ผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด 

(จ านวนนับ) 

ร้อยละผลงานทางวชิาการรบั
ใช้สังคม 

คะแนน 

ที่ได้ 

1. คณะครุศาสตร์   0 16 (0/16) x 100     = 0 1 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6 18 (6/18) x 100     = 33.33 4 

3. คณะวิทยาการจัดการ   7 14 (7/14) x 100     = 50 5 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 23 (10/23) x 100    = 43.48 5 

5. คณะพยาบาลศาสตร์   0 16 (0/16) x 100      = 0 1 

6. บัณฑิตวิทยาลัย   0   0 (0/0) x 100        = 0 1 

7. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง   2   5 (2/5) x 100        = 40 5 

8. โรงเรียนการท่องเท่ียวและบริการ 18 33 (18/33) x 100    = 54.55 5 

9. โรงเรียนการเรือน 10 28 (10/28) x 100    = 35.71 4 

10. สถาบันวิจัยและพัฒนา   1   2 (1/2) x 100       = 50 5 

รวม 54 155 (54/155) x 100 = 34.84 4 
 

 

รายการหลักฐาน 

U 2.1.1 รายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ/โรงเรียนทั้งหมด และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
           ปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเอง 
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับ ระดับ 3 
(ไม่น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ ร้อยละ 20) 

ระดับ 4 
(ร้อยละ 34.84) 

4.00 บรรลุ 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัดหลัก : 
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : 

1. ผศ.ดร.ยธุยา อยู่เย็น 2. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
3. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 4. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 
5. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี 6. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
7. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 8. ดร.กมลชนก เกียรติศักดิ์ชัย 

9. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 10. ผศ.ดร.อาภาศิริ สวุรรณานนท์ 
 

ผู้เขียนรายงาน : 
1. นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง 
2. นางสาวธนาภา งิ้วทอง 
3. ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง 
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เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์
นวัตกรรม 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์

ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม 
2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting professor) เป็นต้น  

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรมดีเด่น  
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน  
ระดับ 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน  
ระดับ 3 มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 3 คะแนน  
ระดับ 4 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน  
ระดับ 5 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

สรุปผลการประเมิน ระดับ 5 
6 ข้อ 

5 คะแนน 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
U 2.2 สป.อว

.
SDU 2 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา  
               งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 
      ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือมุ่งสนับสนุนปัจจัยต่าง 
ๆ ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัยในรูปแบบของระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว สามารถให้การบริการแก่อาจารย์และนักวิจัยได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ สามารถจ าแนกระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานวิจัย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จัดหามาเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานวิจัย (D 2.2.1.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิจัย) 

โดยการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยจ าแนกออกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ (1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานวิจัย ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย (R-System Plus) ระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research) ระบบจัดการเนื้อหารายงาน
การวิจัย (e-Template) ระบบการประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-Assessment) และระบบ
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SDU Laboratory) (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดหามาเพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ (โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์) โปรแกรมจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม (EndNote X9) 
ระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ (Scopus) และระบบบริหารจัดการบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
(Scholar One) แสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 1 การด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 

145



ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 
       ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม (2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม (3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
และ (4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรม การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) เป็นต้น 
โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
สามารถให้การบริการแก่อาจารย์และนักวิจัยได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน แสดงดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ระบบและกลไกในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
          1. มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SDU Laboratory) ซึ่งเป็น
ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน
การบูรณาการการใช้ทรัพยากรห้องปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีความประสงค์จะใช้เครื่องมือในการท าวิจัยสามารถเข้าตรวจสอบในระบบว่าเครื่องมือดั งกล่าวอยู่ที่
ห้องปฏิบัติการใด สามารถตรวจสอบตารางเวลาการใช้งาน และท าการจองผ่านระบบออนไลน์เพ่ือขอใช้งานได้ 
(http://sdulab.dusit.ac.th) (D 2.2.2.1 ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SDU Laboratory) 
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นอกจากนี้ยังมีคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ เพ่ือความปลอดภัยในการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ (D 2.2.2.2 คู่มือความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ) 
          2. มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูล
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัยที่มีการรายงานผ่านมหาวิทยาลัย โดยระบบ 

e-Research เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเชื่อมต่อกับระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือระบบ R–
system Plus โดยเมื่อนักวิจัยอยู่ในขั้นตอนการจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว รายงานดังกล่าวจะส่งผ่าน
ระบบ R-system Plus ออกมายังส่วนของระบบ e–Research เพ่ือเป็นประโยชน์ในการรวบรวมรายงานการวิจัย
ดังกล่าวส าหรับเผยแพร่ ไปยังผู้ ที่สนใจน าไปใช้ต่อยอดในด้านการวิจัย และการจัดการเรียนการสอน 
(http://eresearch.dusit.ac.th) (D 2.2.2.3 ระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research)) 

          3. มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม โดยการน าเอาระบบ
สารสนเทศในการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ หรือระบบ SDU–Laboratory และระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ มาใช้บริหารจัดการและอ านวยความสะดวก เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการใช้ทรัพยากรห้องปฏิบัติการร่วมกัน
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยอาจารย์และนักวิจัยที่มีความประสงค์จะใช้เครื่องมือในการท าวิจัย
สามารถเข้าตรวจสอบในระบบว่าเครื่องมือดังกล่าวอยู่ที่ห้องปฏิบัติการใด สามารถตรวจสอบตารางเวลาการใช้งาน  
และท าการจองผ่านระบบออนไลน์เพ่ือขอใช้งานได้ ท าให้การด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
การน าระบบ SDU–Laboratory มาใช้ ส่งผลให้เกิดการบูรณาการในการใช้ทรัพยากรห้องปฏิบัติการในการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นได้จากผลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ และการด าเนินงานด้านการวิจัย ที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง 
          4. มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรม การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) โดยปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพร่นวัตกรรมจากงานวิจัย โดยกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่การสนับสนุนงบประมาณใน
การท าวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในเชิงพาณิชย์ การบ่มเพาะนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการน าไปสู่การขยาย
ผล และการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ เผยแพร่นวัตกรรมไปสู่ผู้ประกอบการ เพ่ือการอนุญาตใช้สิทธิ โดยแบ่งออกเป็น
การ เข้ าร่ วมจัดนิทรรศการ ในระดับชาติ  แล ะการ เข้ าร่ วมจั ดนิทรรศการในระดับนานาชาติ  ได้ แก่ 
งาน Thailand Tech Show 2019 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น านวัตกรรมจากงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง ระหว่างวันที่ 
5 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในงานนี้ได้น าผลงานเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 8 ผลงาน ได้แก่ (1) โฟมสครับขิงสาหรับผิวหน้า (2) ครีม 
สครับขิงสำหรับผิวหน้า (3) เคอคูมา คลีนซิ่ง แคปซูล (4) แนททรู เดอ ไซเอ็นซ์ ซันสกรีน ครีม (5) ออร์คิด เอสเซน  บู
สเตอร์ แอนไทน์ เอจจิ้ง พลัส+ (6) เบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย (7) แป้งต้านอนุมูลอิสระ และ (8) ฟิล์ม
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พลาสติกชีวภาพถนอมอาหาร งาน SUAN DUSIT Open House จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารรักตะ
กนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นงานสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย
กลุ่มกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา TCAS 63 โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้การต้อนรับ ในงานนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วม
จัดบูธแสดงผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม “บูธนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” ด้วย งานวันนัก
ประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102–104 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต น านวัตกรรมจากงานวิจัยเข้าร่วมจัด
แสดงจ านวนมาก อาทิ นวัตกรรมอาหารเสริม ได้แก่ ไลโคปีน เบต้าเเคนคอมเพล็กซ์ โดย ดร.วีรชน ภูหินกอง 
นวั ตกรรม เครื่ อ งส าอาง  ได้ แก่  โ ซคูน  บิ วตี้  สปา  และสตอเบอรี่  บิ วตี้  สปา  โดย  ผศ .ดร . จิ ร าภรณ์ 
ทองตัน นาโนไฮบริดซันสกรีน โดย ดร.วีรชน ภูหินกอง นวัตกรรมด้านการเกษตร ได้แก่ วัสดุดูดซับโลหะหนักในน้ า
และวัสดุดูดซับโลหะหนักในดิน โดย ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย และในงานนี้ยังได้น านวัตกรรม ออร์คิด เอสเซน 

บูสเตอร์ แอนไทน์ เอจจิ้ง พลัส และเคอคูมาคลีนซิ่ง โดยอาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ที่เคยไดร้ับรางวัลจากงานประกวด
นวัตกรรมการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับนานาชาติ “The 47th International Exhibition of Inventions 

Geneva” เข้าร่วมจัดแสดงอีกด้วย (D 2.2.2.4 การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในระดับชาติและนานาชาติ) 
 

ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
       ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัย/งาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรม โดยจ าแนกออกเป็นงบประมาณที่ส าคัญ 3 งบประมาณหลัก ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณมหาวิทยาลัย และแหล่งงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
            1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร  โดยมี
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นผู้ดูแลหลัก จะสนับสนุนทุน
งบประมาณแผ่นดินด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 (ตรงกับปีการศึกษา 2562) ในรูปแบบใหม่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) โดยผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ทั้ง 7 หน่วยงาน คือ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วย
บริหารจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกใน
การบริหารงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย แสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
 
 การบริหารงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย มีข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
                1.1 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม
คลินิกวิจัยของโครงการเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือ SDU Research Club (D 2.2.3.1 แผนการด าเนินงาน 
SDU Club) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตามสาขาอัตลักษณ์และสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
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อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ อุตสาหกรรมบริการ การจัดการเกษตรสมัยใหม่ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้ อม 
และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย เ พ่ือสร้างความร่วมมือในการท าวิจัยในลักษณะการ 

บูรณาการข้ามศาสตร์สาขา ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมจะเน้นที่การให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้ค าแนะน าเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด 
                1.2 จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือระบบ R–System Plus
เพ่ือรับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย 
                1.3 การพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายโดยคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในทิศทางที่มหาวิทยาลัยมีความต้องการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย 
                1.4 จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพ่ือรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจาก 7 PMU 

                1.5 รับทราบผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากส านักงบประมาณและด าเนินการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ืออนุมัติงบประมาณ 
                1.6 ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณและปิดโครงการวิจัย พร้อมทั้งก ากับติดตามการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ภายหลังปิด
โครงการวิจัยตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 
            2. งบประมาณมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้อยู่ในรูปแบบของทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย การท าวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
รวมถึงใช้เพ่ือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกใน
การบริหารงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาตามขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 4 
                2.1 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม
คลินิกวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้ค าแนะน าเป็น
รายโครงการอย่างใกล้ชิด 
                2.2 จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือระบบ R–System Plus 
เพ่ือรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
                2.3 การพิจารณากลั่นกรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และอนุมัติ
งบประมาณโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                2.4 แจ้งผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
กับอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
                2.5 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและปิดโครงการวิจัย พร้อมทั้งก ากับติดตามการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ภายหลังปิดโครงการวิจัยตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 
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ภาพที่ 4 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
            3. งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณด้านการวิจัยที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยตรงจากแหล่งทุนต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้
ด าเนินการแจ้งผ่านทางมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีระบบและกลไกในการบริหาร
งบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
               3.1 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม
คลินิกวิจัยของโครงการเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือ SDU Research Club โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตาม
สาขาอัตลักษณ์และสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ และ
อุตสาหกรรมบริการ เป็นต้น เพ่ือสร้างความร่วมมือในการท าวิจัยในลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขา ทั้งนี้ 
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รูปแบบของกิจกรรมจะเน้นที่การให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้ค าแนะน าเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด 
               3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดส่งไปยังแหล่งทุนในนาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
               3.3 แจ้งผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
กับอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
               3.4 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและปิดโครงการวิจัย พร้อมทั้งก ากับติดตามการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างภายหลังปิดโครงการวิจัยตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 
 

 
ภาพที่ 5 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 
         ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ แสดงดังภาพที่ 6 โดย
มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวมไปถึงสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัย/วิชาการมา
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2562 ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนามีการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ไว้บน
เ ว็ บ ไซต์ ของสถาบั น วิ จั ย และ พั ฒนา ( http://research.dusit.ac.th/new/th/pr/detail.php?key=fund&gid= 
0&id=151#&slider1=2) ซึ่งในปี 2562 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 31 เรื่อง คิดเป็นงบประมาณในการ
สนับสนุนจ านวน 261,470 บาท โดยแบ่งออกเป็น การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 7 เรื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 89,470 บาท และการสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย/วิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 24 เรื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 172,000 
บาท (D 2.2.4.1 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ) 
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ภาพที่ 6 ระบบในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการด าเนินการจัดท าวารสาร เพ่ือรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและ
บทความวิชาการส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้
ส าหรับการน าไปใช้อ้างอิงต่อยอดในเชิงวิชาการจ านวน 3 วารสาร ได้แก่ (1) Journal of Food Health and 
Bioenvironmental Science (2) Journal of Multidisciplinary in Social Sciences และ (3) Asean Journal of 
Education เพ่ือรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ และมีการจัดตั้งเครือข่ายพัฒนา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวารสารในเครือข่ายจ านวน 9 วารสาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ระบบบริหารจัดการวารสารที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาเข้าสู่ ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น ประกอบด้วย (1) วารสาร 
Journal of Food Health and Bio environmental Science (2 )  ว า ร ส า ร  Journal of Multidisciplinary in 
Social Science (3) วารสาร ASEAN Journal of Education (4) วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย (5) วารสาร
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นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (6) วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย (7) วารสารการจัดการปกครอง
สาธารณะ (8) วารสารเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (9) วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาเข้าสู่ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น 
การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แสดงดังภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 ระบบเครือข่ายวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมดีเด่น 
        ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ใน
รูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัย ผ่าน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  
            1. โครงการ SDU Research Club มีเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยใน
สาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ และอุตสาหกรรมบริการ 
รวมถึงสาขาที่ไม่อยู่ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแต่เป็นสาขาที่มีศักยภาพด้านการวิจัย เช่น การจัดการเกษตร
สมัยใหม่ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง การจัดกิจกรรมของเครือข่าย SDU 
Research Club มีเป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และ

155



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ (D 2.2.5.1 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
SDU Research Club) 
            2. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยใน
ด้านการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการพบผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และข้อเสนอแนะในการเขียนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ 
            3. การสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
โดยปี 2562 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประกวดนวัตกรรมการวิจัย  ประจ าปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือส่งเสริมการน านวัตกรรม
การวิจัยของบุคลากรไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม (D 2.2.5.2 โครงการ
ประกวดนวัตกรรมการวิจัย) 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แสดงดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการพัฒนา 

สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
        ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด ดังนี้ 
            1. ระบบเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการด าเนินงานการ
บริหารงานวิจัย เพ่ือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยปัจจุบันมีการปรับระบบซึ่ง
เดิมเป็นระบบการอนุญาตใช้สิทธิและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แสดงดังภาพที่ 9 แผนภาพระบบการอนุญาตใช้สิทธิและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาเป็นระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้การน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  แสดงดังภาพที่ 
10 แผนภาพระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 9 ระบบการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระบบเดิม) 
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ภาพที่ 10 ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ (ระบบใหม่) 
 
 2. กลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 โดยกลไกในการด าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ มีการด าเนินงานตามระเบียบ ประกาศ 
คณะอนุกรรมการเกีย่วกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 
            2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการผลงานวิจัย ในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผลงานที่
อาจขอรับความคุ้มครองประเภท ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า รวมถึงลักษณะของการ
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คุ้มครอง การบริหารจัดการทุนวิจัย และการจัดสรรผลประโยชน์ ของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย           
(D 2.1.6.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา) 
            2.2 การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (D 2.1.6.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์) 
            2.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ประเมินค่าในเชิง
พาณิชย์ก่อนการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (D 2.2.6.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วย
บริหารนวัตกรรมการวิจัย และ D 2.2.6.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบการวิจัย) 
 3. การด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เริ่มต้นจากการก าหนดไว้ในสัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ตามยุทธศาสตร์การวิจัยด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศสนับสนุนให้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาและการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้บริการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีขั้นตอนการยื่นจดทะเบียน
และจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา คือเปิดรับผลงานจากการวิจัย/การสร้างสรรค์ จากงานวิจัย น าเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ใน 2 ประเด็นคือ 1) พิจารณาความเหมาะสมของการประดิษฐ์ในด้านระดับ
ของเทคโนโลยี เช่น ความใหม่และน่าสนใจของการประดิษฐ์ และ 2) ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด การยกร่างค า
ขอจดทะเบียน และสามารถด าเนินการตรวจสอบการสืบค้นสิทธิบัตร ได้จากคู่มือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อช่วยใน
การเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์และการตรวจสอบแนวโน้มความเป็นไปได้ของนวัตกรรม ก่อนจัดเตรียมเอกสาร
เพ่ือยื่นขอรับความคุ้มครองผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังแสดงในภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนและ
จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา (D 2.2.6.5 คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร)  
  โดยในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริมการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยผลงานที่ผ่านกระบวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตรจ านวน 3 ผลงาน และประเภทอนุสิทธิบัตร จ านวน 9 ผลงาน (D 2.2.6.6 
ตารางยื่นจดสิทธิบัตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

160



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

รายการหลักฐาน 
      D 2.2.1.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานวิจัย 

      D 2.2.2.1 ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SDU Laboratory) 
      D 2.2.2.2 ระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research) 
      D 2.2.2.3 การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในระดับชาติและนานาชาติ 
      D 2.2.3.1 แผนการด าเนินงาน SDU Club 2563 
      D 2.2.4.1 วารสาร การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
      D 2.2.5.1 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ SDU Research Club  
      D 2.2.5.2 โครงการประกวดนวัตกรรมการวิจัย 
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      D 2.2.6.1 ระเบียบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
      D 2.2.6.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ 
      D 2.2.6.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
      D 2.2.6.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบการวิจัย 
      D 2.2.6.5 คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
      D 2.2.6.6 ตารางยื่นจดสทิธิบัตร 

การประเมินตนเอง 
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับ ระดับ 5 
6 ข้อ 

ระดับ 5 
6 ข้อ (ข้อ 1 -6) 

5.00 บรรลุ 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัดหลัก : 
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้เขียนรายงาน : 

1. นางสาวพีรดา พงษ์ทอง 
2. ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค 
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     ระสงค์ 
      

 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ของทุกคณะ/
โรงเรียนและสถาบันวิจัยและพัฒนา) ตามสูตรค านวณ 

 

สูตรค านวณ 

   ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ของทุกคณะ/โรงเรียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                           จ านวนคณะ/โรงเรียนทั้งหมด และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สามารถเปรียบเทียบ
คะแนนผลการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2561 ดังตาราง 
 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย คะแนนที่ได้ 
2561 5.00 5.00 คะแนน 

2560 5.00 5.00 คะแนน 

2559 5.00 4.99 คะแนน 

  
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม โดยมีกลยุทธ์ในการมุ่ง
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยให้สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและผ่านการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน คือ  การจัด
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็นสาขาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (Researcher Club) และสาขาที่มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย (SDU Research Consortium)  
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการและท าวิจัยภายใต้การดูแลให้ค าแนะน าโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในลักษณะการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ โดยจ าแนกออกเป็นแหล่งงบประมาณที่ส าคัญ 2 แหล่ง ได้แก่ 
แหล่งงบประมาณภายใน และแหล่งงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
            (1) งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ทั้ง 7 หน่วยงาน คือ ส านักงาน 

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท. ) หน่วยบริหารและ

รายงานการประเมินตนเอง 
U 2.3 สป.อว SDU 2 

ชื่อตัวชี้วัด: เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
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จัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ
หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
             (2) งบประมาณมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยเชิงนโยบาย 
การท าวิจัยเพื่อการเรียนรู้ รวมถึง ด้านอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
             (3) งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยตรง
จากแหล่งทุนต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
            ทั้งนี้ ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะ/ 
โรงเรียนในมหาวิทยาลัย เท่ากับ 5.00 คะแนน ตามรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 

ล าดับ 

 

หน่วยงาน 

 

กลุ่มสาขา 
 

รวมเงิน
สนับสนุน 

 

จ านวน
อาจารย ์

จ านวน
นักวิจยั
ประจ า
ท้ังหมด 

จ านวนเงิน: 
จ านวนอาจารย์

ประจ าและ
นักวิจยั 

 

ค่าคะแนน
ตามกลุ่ม
สาขา 

 

ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

1 คณะครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ฯ 5,136,730   128.5 - 39,974.55 5.00 5.00 

2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มนุษยศาสตร์ฯ 2,178,900.00  73 - 29,847.95 5.00 5.00 

3 คณะวิทยาการจดัการ มนุษยศาสตร์ฯ 4,405,875.20 121 - 36,412.19 5.00 5.00 

4 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์ฯ 13,310,223 81 -  164,323.74 5.00 5.00 

มนุษยศาสตร์ฯ 1,175,000 12 -  97,916.67 5.00 

รวม 14,485,223 93 -  155,755.09 5.00 

5 คณะพยาบาลศาสตร ์ วิทยาศาสตร์สขุภาพ 1,754,605 35 - 50,131.57 5.00 5.00 

6 บัณฑิตวิทยาลัย มนุษยศาสตร์ฯ 2,190,000 23 - 95,217.39 5.00 5.00 

7 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

มนุษยศาสตร์ฯ 2,213,502 38 - 58,250.05 5.00 5.00 

8 โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ มนุษยศาสตร์ฯ 2,887,262  86 - 33,572.81 5.00 5.00 

9 โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตร์ฯ 6,645,025.00 58 - 114,569.40 5.00 5.00 

มนุษยศาสตร์ฯ 545,200.00 16 - 34,075.00 5.00 

รวม 7,190,225.00 74 - 97,165.20 5.00 

10 สถาบันวิจัยและพัฒนา มนุษยศาสตร์ฯ 980,000 - 11 89,090.91 5.00 5.00 

รวม 5.00 
 
 

รายการหลักฐาน 

U 2.3.1 รายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ/โรงเรียนทั้งหมด และสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเอง 
 
 

 

 

 

 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 คะแนน 5.00  5.00  บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัดหลัก : 
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : 
1. ผศ.ดร.ยธุยา อยู่เย็น 2. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
3. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 4. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 
5. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี 6. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
7. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 8. ดร.กมลชนก เกียรติศักดิ์ชัย 

9. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 10. ผศ.ดร.อาภาศิริ สวุรรณานนท์ 
 

ผู้เขียนรายงาน : 
1. นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์ 
2. ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง 
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     ระสงค์ 
      

 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะ/โรงเรียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามสูตรค านวณ 
 

สูตรค านวณ 

ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ/โรงเรียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จ านวนคณะ/โรงเรียนทั้งหมด และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

ผลการด าเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมไปถึง สนับสนุนงบประมาณส าหรับการ เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของ 
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง สร้างช่องทางการตีพิมพ์ โดยการจัดท า
วารสารของมหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือการน าไปใช้
อ้างอิงต่อยอดทางวิชาการ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีค่าเฉลี่ยของคะแนน  

ที่ได้ของทุกคณะ/โรงเรียนในมหาวิทยาลัย เท่ากับ 5.00 คะแนน ตามรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน กลุ่มสาขาวิชา 
ผลรวมค่าถ่วงน  าหนัก ค่าร้อยละของ

ผลรวมถ่วงน  าหนัก 
คะแนนท่ีได้ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 คณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ - 27.00 (27.00/103.5)x100 
= 26.09 

(26.09/20)x5 
= 6.52 

5.00 

2 คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

มนุษยศาสตร์ 1.00 18.02 (19.02/74)x100 
= 25.70 

(25.70/20)x5 
= 6.43 

5.00 

3 คณะวิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ - 25.40 (25.40/121)x100 
= 20.99 

(20.99/20)x5 
= 5.25 

5.00 

4 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์ 3.60 35.40 (39.00/126)x100 
= 30.95 

(30.95/30)x5 
= 5.16 

5.00 

มนุษยศาสตร์ - 14.40 (14.40/24)x100 
= 60.00 

(60.00/20)x5 
= 15.00 

5 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - 12.20 (12.20/39)x100 
= 31.28 

(31.28/30)x5 
= 5.21 

5.00 

6 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

มนุษยศาสตร์ - 11.80 (11.80/38)x100 
= 31.05 

(31.05/20)x5 
= 7.76 

 

5.00 

รายงานการประเมินตนเอง 
U 2.4 สกอ. SDU 2 

ชื่อตัวชี วัด: ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ 
              นักวิจัย 
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ล าดับ หน่วยงาน กลุ่มสาขาวิชา 

ผลรวมค่าถ่วงน  าหนัก ค่าร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน  าหนัก 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนน
ประเมิน 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

7 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
บริการ 

มนุษยศาสตร์ 1.80 17.20 (19.00/86)x100 
= 22.09 

(22.09/20)x5 
= 5.52 

5.00 

8 โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตร์ - 18.80 (18.80/59)x100 
= 31.86 

(31.86/30)x5 
= 5.31 

5.00 

มนุษยศาสตร์ 0.60  3.40 (4.00/16)x100 
= 25.00 

(25.00/20)x5 
= 6.25 

9 บัณฑิตวิทยาลัย มนุษยศาสตร์ -  7.40 (7.40/23)x100 
= 32.17 

(32.17/20)x5 
= 8.04 

5.00 

10 สถาบันวิจัยและพัฒนา มนุษยศาสตร์ - 3.00 (3.00/11)x100 
= 27.27 

(27.27/20)x5 
= 6.82 

5.00 

รวม 50.00/10 = 5.00 5.00 
 
 

โดยมีรายละเอียดประเภทผลงานทางวิชาการจ าแนกตามคณะ/สถาบัน ดังนี้ 
ล าดับ หน่วยงาน ประเภทผลงาน แหล่งเผยแพร่ จ านวน 

1 คณะครุศาสตร์ บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 1  7 

วารสารระดับชาติ TCI 2  6 

วารสารที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  1 

วารสารระดับนานาชาติ  2 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 10 

ต ารา/หนังสือ  8 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  6 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  1 

 รวม 41 

2 คณ ะ ม นุ ษยศ าสต ร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 1 10 

วารสารระดับชาติ TCI 2  4 

วารสารระดับนานาชาติ  4 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ  4 

ต ารา/หนังสือ  3 

 รวม 25 

3 คณะวิทยาการจัดการ บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 1 10 

วารสารระดับชาติ TCI 2  8 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13 

ต ารา/หนังสือ  9 

 รวม 40 

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิทยาศาสตร์ บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 1  2 

วารสารระดับชาติ TCI 2  7 

วารสารระดับนานาชาติ  6 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 18 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  7 

ต ารา/หนังสือ  2 

ผลงานสร้างสรรค์  6 

สาขามนุษยศาสตร์ บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 2  2 

วารสารระดับนานาชาติ 11 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ  4 

 รวม 65 
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ล าดับ หน่วยงาน ประเภทผลงาน แหล่งเผยแพร่ จ านวน 

5 คณะพยาบาลศาสตร์ บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 1 10 

วารสารระดับชาติ TCI 2  3 

วารสารระดับนานาชาติ  2 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  1 

 รวม 16 

6 โ ร ง เ รี ย น ก ฎห ม า ยแ ละ
การเมือง 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 2  8 

ต ารา/หนังสือ  6 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1 

 รวม 15 

7 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
บริการ 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 1 3 

วารสารระดับชาติ TCI 2 5 

วารสารที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 2 

วารสารระดับนานาชาติ 8 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 3 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 5 

 รวม 26 

8 โรงเรียนการเรือน 

สาขาวิทยาศาสตร์ บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 1  1 

วารสารระดับชาติ TCI 2  4 

วารสารที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  1 

วารสารระดับนานาชาติ  7 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 18 

ต ารา/หนังสือ  2 

ผลงานสร้างสรรค์  3 

สาขามนุษยศาสตร์ บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 1  1 

วารสารระดับนานาชาติ  1 

ต ารา/หนังสือ  1 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1 

ผลงานสร้างสรรค์  1 

 รวม 41 

9 บัณฑิตวิทยาลัย บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 2  5 

 การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  1 

ต ารา/หนังสือ  2 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1 

งานวิจัยระดับสถาบัน  1 

 รวม 10 

10 สถาบันวิจัยและพัฒนา บทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารระดับชาติ TCI 2  1 

 การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ  7 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1 

 รวม  9 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกระบวนการส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในหลากหลายแนวทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ 

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
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2. จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยมีวารสารในเครือข่าย 
จ านวน 9 วารสาร 

3. ให้บริการกลั่นกรองคุณภาพผลงานวิจัยและวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ก าหนดเงื่อนไขในสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานภายหลังจากสิ้นสุด

โครงการ 
 
 

รายการหลักฐาน 

U 2.4.1 รายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ/โรงเรียนทั้งหมด และสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2562 

U 2.4.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยเพ่ิมเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

การประเมินตนเอง 
 
 

 

 

 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 4.80 คะแนน 5 คะแนน 5.00 บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวชี วัดหลัก : 
    รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี วัด : 
    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : 

1. ผศ.ดร.ยธุยา อยู่เย็น 2. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
3. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 4. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 
5. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี 6. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
7. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 8. ดร.กมลชนก เกียรติศักดิ์ชัย 

9. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 10. ผศ.ดร.อาภาศิริ สวุรรณานนท์ 
 

ผู้เขียนรายงาน : 
1. นางสาวธนาภา งิ้วทอง 
2. นายสุรัช จ้างประเสริฐ 
3. นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์ 
4. ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง 
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SDU 3 

การบริการวิชาการ 





 
 

ร้างหกดยฟห 

     ระสงค์ 
        

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จ านวนโครงการหรือกิจกรรม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 

ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 1 คะแนน  
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2 คะแนน  
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 3 คะแนน  
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 4 คะแนน  
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 5 คะแนน  

สรุปผลการประเมิน ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5 คะแนน 

สูตรค านวณ 
จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการ 

หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area-Based 
 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
แทนค่าสูตรค านวณ 

1 

1 
 

ผลการด าเนินงาน 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินงานโครงการด้านบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น โดย โดยน าศาสตร์ต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกัน ทั้งด้านอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัยที่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area-based) หรือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามพันธกิจในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 (SDU 3.1.1) มีจ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชด าริที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ด าเนินการภายใต้กรอบของการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ การส ารวจเก็บรวบรวมรวบรวมทรัพยากร กรอบ
การใช้ประโยชน์ ได้แก่ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  กรอบการสร้างจิตส านึก 
ได้แก่ จัดกิจกรรมพิเศษ สนุบสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเน้นด าเนินกิจกรรมในเขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ซึ่ง
รวมถึงวิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โดยการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ ได้ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
ได้แก่ นครนายก สุพรรณบุรี แพร่ และกรุงเทพมหานคร รายละเอียด ตามแผนภาพที่ 1 

U 3.1 อว. 
ชื่อตัวชี้วัด: การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
              (Area-based Development) 

X 100 = 100 

X 100 

รายงานการประเมินตนเอง 

SDU 3 
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แผนภาพที่ 1 สรุปการด าเนินงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based Development) 

174



 
 

     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินให้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามกรอบ
แผนแม่บทระยะที่ 5 (ปีที่ 6 ตั้งแต่ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ของ อพ.สธ. ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรในแต่ละส่วน
งานของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.-มสด.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 5048/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.-มสด.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (SDU 3.1.2) 
มีกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
ใน 4 พื้นที่ จ านวน 8 กิจกรรม (SDU 3.1.3) 
    1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ  
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมด าเนินการ
ในโครงการ อพ.สธ.มสด. ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยด าเนินการส ารวจ และน าพรรณไม้ในท้องถิ่น ประยุกตภ์ูมิ
ปัญญาไทยในการใช้พืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพ่ือต่อยอดทางธุรกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส ารวจรวบรวมทรัพยากร และก าหนดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ใหญ่วัยกลางคน จ านวน 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ Home care, Beauty care, Health care ที่ท าจาก “สมอพิเภก” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นพบได้ในเขตพ้ืนที่หมู่
ที่ 1 ต าบลศรีนาวา และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก จากนั้น ส่งต่อความรู้การผลิต
ผลิตภัณฑ์คืนสู่ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ตามพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และการต่อยอดเชิงธุรกิจ ใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ การนวดและสปาด้วยผลิตภัณฑ์จากสมอพิเภก  
     2) การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส าหรับวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนจากข้าว กข 43 และสมุนไพรในท้องถิ่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
       หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ร่วมด าเนินการในโครงการ อพ.สธ.มสด. ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เน้นการส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชและ
สมุนไพรในท้องถิ่น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องส าอางจากพืช
และสมุนไพรในท้องถิ่น ภายใต้กระบวนการค้นคว้าและวิจัย และส่งต่อองค์ความรู้ในรูปแบบของการบริการวิชาการ
ให้กับชุมชนเพ่ือน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าข้าว กข 43  และสมุนไพรในพ้ืนที่ ได้แก่ 
มะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งเป็นจุดเด่นของชุมชนอ าเภอบางปลาม้า และอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  สร้างเป็นชุด
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ขนมปังเสริมกาบาและสมุนไพร 2) น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่
เข้มข้นเสริมคอลลาเจน 3) หมี่กรอบชนิดแท่ง 4) หมี่กรอบรูปแบบเดิม  ที่เหมาะสมกับการบริโภคส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
ในช่วงอายุ 22-60 ปี ซึ่งต้องการทั้งสารอาหาร พลังงาน และสาระส าคัญต่าง ๆ เพ่ือช่วยรักษาสุขภาพ ป้องกันการ
เสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย นอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ จากนั้น ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน
การบริการวิชาการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 3 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอม
ดี อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองเหน่อ อ าเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
    3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแห้วเชิงหัตถกรรม เพ่ือเป็นแนวทางและต้นแบบให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
      หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการชุมชน และน าแห้วซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากในเขตอ าเภอศรีประจันต์ 
และอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แห้วเชิงหัตถกรรม ได้แก่ ดินปั้นจากเปลือกแห้ว และงานจักสาน
จากต้นแห้ว โดยการสานขึ้นรูปท าเป็นรูปแบบชะลอมและภาชนะ ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ ชะลอมจุก ชะลอมหูหิ้ว 
ชะลอมหูหิ้วทรงรี และเข่งชะลอมกลม เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมมูลค่าพืชพันธุ์ในท้องถิ่น น ากลับไปเผยแพร่
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ให้กับชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถี
ชุมชนเกษตร ซึ่งสามารถสร้างความตระหนัก และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชชนิดนี้ให้ยั่งยืนต่อไป 
   4) การวิจัยทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเชิงคติชนวิทยาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงบ้านแม่จองไฟ อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่  
    สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ลงพ้ืนที่ส ารวจหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านแม่จองไฟ อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่ โดยเป็นพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดล าปาง ที่มีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งอยู่ ด าเนินการ
เก็บรวบรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาเชิงคติชน เพ่ือสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม การอนุ รักษ์ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะวิถีชุมชนที่ผูกพันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่ให้สูญหายและเกิดความต่อเนื่องของการถ่ายทอดภูมิปัญญาแบบมุขปาฐะ เพ่ือไม่ให้เกิดการ
กลืนกินทางวัฒนธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถี
ชุมชนในการจัดการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนอย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ไปสู่คติชนสร้างสรรค์หรือการท่องเที่ยวที่มีภูมิปัญญาเป็นฐานได้ในอนาคต 
   5) การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย 
    โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยมี รูปแบบประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยน านักเรียนทัศนศึกษา ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาพันธุ์ไม้ เพ่ือเรียนรู้ น าเสนอผลงานจากส่วนประกอบของพืช  เพื่อสร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนในอนาคต 
   6) การพัฒนาเครื่องหอมไทยสวนดุสิตจากมรดกภูมิปัญญาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ร่วมมือกับหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต่อ
ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทยสวนดุสิตจากภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยให้
ความส าคัญกับการน าทรัพยากรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพ่ือบริการวิชาการแก่สังคมตามความเชี่ยวชาญ และอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
   7) การจัดท าสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) จากทุกหน่วยงาน ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย แบบซีดี 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นฐานข้อมูลส าหรับชุมชนที่ให้บริการวิชาการได้ใช้เผยแพร่ต่อไป  
   8) การพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)  
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) จัดท าเว็บไซต์ของโครงการฯ ได้แก่ http://www.rspg.dusit.ac.th ประจ าแต่ 
ละปี เพ่ือเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยในโครงการ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน  
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รายการหลักฐาน  
   SDU 3.1.1  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
   SDU 3.1.2  ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 5048/2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
                  อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.-มสด.)  
   SDU 3.1.3  รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                  สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)  
 

 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 
 

ระดับ 5 

(ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 90) 

ระดับ 5 

(ร้อยละ 100) 
5.00 บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
1. ดร.สุวมาลย์ ม ่วงประเสฐิ 
2. รศ.ดร.ชนะศึก นชิานนท ์
3. ดร.พรชณิตว ์แก้วเนตร 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
      1.   ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2.   ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
     3.   ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4.   ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
     5.   ผศ.ดร.ศรีสดุา วงศ์วิเศษกุล 6.   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 
     7.   ดร.กมลกนก เกียรติศกัดิ์ชัย 8.   รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 

     9.   ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 
     11.   ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ 
     13.   ดร.วรเวชช ์ อ่อนน้อม 

     15.   ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
     17.   ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ 

10.  ดร.สวุิชชา เนียมสอน 
12.  ผศ.ดร.ยธุยา อยู่เย็น 

14.  ดร.ขวัญนภา  สุขคร 
16.  ดร.สรุพล ศิริเศรษฐ 
 

 
ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 

1. ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 2. ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เยน็ 
3. น.ส.จิตราพร  จันทรกูล 4. น.ส.วาสนา  จันทร์จ่าย 
5. น.ส.กฤติกา ลีลาพตะ 6. น.ส.วลัยพร อ่อนน้อมดี 
7. น.ส.สุกัญญา จันทราภรณ์ 8. น.ส.รุ่งนะภา โนร ี

 
 
  

ร้าง  
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ปร้างหกดยฟห 

     ระสงค์ 
 

เกณฑ์ประเมิน  
       เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล 
ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม  
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 1 คะแนน  
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2 คะแนน  

ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 3 คะแนน  

ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 4 คะแนน  

ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 5 คะแนน  
สรุปผลการประเมิน ระดับ 5 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

สูตรค านวณ 
 
 
 
 
 
 

 
 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ 

แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/ 
การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

x 100 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติทั้งหมด 

 

2 

2           
 

 

 
ผลการด าเนินงาน  
        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยน าศาสตร์ต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกัน 
ทั้งด้านอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย ให้บริการวิชาการรวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
และสาธรณชน ภายใต้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 (SDU 3.2.1) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ด าเนินงานโครงการด้านบริการวิชาการที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนหรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข ลดปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้
ของชุมชน สังคม การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ จ านวน 1 โครงการ และ 1 กิจกรรม โดย

X 100 = 100 

รายงานการประเมินตนเอง 

U 3.2 อว. SDU 3 

ชื่อตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานใน   
               ชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non-Age Group  
               Participation) 

แทนค่าสูตรค านวณ 
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ทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รายละเอียด ดังนี้ 
     1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)  
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 เป็นต้นมา ด าเนิน
โครงการภายใต้กรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการ
สร้างจิตส านึก งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่จังหวัด เพ่ือร่วมด าเนินการหา
แนวทางและสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ทรัพยากรในท้องถิ่นของจังหวัด น าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรนั้นให้ยั่งยืนและเป็นการสร้างจิตส านึกในการรักทรัพยากร มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน และแต่งตั้งบุคลากรในแต่ละส่วนงานของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.-มสด.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ 5048/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.-มสด.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (SDU 3.2.2) ทั้งนี้มีกิจกรรมภายใต้โครงการที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมี
ส่วนร่วมในโครงการ (SDU 3.2.3) รายละเอียดดังนี้ 
           1.1)  กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิง
ธุรกิจ โดยลงพ้ืนที่ส ารวจชุนชนในพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก คือ ชุมชน
ไทยเวียง ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ต าบลศรีนาวา และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายกโดยเก็บ
รวบรวมพันธุ์พืช และเลือก “สมอพิเภก” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ใหญ่วัย
กลางคนจากทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา จ านวน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) กลุ่ม Home 
Care ได้แก่ น้ ายาบ้วนปาก ยาสีฟัน และ Top to toe 2) กลุ่ม Beauty Care ได้แก่ ครีมนวดหน้า สครับผิวแบบเจล 
และน้ ามันนวดผ่อนคลายสปา และ 3) กลุ่ม Health Care ได้แก่ น้ ามันนวด พลาสเตอร์บรรทาปวด และลูกประคบ 
และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปถ่ายทอดการท าผลิตภัณฑ์ส าหรับนวดและสปาจากสมอพิเภก เพ่ือ
สร้างจิตส านึกแก่ชุมชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ส าหรับนวด
และสปาจากสมอพิเภก ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน กิจกรรมนี้สามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
                       - ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
                       - วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
                       - ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
                       - องค์การบริหารส่วนต าบลศรนีาวา (อบต.ศรีนาวา) 
                       - ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติภูกระเหรี่ยง 
                       - จังหวัดนครนายก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
                       - วัดคีรีวัน อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

            1.2) กิจกรรมการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส าหรับวัยผู้ใหญ่วัยกลางคน จากข้าว กข 43 และ
สมุนไพรในท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจ สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และวิสาหกิ จ
ชุมชน ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมดี อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีความต้องการในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการแปรรูปวัตถุดิบ
ทางการเกษตร มีการเสนอแนวทางในการเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและมี
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ตลาดส าหรับวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่จะถูกพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม ได้เรียนรู้การน าผลผลิต
ทางการเกษตรที่ตนมี ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูป จ านวน 4 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมปังเสริมกาบาและสมุนไพร น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่เข้มข้นเสริมคอลลาเจน หมี่กรอบชนิดแท่ง 
และหมี่กรอบรูปแบบเดิม เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จนส าเร็จพร้อมวางจ าหน่าย ยังมีการให้ความรู้ด้านการท าตลาด
ออนไลน์ และการหาจุดจ าหน่ายใน จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ตลาดน้ าวัดพระลอย ตลาดน้ าบ้านรังนก และงานจัด
แสดงสินค้าตามที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน เช่น ส านักงานปฏิรูปอุตสาหกรรมภาค 8 ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี จากการติดตามผล ชุมชนเป้าหมายมีความพร้อมในการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าในระดับชุมชน และสามารถน าไปพัฒนาต่อในระดับที่ได้มาตรฐาน เมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และได้มี
การประสานความร่วมมือเพ่ือให้ชุมชนสามารถได้รับการบริการจากภาครัฐ ด้านการผลิต และการท าตลาดในอนาคต 
โดยมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นพ่ีเลี้ยง กิจกรรมนี้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
                       - ส านักงานปฏิรูปอุตสาหกรรมภาค 8 
                       - ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
                       - ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
                       - ที่ท าการปกครอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
                       - ที่ท าการปกครอง อ าเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี 
                       - วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมดี 
                       - วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา 

            1.3) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแห้วเชิงหัตถกรรม โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการและปัญหา
ในชุมชน พบว่า ชาวบ้านต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการปลูกแห้วและจ าหน่ายแห้วเป็น
อาชีพ มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง โดยการน าของนายสงบ ลาภ
ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวังยาง โดยให้นักท่องเที่ยวมาลงพ้ืนที่เรียนรู้การปลูกแห้ว การเก็บแห้ว 
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแห้ว โดยการสานขึ้นรูปท าเป็นรูปแบบชะลอม และภาชนะ ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 
ชะลอมจุก ชะลอมหูหิ้ว ชะลอมหูหิ้วทรงรี และเข่งชะลอมกลม ซึ่งทางกลุ่มมีความสนใจอยากให้ทีมงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากต้นแห้ว เพ่ือน าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจและสามารถร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถี
ชุมชนของการท าแห้วได้อย่างครบวงจร คณะท างานจึงถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนได้รับการพัฒนาโดยสามารถน า
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกันพัฒนาและออกแบบที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ไปใช้ในกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง สามารถร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชุมชนของการท าแห้วได้อย่างครบวงจร และ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และสมาชิกกลุ่มจักรสานในชุ มชน จ านวน  
20 คน ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนวความคิดต่อการจักรสานผลิตภัณฑ์จากต้นแห้ว จนสามารถท าเป็นผลิตภัณฑ์
งานจักรสานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถต่อยอดเป็นของฝากและของที่ระลึกได้ กิจกรรมนี้สามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
                      - ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง 
                      - เทศบาลต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี      
            1.4) กิจกรรมการวิจัยทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเชิงคติชนวิทยาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงบ้านแม่
จองไฟ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยท าการศึกษาวิจัยใน 4 ประเด็น คือ 1) การร่วมแรงของชุมชนและครอบครัว  
2) การสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 3) การสืบทอดประเพณีพิธีกรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และ 4) การสร้าง
สายสัมพันธ์ที่อบอุ่นของชุมชน โดยมีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงบ้านแม่จองไฟ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ และนักเรียนและ
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บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่จองไฟ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาเชิงคติชนวิทยา เช่น พิธีกรรมทางจิตวิญญาณ (พิธีกรรมการเลี้ยงผีของชาวกระเหรี่ยงบ้านแม่จองไฟ 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่) การท านายกระดูกไก่ นิทาน หรืออาหารของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงบ้านแม่จองไฟ และจัดท า
เป็นรูปเล่มรายงานวิจัย เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เชิงคติชนวิทยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชุมชนในการจัดการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนอย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่คติชนสร้างสรรค์หรือการ
ท่องเที่ยวที่มีภูมิปัญญาเป็นฐานได้ในอนาคต กิจกรรมนี้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
                         - หมู่บ้านแม่จองไฟ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
                         - เทศบาลต าบลแม่ลานนา อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
    2) กิจกรรม “การส ารวจและการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น บริเวณวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” ร่วมกับส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานครด าเนินการการส ารวจ และศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น บริเวณพ้ืนที่วัดบวรนิเวศ
วิหารราชวรวิหาร เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายหลักเพ่ือต้องการทราบชนิด
ของพืชและการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของส านักงานเขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร สามารถเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้รู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ของพันธุ์ไม้ รวมถึงการน าไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของพันธุ์ไม้ในพ้ืนที่ กิจกรรมนี้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
                           - วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
                           - ส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

รายการหลักฐาน  
       SDU 3.2.1   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
       SDU 3.2.2  ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 5048/2562 เรื่อง แต่งตั้ง  คณะท างานโครงการอนุรักษ์ 

       พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.-มสด.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       SDU 3.2.3  รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)  
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
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การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 
 

ระดับ 5 

(ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 90)  

ระดับ 5 

(ร้อยละ 100) 
5.00 บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
1. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
2. รศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนท์  
3. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร                     

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

      1.   ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2.   ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 

     3.   ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4.   ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
     5.   ผศ.ดร.ศรีสดุา วงศ์วิเศษกุล 6.   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 
     7.   ดร.กมลกนก เกียรติศกัดิ์ชัย 8.   รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 

     9.   ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 
     11.   ดร.พันธรักษ์  ผูกพันธุ์ 
     13.   ดร.ขวัญนภา  สุขคร 
     15.   ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ 

10.  ดร.สวุิชชา เนียมสอน 
12.  ดร.วรเวชช ์อ่อนน้อม 
14.  ผศ.ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง 
16.  ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ 

 
ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน  

1. ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 2. ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เยน็ 
3. น.ส.จิตราพร  จันทรกูล 4. น.ส.วาสนา  จันทร์จ่าย 
5. น.ส.กฤติกา ลีลาพตะ 6. น.ส.วลัยพร อ่อนน้อมดี 
7. น.ส.สุกัญญา จันทราภรณ์ 8. น.ส.รุ่งนะภา โนร ี
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SDU 4 

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และความเป็นไทย 





ร้างหกดยฟห
ะสงค ์

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 

เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
3. ก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง ศิลปะและ

วัฒนธรรม
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 
2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 
3 มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 3 
4 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 
5 มีการด าเนินการ 6 -7 ข้อ 5 

สรุปผลการประเมิน ระดับ 5 
6 ข้อ 

5 คะแนน 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการด าเนินงานส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้วยการท างานภายใต้ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การด าเนินงาน
บรรลุตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกตัวบ่งชี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินกิจกรรมให้
เข้ากับสถานการณ์ Lock down ประเทศ ตามนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
วิด–19 ของรัฐบาล ภาพรวมการด าเนินงานตามแผนภาพที่ 1 การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 

รายงานการประเมินตนเอง 

U 4.1 สป.อว. SDU 4 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  และความเป็นไทย 
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ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน   
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีนโยบายด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน) กลยุทธ์ที่ 2 (ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี
ของประเทศ (Good Citizenship) และแนวคิด SDU Directions: SMALL but SMART โดยน าแนวทางแห่ง
ค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด บุคลิกภาพที่โดดเด่น องค์กรที่มีความโปร่งใสและ
การท างานบนรากฐานแห่งความประณีต มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการด าเนินงาน มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปรากฏดังแผนภาพที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ส ารวจข้อมูลตามความต้องการ 
ในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการด าเนินงานตามแผน 

สร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบาย/แผนกลยุทธ ์มสด./ 

แผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564/  
SDU Directions: SMALL but SMART/ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ 
ความต้องการในการท านุบ ารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

จัดท าแผนงานสร้างเสริมฯ รายป ี

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติ 

ด าเนินงานตามแผนรายป ี

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
สร้างเสริมฯ ประจ าปีงบประมาณ 

ประชาสัมพันธโ์ครงการ/
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายงานผลและประเมินความส าเร็จ 

ตามตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

พัฒนาจัดท า (รา่ง) แผนท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าค าสั่งเลขที่ 4959/2563 ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (U 4.1.1) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวทางการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  โดยคณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรผู้ที่รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ าแนกเป็นคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกรรมการ 
มีรองอธิการบดี ร่วมเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การศึกษา  
          หน้าที่ ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          2. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธาน
กรรมการ มีที่ปรึกษาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  ผู้อ านวยสถาบัน/ส านัก เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          หน้าที่ อ านวยการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
          3. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร จ านวน 5 คน 
ที่รับผิดชอบด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ โรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
สถาบัน/ส านัก ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
          หน้าที่ 1. จัดท าแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
                    2. ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                    3. ก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
          4. คณะกรรมการติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ รอง
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ และบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรม เป็นคณะกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
          หน้าที่ 1. ติดตามผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                   2. รวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
                   

ผลการด าเนินงาน  
          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต และร่วมกันขับเคลื่อนกลยุทธ์การปฏิบัติงานรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (U 4.1.2) มีคณะกรรมการด าเนินงานร่วมกันพิจารณาประเด็นส าคัญ ๆ 3 ประเด็น  ในการจัดท า
แผนงานฯ ดังนี้ 
          1) พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา  
          2) การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength)  จุดอ่อน  (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม 
(Threat) ของการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
          3) พิจารณาการก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย คณะกรรมการฯ ศึกษานโยบายการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในระดับประเทศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เพ่ือเป็นกรอบ
แนวคิดก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้มี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ซึ่งนโยบายประเด็นส าคัญ เช่น 
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับงานวัฒนธรรม ร่างกรอบทิศทางการ
พัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม กรอบทิศทางตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับงานวัฒนธรรม (พ.ศ. 2560–2564) กรอบอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 และ 
แนวคิด SDU Directions: SMALL but SMART  ดังนี้ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
                         กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล 
                         กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
                        กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข  
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
                        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมส าหรับโลกอนาคต 
          แผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีความเชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังแผนภาพที่ 3 การแสดงความเชื่อมโยงของนโยบายการแนวทางในการจัดท าแผน
สร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และก าหนด
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตารางที่ 1 แนวทางในการจัดท าแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนภาพที่ 3 การแสดงความเชื่อมโยงของนโยบายการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับ                
ประเทศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี  
พ.ศ. 2557-2560 ผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาปีการศึกษา 2554-2558 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ในอนาคต 

นโยบายส าคัญที่เกีย่วข้อง 
ด้านการศึกษาของชาต ิ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดสุิต (พ.ศ. 2561-2564) 
การผลิตบัณฑติพันธุ์ใหม่ทีม่ีทักษะสนองต่อโลกอนาคต 

และเป็นพลเมืองทีด่ี/ SDU Directions: SMALL but SMART ผลการด าเนินงานตามแผน 

สร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ. 2562 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

แผนสร้างเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พ.ศ. 2561-2564) 

 

วัตถุประสงคข์องแผน  
1. เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยบูรณาการกบัการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมแก่นกัศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมบทบาทหรือการมีส่วนรว่มของนักเรียน นักศึกษา และ/หรือบุคลากร ในการเผยแพร่ สืบสาน ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปญัญาท้องถิ่น และ/หรือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

3. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตตามวัฒนธรรมสวนดุสิต ความเป็นสวนดสุิต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน หรือกจิกรรมเสริมแก่นักศึกษา 

2. ส่งเสริมบทบาทหรือการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและ/หรือบุคลากร มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ สืบสาน ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปญัญาท้องถิ่น และ/หรือส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

3. ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตตามวัฒนธรรมสวนดุสิต ความเป็นสวนดุสิต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ตัวบ่งชี้และค่าเปา้หมาย  
1. โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทีบู่รณาการกบัการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมแก่
นักศึกษา อยา่งน้อยร้อยละ 50 จากจ านวนโครงการทั้งหมด 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา และ/หรือบุคลากร มีส่วนร่วมในการเผยแพร ่สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปญัญาท้องถิ่นและ/หรือส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างน้อยร้อยละ 85 จากจ านวน
โครงการทั้งหมด 

3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนกัศึกษาด้านความเป็นสวนดุสิต และจรยิธรรมคุณธรรม อยา่งน้อยร้อยละ 80 จากจ านวน
โครงการทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 แนวทางในการจัดท าแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
          มหาวิทยาลัยสวนดุสิตน านโยบายการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 มาก าหนดกรอบ
แนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นแผนรายปี  
(U 4.1.3) เน้นแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ และค่า
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตารางที่ 2 วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนสร้างเสริม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นในการ
จัดท าแผนสร้าง
เสริมท านุบ ารุง

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ร่างกรอบทิศทางการ
พัฒนาด้าน

วัฒนธรรมระยะ  
20 ปี  

(พ.ศ. 2558-2579) 
 

ยุทธศาสตร์
กระทรวง
วัฒนธรรม 

 

กรอบทิศทาง
ตาม

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 กับ
งานวัฒนธรรม 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี  

ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551-2565) 

 

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ.  
(2561-2564) 

 

การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดย
บู รณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
ห ริ อ กิ จ ก ร ร ม แ ก่
นักศึกษา 

     

การส่งเสริมบทบาท
หรือการมีส่วนร่วม
ข อ ง นั ก เ รี ย น
นักศึกษา และ/หรือ
บุ ค ล า ก ร  ใ นก า ร
เผยแพร่สืบสาน ท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม ภาษาไทย 
ภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น 
และ/หรือส่ ง เสริม
ความรู้ความเข้าใจใน
วั ฒ น ธ ร ร ม ท่ี
หลากหลาย 

     

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
บั ณ ฑิ ต ต า ม
วัฒนธรรมสวนดุสิต 
ความเป็นสวนดุสิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

     

191



 

ตารางที่ 2 วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการส ารวจความต้องการการจัด
โครงการ/กิจกรรมของคณะ โรงเรียน หลักสูตร สถาบัน/ส านัก ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม จัดท า (ร่าง) แผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือพิจารณาและคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนสร้างเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการทั้งหมด 51 โครงการ/
กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,192,270 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน)  

 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม แ ก่
นักศึกษา 

1. มี ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณา
การกับการจัดการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมเสริม  

โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมเสริมแก่นักศึกษา
อย่างน้อยร้อยละ 50 จากจ านวน
โครงการทั้งหมด 

2. เพ่ือส่งเสริมบทบาทหรือ
การมีส่วนร่วมของนักเรียน 
นักศึกษา และ/หรือบุคลากร 
ในการเผยแพร่ สืบสาน ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และ/หรือส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

2. มี ก า รด า เ นิ น โ คร ง ก า ร /
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียน 
นักศึกษา และ/หรือบุคลากร มี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ สืบสาน 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และ/หรือส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นัก เรียน นักศึกษา และ/หรือ
บุคลากร มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ 
สื บ ส านท า นุ บ า รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ/หรือส่งเสริมการ
เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
อย่างน้อยร้อยละ 85 จากจ านวน
โครงการทั้งหมด 

3. เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามวัฒนธรรม
สวนดุสิต ความเป็นสวนดุสิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม  

3. มี ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร /
กิ จ ก ร รม พัฒนาสมร รถ น ะ
นักศึกษาด้านความเป็นสวน
ดุสิต และจริยธรรมคุณธรรม  

โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
สมรรถนะนักศึกษาด้านความเป็น
สวนดุสิต และจริยธรรมคุณธรรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 จากจ านวน
โครงการทั้งหมด 
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ข้อ 3  ก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เหมาะสม มีความคุ้มค่าด้านการใช้งบประมาณ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยด าเนินการการปรับลด และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมในแผน
สร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ให้งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมกลุ่ม จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการบางโครงการ/กิจกรรมได ้มหาวิทยาลัยจึงจัดท าแผนการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  2563 ฉบับปรับปรุง โดยลดโครงการ/ กิจกรรม จาก 51 
โครงการเหลือ 42 โครงการ/กิจกรรม จากนั้น ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับปรับปรุง (U 4.1.5) สรุปไดต้ามตารางที่ 3 และแผนภาพ
ที่ 4 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

ลักษณะการด าเนินงาน จ านวน (โครงการ/กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ 

ด าเนินการส าเร็จ 39 92.86 
อยู่ในระหว่างด าเนินการ 2 4.76 
เลื่อนการด าเนินงาน 1 2.38 

รวมทั้งสิ้น 42 100.00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวางแผนด าเนินโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความ 
เป็นไทย ในปีงบประมาณ 2563 จ านวนทั้งสิ้น 42 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ จ านวน 
39 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของโครงการและกิจกรรมตามแผนฯ) เช่น โครงการครุศาสตร์น้อมวันทา
บูชาครู โครงการปลูกฝังความเป็นสวนดุสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่าน
งานประดิษฐ์ถาดจากใบตอง ในรายวิชาการบริหารพหุวัฒนธรรม  โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงาน (ไตรมาส 4) จ านวน 2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 4.76) คือ กิจกรรมการการบูรณาการวัฒนธรรม
ความเป็นสวนดุสิตด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้กับนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในรายวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ และโครงการอบรมนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) ส าหรับเยาวชน ที่สิ้นสุดการอบรมในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2563  

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ท าให้รัฐบาลไทย
ประกาศ Lock down ประเทศในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ท าให้มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตต้องปรับการด าเนินงานตามนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด –19 
ของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม ในแผนสร้างเสริม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ การเลื่อนด าเนินงาน เช่น โครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด “วัฒนธรรมเกษตรกับวิถีชีวิตชาวตรัง งานยางพารา” เนื่องจากเป็นการด าเนิน
กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง การยกเลิกกิจกรรมย่อยในบางโครงการ อาทิ การ
ยกเลิกกิจกรรมตามประเพณีที่ต้องจัดท าตามระยะเวลา เช่น การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก หรือกิจกรรม
รดน้ าด าหัวปี๋ใหม่เมือง  
 

ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ผลการด าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พบว่า มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ ครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ (U 4.1.6)  

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินโครงการกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอน จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.38 และมีจ านวนวิชาที่น าไปบูรณา
การ 37 รายวิชา  

2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการด าเนินโครงการ /กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา และ/หรือ
บุคลากร มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการ

เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย จ านวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.10 
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการด าเนินโครงการ /กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านความเป็น  

สวนดุสิต และจริยธรรมคุณธรรม จ านวน  34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.95 
ดังรายละเอียดการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ   ใน

แต่ละโครงการ/กิจกรรม ในตารางผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ฉบับปรับปรุง 
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ตารางที่ 4  ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ฉบับปรับปรุง 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ /กิจกรรม  

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ผลประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ  ข้อ  ข้อ  
1 2 3 1 2 3 

1 โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่  
1  (กิจกรรมที่ 1 โครงการนิทานเพลงบรรเลง
ศิลป์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 บรรล ุ

 - กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชงิปฏิบัติการเรือ่ง
การแต่งนทิานเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย        

 - กิจกรรมย่อยที่ 2 การประกวดนทิาน
แอนเิมชนัส าหรับเด็กปฐมวัย ด้วยเทคนิค  
stop motion บนฐานจนิตวิศวกรรม 
และกจิกรรมครูสร้างสรรค์สื่อ  ภาษา  
วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี 

       

 2  (กิจกรรมที่ 2 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์ ตามบริบทไทย สาน
สายใยคณะครุศาสตร ์

- กิจกรรมย่อยที่ 1  สืบสานประเพณี
สงกรานต ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 โครงการครุศาสตรน์้อมวันทาบูชาครู        บรรล ุ
3 โครงการสัมมนานิทัศน์ “รืน่รม่วรรณกรรม 

สุขล้ ารัตนโกสินทร์สมัย”         บรรล ุ

4 โครงการปลูกฝังความเป็นสวนดุสิตและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

       บรรล ุ

5 โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมความเป็น
สวนดุสิตดว้ยคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

- กิจกรรมการแสดงมทุิตาจิตถ่ายทอดสืบสาน
วัฒนธรรมสวนดุสิต 
 

       บรรล ุ

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จิตอาสาพัฒนา
เพื่อสาธารณะประโยชน ์การส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมใน 
ศาสนสถานของหลกัสูตรอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย 

       บรรล ุ

7 โครงการเตรียมความพรอ้มบัณฑิตสู่การเป็น
พยาบาลวิชาชีพ        บรรล ุ

 

8 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ไทยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 

       บรรล ุ

9 โครงการไหว้ครแูละบายศรีสู่ขวัญส่งเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นไทย         บรรล ุ

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนานกัศกึษาการ
ก าหนดและการประกอบอาหาร กจิกรรมที ่2 
จัดส ารับอาหารไทย 

       บรรล ุ
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ล าดับ ชื่อโครงการ /กิจกรรม  

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ผลประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ  ข้อ  ข้อ  
1 2 3 1 2 3 

11 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากร
และนกัศึกษาด้านอาหาร ตามความร่วมมือ
กับสถาบัน TAFE Queensland เมอืง
บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 

       บรรล ุ

12 โครงการ Village Tourism การ
ท่องเที่ยวชมุชนสูก่ารพฒันาอย่างย่ังยืน  

       บรรล ุ

13 โครงการทัศนศกึษาเส้นทางบังคับเสน้ทางที ่
1 พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญใน
กรุงเทพฯ จังหวัดพระนครศรอียุธยาและ
จังหวัดลพบุรี   

       บรรล ุ

14 โครงการฝกึปฏิบัติการภาคสนามเพื่อใชเ้ป็น
ข้อมูลในการย่ืนขอรับการทดสอบใบอนุญาต
มัคคุเทศก์ทัว่ไป )ภาษาต่างประเทศ (ใน
เส้นทาง 3 เสน้ทางราชมรรคา )อีสานใต้(  

       บรรล ุ

15 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพและเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง SDU 
SPIRIT สู่สายงานการท่องเที่ยว  

       บรรล ุ

16 โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที ่9 โดย
พระบรมราชานุญาต        บรรล ุ

17 โครงการ Basic Bartender Course         บรรล ุ

18 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านงาน
ประดิษฐ์ถาดจากใบตอง ในรายวิชาการ
บริหารพหุวัฒนธรรม 

       บรรล ุ

19 โครงการเรียนรูแ้ละเข้าใจความหลากหลาย
ทางพหุวัฒนธรรมเพี่อการอยู่ร่วมกนัอย่าง
สันต ิ

       บรรล ุ

20 โครงการกราบระลึกพระคุณที่สามและสืบ
สานพระพทุธศาสนา ภาคการศกึษาที ่1 ปี
การศกึษา 2562 

       บรรล ุ

21 โครงการวนัวิชาการนิติศาสตร ์
สวนดุสิต รพี’ 63        บรรล ุ

22 โครงการ “นอ้มร าลึกพระคุณครูอาจารย์” 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

       บรรล ุ

23 โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีไทย        บรรล ุ
24 กิจกรรมการการบูรณาการวัฒนธรรมความ

เป็นสวนดุสิตด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ให้กับนักศกึษาของบัณฑิต
วิทยาลัยในรายวิชาดุษฎนีิพนธ์  

      อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

25 โครงการทัศนศกึษาระดับชัน้ประถมศกึษา        บรรล ุ
26 โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัยสวนดสุิต 

)อพ.สธ.- มสด (.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .
2563 

       บรรล ุ
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ล าดับ ชื่อโครงการ /กิจกรรม  

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ผลประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ  ข้อ  ข้อ  
1 2 3 1 2 3 

27 โครงการอบรมนาฏศิลป์ตะวนัตก )บัลเล่ต์ (
ส าหรับเยาวชน       

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
)ด าเนินการอบรมถึงวนัที่ 8 

ตุลาคม 2563( 
28 โครงการการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

แบบโยนิโสมนสิการเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทกัษะการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ ของนกัศึกษาสาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวัย ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 

       บรรล ุ

29 โครงการรูปแบบการจัดการเรียนรูจ้ริยธรรม
การวจิัยทางวทิยาศาสตร ์รายวิชา สถิติและ
การวางแผนการทดลอง ในการวิจัยด้าน
อาหาร ในระดับปรญิญาตรีเพือ่พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และสร้างทกัษะชีวติและ
อาชีพ 

       บรรล ุ

30 กิจกรรมพิธถีวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

       บรรล ุ

31 กิจกรรมพิธถีวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ
นางเจ้าสริกิิติ์ พระบรมราชินนีาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

       บรรล ุ

32 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลัยสวนดสุิต วทิยาเขตสุพรรณบุร ี        บรรล ุ

33 กิจกรรมตามรอยศรทัธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า 
หลวงพ่อเกษม เขมโกประจ าปีการศกึษา 
2562 

       บรรล ุ

34 กิจกรรมท าบุญตักบาตรเพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเนือ่งในโอกาสครบรอบ
สถาปนาโรงเรียนสาธิตละอออทุิศ ล าปาง 11 
ปี และรว่มทอดผ้าป่าเพือ่การศกึษาปฐมวัย  

       บรรล ุ

35 กิจกรรมพิธที าบุญเนื่องในวนัขึ้นปีใหม่ ปี 
2653        บรรล ุ

36 กิจกรรมตรุษจีนสวนดุสิต SUAN DUSIT 
CHINESE NEW YEAR 2020        บรรล ุ

37 โครงการรกัษ์ชุมชน คนไทยพวน        บรรล ุ
38 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

ศูนย์การศกึษานอกที่ตั้ง หัวหิน        บรรล ุ

39 โครงการ  "ทอดกฐินสามัคคี  ประจ าปี  
2562"        บรรล ุ

40 กิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา “ท าบุญตกับาตร 
วันปีใหม่ 2563” 

       บรรล ุ

41 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “เทศกาล
สงกรานต์ 2563” 

       บรรล ุ

42 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวดั 
“วัฒนธรรมเกษตรกับวิถีชีวติชาวตรัง งาน
ยางพารา”  

      เลื่อนการจัดโครงการ 
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แผนภาพที่ 5 ร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
สร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,688,678 บาท  

(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)  
 

ข้อ 5  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ผลการด าเนินงาน  
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 6 เดือน พบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องขอปรับปรุงแผนและยกเลิก 
จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรม “รากเหง้าอาหารไทย” โดย ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ, โครงการ
อบรมศิลปะและวัฒนธรรม ส าหรับบุคคลทั่วไป หรือกิจกรรมอังกฤษรู้รักษ์ความเป็นไทย เป็นต้น เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันฯ ที่
ให้ไว้ในปีการศึกษา 2562 ด้านการต่อยอดการด าเนินงาน การสร้างองค์ความรู้และการจัดเก็บ การสร้างโอกาส
ในการน าไปใช้ประโยชน์และการก าหนดตัวชี้วัด มาปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและความเป็นไทย ดังนี้ 

1. การต่อยอดการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากฐานความรู้และประสบการณ์เดิม 
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับสังคมโลกสมัยใหม่ โดยออกแบบโครงการหรือกิจกรรมที่น าความ
เชี่ยวชาญด้านอาหารและการบริการมาปรับปรุง พัฒนา เช่น การจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้
จริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รายวิชา สถิติและการวางแผนการทดลอง ในการวิจัยด้าน
อาหาร ในระดับปริญญาตรีเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างทักษะชีวิตและอาชีพน าไปสู่
การให้บริการรูปแบบใหม่ หรือการด าเนินงานของสวนดุสิตเดลิเวอรี่ (Suan Dusit Delivery) ที่
ให้บริการส่งผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและการบริกา รของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่   
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ครัวสวนดุสิต โรงเรียนการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน สวนดุสิต โฮมเบเกอรี่และโรงแรม
สวนดุสิต เพลส โดยสามารถสั่งอาหารทางช่องทางออนไลน์และรอรับที่บ้านได้ เพ่ือสร้างโอกาส
ทางการท างาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ลดความเสี่ยงและการ
ปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19  เป็นต้น 

2. สร้างองค์ความรู้ จัดเก็บและเผยแพร่อย่างเป็นระบบ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จัดท าจุลสารออนไลน์ “สวนดุสิตเดลิเวอรี่ ”ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารและการบริการที่เป็น

ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น องค์ความรู้เรื่องข้าวแช่สวนดุสิต ผัด
ไทย อาหารยุคโควิด -19 หรืออาหารส าหรับผู้สูงอายุ ท าการเผยแพร่ทางช่องทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แอพพลิเคชั่นไลน์ และเฟซบุ๊ก ปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 27 ฉบับ  

3. การสร้างโอกาสในการน าไปใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน สังคม โดยมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตออกแบบการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ให้เหมาะกับบริบทการใช้ชีวิตแบบ  new normal เช่น 
การเสวนากลุ่มย่อยผ่านทาง Facebook live การอบรมออนไลน์ การถ่ายทอดและบันทึกสู่สาธาณ
ชนผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น หลักสูตรการท าข้าวแช่ )ระยะสั้น (เป็นต้น  

4. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงการ
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  2) มี
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา และ/หรือบุคลากร มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมที่หลากหลาย และ 3) มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน
ความเป็นสวนดุสิต และจริยธรรมคุณธรรม ท าการประเมินโดยการนับจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการจริง ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์  
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ครบ
ทุกหัวข้อ 

5. ยกเลิกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และจัดกิจกรรมทดแทน
ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบ new normal เช่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในศาสนสถานของหลักสูตร  
อาชีวอนามัย เพ ื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจริยธรรม คุณธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
นักศึกษาในการลงพ้ืนที่ในชุมชน นักศึกษายังน าความรู้ที่เรียนและประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้และต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 การ
ป้องกันตนเองและความเข้าใจที่ถูกต้อง ช่วยตรวจวัดอุณภูมิคนในชุมชน เป็นต้น 

6. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้แก่ การจัด
ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์ และส่งรายงาน
การประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ควรจัดท าแผนสร้างเสริมท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยน าแนวคิด SDU Directions: SMALL but 
SMART ที่มีแนวทางแห่งค่านิยม 4 ประการได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด บุคลิกภาพที่โดดเด่น 
องค์กรที่มีความโปร่งใสและการท างานบนรากฐานแห่งความประณีต สั่งสมประสบการณ์และมีความเป็นสากล
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย มาผนวกกับผลการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนสร้างเสริม
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ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น เน้นการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในลักษณะการบูรณาการความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง ก าหนดประเด็นเพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
และใช้ศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่บนพ้ืนฐานความ
เชี่ยวชาญและผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 

     
ข้อ 6  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน      

 

ผลการด าเนินงาน   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตด าเนินการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ต่อสาธารณชนหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบช่องทางออนไลน์ และจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ท าให้สังคมมีการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตในรูปแบบใหม่หรือที่เป็นที่รู้จักใน
ค าว่า “New Normal” คือ หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับทางร่างกายระหว่างบุคคล (Physical Distancing) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงน าอัตลักษณ์อันโดดเด่นและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย คือ ด้านอาหารและการ
บริการให้บริการต่อสาธารณชน ด้วยวิธีการจัดจ าหน่ายอาหารที่มีความสด สะอาด ถูกสุขอนามัย ภายใต้
มาตรฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องการบริโภคอาหารในสถานการณ์ยุคการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงด าเนินโครงการ “สวนดุสิตเดลิเวอรี่” (Suan Dusit Delivery) ซึ่งเป็น
โครงการที่บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิต และการให้บริการ
ด้านอาหารทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ ครัวสวนดุสิต (Suan Dusit Kitchen), โรงเรียนการอาหารนานาชาติ
สวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School), โรงเรียนการเรือน (Suan Dusit School of 
Culinary Arts), สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ (Home Bakery) และ โรงแรมสวนดุสิต เพลส (The Suan Dusit 
Place)  

 นอกจากนี้ มีการด าเนินการจัดท าจุลสาร เรียกว่า “จุลสารสวนดุสิตเดลิเวอรี่” ซึ่งเป็นจุลสารด้านการ
บริโภคอาหารในยุคการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด–19 เพ่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สู่สังคม มีจ านวน 27 
ฉบับ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(https://dusit.ac.th/) แอพพลิเคชั่นไลน์ (@suandusitdelivery) เฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(https://www.facebook.com/suandusitdelivery) โทรศัพท์ 02 244–5900–10 และช่องทาง Youtube 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LVcUYCMdyMA&feature=emb_logo)  
เป็นต้น  (ดังตัวอย่างภาพข่าวประชาสัมพันธ์ตามแผนภาพที่ 6-7) 
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แผนภาพที่ 6 ตัวอย่างจุลสารออนไลน์ “จุลสารสวนดุสิตเดลิเวอรี่” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 7 หลักฐานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (https://delivery.dusit.ac.th) 
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นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit 
International Culinary School) จัดอบรมหลักสูตรข้าวแช่ชาววัง (หลักสูตรระยะสั้น) ส าหรับบุคคลทั่วไปที่
สนใจเรียนรู้และมุ่งเน้นสืบสานภูมิปัญญาส ารับแห่งวัฒนธรรมด้านการอาหาร ประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ได้แก่ 
น้ าลอยดอกไม้สด (วิธีอบน้ าร่ าข้าวแช่) ลูกกะปิทอด หอมทอด ปลายี่สนหวาน ไช้โป๊วผักหวาน พริกหยวก  
สอดไส้และหมูฝอย หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–8 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 10305 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกทั้ง จัดท าข้อมูลเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง  
“ข้าวแช่” ในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับผู้ที่สนใจ ได้แก่ ความเป็นมา ขั้นตอนการประกอบอาหาร การ
จัดเตรียม วัตถุดิบต่าง ๆ วิธีการรับประทาน เป็นต้น ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
https://khao-chae.dusit.ac.th , แอพลิเคชั่นไลน์ บัญชีผู้ ใช้ sdu_chefschool (@783eecba),  เฟซบุ๊ก
https://www.facebook.com/chefschoolsdu/ และทางโทรศัพท์ 092-9558757, 092-9558758 และ  
082-5207978  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 8 การอบรมหลักสูตรข้าวแช่ชาววัง 
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แผนภาพที่ 9 ข้อมูลเผยแพร่ (สื่อออนไลน์) “ข้าวแช่ชาววัง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 10 หลักฐานการเผยแพร่ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (@suandusitdelivery) 
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แผนภาพที่ 11 หลักฐานเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัย 
(https://www.facebook.com/suandusitdelivery) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 12 หลักฐานเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube  
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นอกจากนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยแพร่ผลด าเนินงาน ต่อสาธารณชนใน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น 

 
  - คณะครุศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 โครงการนิทานเพลงบรรเลงศิลป์ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการแต่งนิทานเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย และ 2) การประกวดนิทานแอนิเมชันส าหรับเด็กปฐมวัย ด้วย
เทคนิค stop motion บนฐานจินตวิศวกรรม และกิจกรรมครูสร้างสรรค์สื่อ ภาษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
โครงการนี้มีการบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ
สาขาวิชาการประถมศึกษา จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย วิ ชานิทานและ
วรรณกรรม และวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยมีการเผยแพร่การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ (https://education.dusit.ac.th/education.html) และเฟซบุ๊ก
คณะครุศาสตร์ 
(https://www.facebook.com/media/set/?vanity=154790251980736&set=a.630520544407702) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 13 ภาพข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ 
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แผนภาพที่ 14 ภาพข่าวกิจกรรมในหน้าเพจเฟซบุ๊กคณะครุศาสตร์ 
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- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการชื่นชมวรรณกรรม สุขล้ ารัตนโกสินทร์
สมโภช โครงการนี้มีการบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตรภาษาไทย จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาการวิจัยทาง
ภาษา วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย วิชาการสัมมนา โดยมีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมดังกล่าว “ผ่านภาพ
กิจกรรม” เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 

 
 

แผนภาพที่ 15 ภาพข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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- คณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล โครงการนี้มีการบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ ได้แก่ วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยมีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ (http://nurse.dusit.ac.th/)  
   

 
 

แผนภาพที่ 16 ภาพข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
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- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ด าเนินการจัดโครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน โครงการนี้มีการ 
บูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่  วิชา
ภาษาพาเพลิน และวิชาการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก (http://nakhonnayok.dusit.ac.th/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 17 ภาพข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
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- โรงเรียนการเรือน ด าเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาด้าน
อาหาร ตามความร่วมมือกับสถาบัน TAFE Queensland เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรมีการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 

 

 
 

แผนภาพที่ 18 ภาพข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์และยูทูปของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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- คณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึง
เป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านความจริยธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะจริยธรรมทางวิชาชีพพยาบาล
โดยมีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ (http://nurse.dusit.ac.th/)  
 

 

 
แผนภาพที่ 19 ภาพข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
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- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในศาสนสถานของหลักสูตรอาชีวอนามัย  เป็นกิจกรรมที่
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจริยธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะจริยธรรมในวิชาชีพของนักศึกษาของหลักสูตร 
โ ด ยมี ก า ร เ ผ ยแพร่ ก า ร จั ด กิ จ ก ร รมดั ง กล่ า ว ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ ง วิ ท ย าศ าสตร์ แ ล ะ เทค โ น โ ล ยี  
(https://scitech.dusit.ac.th/)  
 

 

 
 

แผนภาพที่ 20 ภาพข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รายการหลักฐาน  
U 4.1.1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 4959/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุง    

       ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
U 4.1.2  แผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ   
            พ .ศ.  2563  
U 4.1.3  กรอบเวลาการด าเนินงานตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
U 4.1.4  SDU Directions: SMALL but SMART 
U 4.1.5  แผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับปรับปรุง 
U 4.1.6  รายงานผลการด าเนินงานแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 

 
ระดับ 5 
(6 ข้อ) 

ระดับ 5 
6 ข้อ (ข้อ 1–6) 

5.00 บรรลุ 
 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : 
1. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
1. ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ 
2. นางสาวกฤติกา ลีลาพตะ 

3. นางสาวรุ่งนะภา โนรี 
4. นางสาววลัยพร อ่อนน้อมดี 
5. นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์ 
6. นางศิโรธร อยู่ฤทธิ์ 
7. นายธรา สุขคีรี 
8. นางสาวพจนีย์ ม่วงรื่น 

9. นางสาวกชพร ตันตาปกุล 

 

213





SDU 5 

การบริหารจัดการ 





 

 

      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนา

ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยใน    แต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ  
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลติบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกจิ
ของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

1 ข้อ 1 ข้อ 

สรุปผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 5 คะแนน 
 

หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้
ระดับ 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน  
ระดับ 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน    
ระดับ 3  มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 3 คะแนน  
ระดับ 4 มีการด าเนินการ 5 – 6 ข้อ 4 คะแนน   
ระดับ 5 มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน   

สรุปผลการประเมิน ระดับ 5  
7 ข้อ 

5 คะแนน 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
U 5.1 สป.อว SDU 5  

ชื่อตัวชี้วัด : การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อ 

               การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
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ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
        ผลการด าเนินงาน  
 การบริหารจัดการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปีการศึกษา 2562  ได้ใช้แนวทางตาม 
“แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2564”ต่อมาเมื่อบริบทต่างๆ ที่แวดล้อมมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดย
มีประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. การเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานภายใต้กระทรวงใหม่ คือ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” 

2. การเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งท าให้เกิด
แนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินงาน 

3. ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระบบ SDU 
QA และระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 ที่ให้ทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2564     
 มหาวิทยาลัยจึงจัดท า “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561–2564 เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ
ทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศ อาทิเช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) รวมถึงข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทิศ
ทางการจัดการศึกษาในอนาคต เช่น แนวคิดประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปจนถึงการติดตามประเมินผลของแผนได้ด าเนินการตามระบบ PDCA ซึ่งแสดงไว้ 
ดังแผนภาพที่ 1 โดยมีรายละเอียดของแต่ละกระบวนการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 
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กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 

 
แผนภาพที่ 1  กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 

 1. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (P) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561–2564 จัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์
แนวโน้มบริบทแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การทบทวนศักยภาพที่ผ่านมา และทิศทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการ
พัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรม
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลส าคัญประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557–2560 ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2554–2558 นโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560–2579 เป็นต้น สถิติที่ส าคัญประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร  มหาวิทยาลัยได้น าเครื่องมือ SWOT Analysis มาใช้เพ่ือ
ก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (U5.1.1.1) บนฐานของวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ”  ซึ่งเป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
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  ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิดเห็นเพื่อยกร่างแผนกลยุทธ์ จากสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) รวมถึงสวนดุสิตโพล ยังได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กว่า 600 คน เกี่ยวกับมุมมองต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  
  ขั้นตอนที่ 4 การยกร่างแผนกลยุทธ์ โดยน าข้อมูล SWOT วิสัยทัศน์ ประกอบกับข้อมูลจากการระดม 

ความคิดเห็น มาก าหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix (U5.1.1.2) 
  ขั้นตอนที่ 5 การวิพากษ์ร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์ร่างแผนกลยุทธ์ จ านวน         
3 ครั้ง ผู้ร่วมวิพากษ์ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุ กหน่วยงานและ
ประธานหลักสูตร คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และมีการปรับปรุงร่างแผนกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะ  

ก่อนน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (U5.1.1.3) 
  ขั้นตอนที่ 6 การน าเสนอร่างแผนกลยุทธ์เพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยน าเสนอร่างแผนกลยุทธ์เพ่ือพิจารณา
ต่อที่ประชุมรองอธิการบดี (U5.1.1.4) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (U5.1.1.5) (U5.1.1.6) และเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติวันที่ 27 เมษายน 2561 (U5.1.1.7) (U5.1.1.8) 
 2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (D) เมื่อแผนกลยุทธ์ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ท า 

การสื่อสารแผนสู่ประชาคมเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยการน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติสรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 7 การสื่อสารแผนกลยุทธ์สู่ประชาคม มหาวิทยาลัยใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น          
การประชุมชี้แจงในที่ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การท าโปสเตอร์ การเวียนหนังสือ          
(U5.1.1.9) เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ 8 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 8.1 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2564 (U5.1.1.10) เป็นแผนระยะยาวที่มีระยะเวลาเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดง
แหล่งที่มาของเงินและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องการใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ แสดงความเชื่อมโยงดังแผนภาพที่ 2 
 ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลส าคัญประกอบการจัดท าแผน  เช่น  แผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางการเงิน งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น และใช้ข้อมูลดังกล่าว
ประกอบการวิเคราะห์ SWOT ทางการเงินที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและสอดคล้องกับแผนกลยุ ทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จากข้อมูลรายรับ
และรายจ่ายแต่ละประเภทของปีที่ผ่านมา และท าการยกร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix จากนั้น 

จึงน าเสนอร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (กบง.) คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ และมติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัย (U5.1.1.11) 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางการเงิน การจัดหาแหล่งงบประมาณ แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ใน
การใช้เป็นฐานข้อมูลในการประมาณการแนวโน้มของรายรับ-รายจ่ายในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดท ารายงาน 
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งบการเงิน ประจ าเดือน และจัดท ารายงานการเงิน รอบ 12 เดือน (U5.1.1.12) เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 
 8.2 การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (U5.1.1.13) จัดท าข้ึน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด แสดงความเชื่อมโยงดังแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี มหาวิทยาลัยได้ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และโครงสร้างแผนงานของส านัก
งบประมาณ ทบทวนประมาณการรายได้จากแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จากนั้น หน่วยงานย่อยจะเสนอโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผ่านระบบ QR Code กองนโยบายและแผนร่วมกับส านักบริหารกลยุทธ์ท าการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของโครงการ แล้วจึงยกร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย วันที่ 11 มีนาคม 2563 (U5.1.1.14) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 มีนาคม 2563 (U5.1.1.15) 
 3. การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ (C) การวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ.ศ. 2561-2564 จะใช้ตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เป็น
กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวได้ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–
2564 ในลักษณะเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone)  เพื ่อวัดความส าเร็จตามที ่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ 

เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายจะจ าแนกตาม 7 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (U5.1.1.16)  ซึ่งมีการติดตาม
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน กระบวนการติดตามประเมินผลสรุปได้ดังนี้ 

222



  ขั้นตอนที่ 9 การติดตามประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน
ร่วมกับส านักบริหารกลยุทธ์ประสานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และประมวลผล
ภาพรวมเพ่ือยกร่างรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (U5.1.1.17) แล้วจึงน าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 4.  การปรับปรุงการด าเนินงาน (A) มหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการ 

จากข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (U5.1.1.18)  
  2) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย (U5.1.1.19) 
  มหาวิทยาลัยได้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นมาจัดท าแนวทางเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (U5.1.1.20) และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการต่อยอดสู่การพัฒนาแผนของมหาวิทยาลัย
ในอนาคต 

  กอปรกับสถานการณ์และบริบทต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อ 

การจัดการศึกษาในทุกระดับ  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานภายใต้กระทรวงใหม่ นั่นคือ “กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ภาวะวิกฤติ  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 1415/2563  คณะท างานได้จัดท า (ร่าง) ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอที่
ประชุมรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ “ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567 (SDU Direction: SMALL but SMART)” 
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 (U5.1.1.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

223



 
 
 
 
กระบวนการพัฒนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” 

(SDU Direction: SMALL but SMART) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567 
(SDU Direction: SMALL but SMART) 
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กระบวนการพัฒนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” 

(SDU Direction: SMALL but SMART) 
 

7 พ.ค. 63  ประชุมรองอธิการบดี อธิการบดีมอบหมายให้มีคณะท างานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (U5.1.1.22) 
8-19 พ.ค.63  คณะท างานด าเนินงานรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  
 

ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย ข้อมูล/นโยบายส าคัญด้านการศึกษาระดับประเทศ 

1. ข้อมูลประเมินแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
3. วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 
4. แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
5. แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6. (ร่าง) แผนจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. ผลการประชุมจากการมอบนโยบายของอธิการบดี 

วันที่ 23 มี.ค. 63,  25 มี.ค. 63 และ 8 เม.ย. 63 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
2. นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 
4. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

พ.ศ. 2563 - 2565 
5. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
6. บริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 
22 พ.ค. 63 คณะท างานสรุปความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงสู่จุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
4 มิ.ย. 63  น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ ในที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่พิเศษ 2/2563 โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถรับฟังการประชุมได้ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ  (U5.1.1.23) 
เดือน ก.ค. 63 คณะท างานปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ ตามข้อเสนอแนะของรองอธิการบดี คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากบุคลากร 
10 ส.ค. 63 อธิการบดี ประชุมคณะท างานพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ เพื่อเตรียมการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
11 ส.ค. 63 อธิการบดี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ กับคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
23 ส.ค. 63 อธิการบดี รับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
28 ส.ค. 63 น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ “ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: 
จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563 - 2567” (SDU Direction: SMALL but SMART) (U5.1.1.24) 
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รายการหลักฐาน ข้อ 1 

 U5.1.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร จากเอกสารแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
  พ.ศ. 2561-2564 ฉบับสมบูรณ์ หน้า 75–76 
 U5.1.1.2  การก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix 
 U5.1.1.3  เอกสารน าเสนอการวิพากษ์แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
 U5.1.1.4  รายงานการประชุมรองอธิการบดี วันที่ 13 มีนาคม 2561 
 U5.1.1.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 14 มีนาคม 2561 
 U5.1.1.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งพิเศษ วันที่ 23 มีนาคม 2561 
 U5.1.1.7  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564  
 U5.1.1.8  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 27 เมษายน 2561 
 U5.1.1.9  ตัวอย่างการสื่อสารแผนกลยุทธ์ 
 U5.1.1.10  แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
 U5.1.1.11  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 กันยายน 2561 
 U5.1.1.12  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 
 U5.1.1.13  แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 U5.1.1.14  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 11 มีนาคม 2563 

 U5.1.1.15  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 มีนาคม 2563 
 U5.1.1.16  ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 จากเอกสารแผนกลยุทธ์ 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ฉบับสมบูรณ์ หน้า 90–103 
 U5.1.1.17  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 
 U5.1.1.18  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 

 U5.1.1.19 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(44)/2562 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 
  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 
 U5.1.1.20 แนวทางเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 U5.1.1.21 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

 U5.1.1.22  ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1415/2563 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 U5.1.1.23  รายงานการประชุมรองอธิการบดี วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
U5.1.1.24    รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 สิงหาคม 2563 
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ข้อ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

        ผลการด าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองคลัง มีการสนับสนุนข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรแต่ละ

หลักสูตรในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน โดยการก ากับติดตามส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละคณะที่ม ี

การจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการในการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและ 

การบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และบัณฑิต ที่มีการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองคลัง ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการศึกษา
โครงสร้างค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (Unit cost) และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร (U 5.1.2.1) 

ขั้นตอนที่ 2 คณะมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน โดยมีการจัดท าบันทึกข้อความถึงกองคลัง เพื่อขอ 
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ความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายทางตรงของคณะ และเกณฑ์การค านวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย  
(U 5.1.2.2) 

ขั้นตอนที่ 3  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองคลัง มีการสนับสนุนข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่าย
ส่วนกลาง งบด าเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบบุคลากร ของหน่วยงานสายสนับสนุนประจ าส านัก 
สถาบัน และค่าใช้จ่ายทางตรงของแต่ละคณะ และเกณฑ์การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และด าเนินการประสานงานให้
คณะใช้ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลจ านวนบุคลากร (จากกองบริหารงานบุคคล) ข้อมูลจ านวนนักศึกษา  
(จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธี  
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน  วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน (U 5.1.2.3)  

ขั้นตอนที่ 4  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองคลัง ได้มีการก ากับติดตามความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน โดยให้คณะ       
ส่งรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมสรุปผลจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย (U 5.1.2.4) 
 

รายการหลักฐาน ข้อ 2 

U5.1.2.1 หนังสือที่ ศธ 0503(4) ว1393 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการ วิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 

U5.1.2.2 บันทึกข้อความจากคณะ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายและเกณฑ์การค านวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 
U5.1.2.3 ข้อมูลประกอบการค านวณต้นทุนต่อหน่วย และเกณฑ์การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
U5.1.2.4 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละคณะ 
 

ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
       ผลการด าเนินงาน  

1 . มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 4956/2559 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  (U 5.1.3.1)  
และคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง พิจารณาและวิเคราะห์นโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท า
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และการก าหนด
แนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 8 ด้าน (U 5.1.3.2)  และคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ให้ความเห็นชอบ 
ก าหนดการบริหารความเสี่ยงเป็นปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมคร้ังที่ 11(29)/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (U 5.1.3.1)  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้แตง่ตัง้
คณะกรรมการจัดวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (U 5.1.3.3) เพื่อด าเนินงาน 

ด้านการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการด้าน  

ความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัย 
  2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ  

ด้านความเสี่ยงของคณะ/โรงเรียน ส านัก สถาบัน หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานภายในส่วนงาน (U 5.1.3.4) เพื่อร่วมกัน
วิคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย (U 5.1.3.5) ภายใต้กรอบนโยบาย 
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การบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้จ านวน 8 ด้าน และน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
จากแผนบริหารความเสี่ยงของปีการศึกษา 2561 คือ ความเสี่ยงด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (รายได้ไม่เป็นไปตาม
แผนการจัดหารายได้)  มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 
 3. คณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ได้รวบรวมปัจจัยเสี่ยงจากทุกหน่วยงานและคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มี 
ความเสี่ยงสูง โดยวิเคราะห์จากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
และตัวชี้วัดในการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลั ย รวมถึงการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (U 5.1.3.7) ประกอบด้วยความเสี่ยง 2 ด้าน คือ   

 3.1 ความเสี่ยงทางการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน มีจ านวน 2 เร่ือง คือ 
                    3. .11  รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงเศรษฐกิจ
โลกมีแนวโน้มถดถอยประกอบกับในปัจจุบันคู่แข่งขององค์กรอิสระ  รวมถึงหน่วยงานที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ของ
มหาวิทยาลัยในตลาดเพิ่มมากขึ้น                  
                    3.1.2 การปรับเปลี่ยนของกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะด้านการเงิน และ
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จนส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในเชิงธุรกิจจากธุรกรรมบางประการ 

 3.2 ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ:  มีความเสี่ยง จ านวน 2 เรื่อง คือ 
     3.2.1 ระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่แตกต่างกัน อาจส่งผลนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาจากการ

ทดสอบสอบทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก าหนดไว้ 
                     3.2.2 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ. ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยที่สามารถเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 
 4. การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงาน ปีละ   
2 คร้ัง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยคณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรายงานผลการด าเนินงานและรายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง เพื่อให้การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) (U 5.1.3.8) พบว่าค่าระดับความเสี่ยงลดลงเป็นไปตามเป้าหมายของค่าระดับความเสี่ยงที่ได้ก าหนด
ไว้ ดังนี้         
                4.1 ความเสี่ยงทางการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน  : รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้             
ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทางการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 

ก่อน 
การบริหารความเสี่ยง 

5(L)x5(I) =25 
)ระดับสงูมาก(  

 
หลัง 

การบริหารความเสี่ยง 
4(L)x5(I) =20) 
ระดับสูงมาก( ) 

ความเสี่ยงลดลง 
 
  

1. จั ดท า แผนกา รตล าด ใ ห้ สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการหารายได้ 
2. มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางด้าน
การตลาดมากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
เพิ่มลูกค้าใหม ่
3. ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ว่าจ้างให้มากข้ึน 
4. การ เสริ มสร้ า งศั กยภาพที่ โดด เด่ น เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการท างานให้กับ
บุคลากร เพื่อพัฒนาด้านชื่อเสียงเกิดการยอมรับ 

หน่วยงานอิสระ 5 หน่วยงาน มีแผนจัดหา
รายได้ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน 
จ านวน 186,778,560.00บาท  ผลการ
ด า เนินงานตามแผนการจัดหารายได้   
จ านวน 139,567,106.88 บาท  สามารถ
หารายได้น้อยกว่าแผนการจัดหารายได้ที่
ก าหนดไว้ จ านวน 74,292,384.20 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 74.72 

 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนเงินรายได้ของหน่วยงานอิสระที่เปน็ไปตามแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน (ร้อยละ 100) 
ผลการด าเนินงาน *      
 

 
4.2 ความเสี่ยงทางการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน : การปรับเปลี่ยนของกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยเฉพาะด้านการเงิน และมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 จนส่งผลกระทบต่อความสามารถในเชิงธุรกิจจากธุรกรรมบางประการ  ตามตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2   ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทางการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 
ก่อน 

การบริหารความเสี่ยง 
5(L) X 5(I) = 25 

)ระดับสงูมาก(  
 
 

หลัง 
การบริหารความเสี่ยง 

2(L) X 5(I)  = 10 

ระดับปานกลาง( ) 

     จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม
ให้กับหน่วยงานอิสระที่เพียงพอต่อการลดความ
เสี่ยงเชิงกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance 
Risk) ที่จะกลายเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะประเด็น
การตรวจสอบทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น 
- การมีที่ปรึกษา 
- การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
- เชิญหน่วยงานภาครัฐมาอบรมให้ความรู้ 
       

    มหาวิทยาลัยโดยส านักงานตรวจสอบาย
ในได้ด านินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนาความรู้แก่ผู้ท าบัญชีของ
หน่วยงานอิสระ” การจัดโครงการแบ่ง
ออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
    กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชีเบื้องต้น จัดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 31 คน  
จ าแนกได้ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย 27 คน 
และผู้สังเกตการณ์ 4 คน 
    กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชี จัดเมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 

230



2562 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 51 คน
จ าแนกได้ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย 44 คนและ 

ผู้สังเกตการณ์ 7 คน 
 กิจกรรมที่ 3 การทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน จัด
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 44 คน จ าแนกได้ดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมาย 44 คน 
     

 

ตัวชี้วัด : องค์กรอิสระไม่เกิดการด าเนินงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน *     
  

        
4.3 ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ: นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดส่งผลให้

นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา ตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 

ก่อน 
การบริหารความเสี่ยง 

5(L) X 5(I) = 25 
)ระดบัสูงมาก(  

 
 

หลัง 
การบริหารความเสี่ยง 

4(L) X 5(I) = 20  
(ระดบัสูงมาก) 

1. มหา วิ ท ย า ลั ย จั ดหาผู้ เ ชี่ ย ว ช าญและมี
ประสบการณ์ในการจัดสอบ TOEIC ทั้ ง เชิง
ทฤษฎีและเชิงเทคนิคการสอบ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลโดยการทดลองสอบ และมีการ
สะท้อนข้อผิดพลาดให้นักศึกษาได้รับรู้  เพื่อ
ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองได้เพื่อให้
นักศึกษาเตรียมสอบ และน าไปเป็นแนวปฏิบัติ
ของหลักสูตรต่อไป 
2. หลักสูตรต้องจัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเพิ่มเติมจากการ
เรียนการสอนตามปกติ ที่จะน าไปสู่ “การใฝ่
ผลสัมฤทธิ์” ในทักษะด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก าหนด 
          

   1. ความร่วมมือสถาบันภาษา Wall 
Street จัดฝึกอบรม THM TOEIC Pilot 
Class เพื่อจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ ด้านการฟัง การพูด การอ่านให้ 
นักศึกษา โดยการอบรมมีทั้งหมด 16 ครั้ง 
ครั้งละ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 
4 ชั่วโมง โดยมีการทดสอบ ระหว่างเรียน 
เพื่อน าผลมาพัฒนาให้ตรงจุดกับนักศึกษา 
และการทดสอบในสัปดาห์สุดท้ายในการ
อบรมเพื่ อประมวลผลการเรียนของ
นักศึกษา  
   2. จัดหาติวเตอร์เทคนิคการท าข้อสอบ 
จ าลองการสอบด้วยข้อสอบจริง เพื่อให้
นักศึกษาเห็นแนวในการสอบ เพื่อจะได้
เตรียมความพร้อมได้มากยิ่งขึ้น 
   3. จัดกิจกรรม Speaking Hours เพื่อ 
ส่ ง เ ส ริ ม และพัฒน าทั กษะทา ง ด้ า น 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอีกด้วย 
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  4. ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ
ภาษาอังกฤษสอนเสริมเทคนิคการท า
ข้อสอบ TOEIC (ติวเตอร์) 
  5. การจัดให้อาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อให้
ค าปรึ กษาด้ านภาษาอังกฤษ สนทนา
ภาษาอังกฤษ และสอนภาษาอังกฤษ TOEIC 
ให้กับนักศึกษาที่ผล TOEIC ไม่ถึงเกณฑ์ 

 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ของนักศึกษา ตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก าหนดไว้ (ร้อยละ100)  
ผลการด าเนินงาน * 
                                                  

 
4.4  ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ : การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ. ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยที่สามารถเผยแพร่

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ตามตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 

ก่อน 
การบริหารความเสี่ยง 

5(L) X 5(I) = 25 
)ระดับสงูมาก(  

 
หลัง 

การบริหารความเสี่ยง 
4(L) X 5(I) = 20 

)ระดับสงู(  

1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในลักษณะ 

ที่ปรึกษาในการจัดท าผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อเตรียมรับความพร้อม
รองรับการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ. 
(รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  
ปี พ.ศ. 2558) อย่างต่อเนื่อง เช่น การออกแบบ
การวิจัยการตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการใน
ระดับนานาชาติ ฯลฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบการขอต าแหน่งทางวิชาการที่มุ่งเน้น
ทักษะการวิจั ยและการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและนานาชาติในอนาคต 
2. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในลักษณะ 

ที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของ การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เน้นให้การวิจัย
สามารถใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศได้จริง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการที่สามารถน าไปสู่การต่อ
ยอดการพัฒนา ชุมชน สังคม ท้องถิ่นและประเทศ

   1. ให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
   2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเขียนต ารา
ทางวิชาการ รวมถึงให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การท าผลงานวิจัย กรณีน าผลงานวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งในการของผลงานทางวิชาการ 
   3. ติดตามผลงานวิชาการของอาจารย์ทั้ง 
อย่างต่อเนื่อง 
   4. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและ 

ขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ   
   5. ส่ ง เ ส ริ มและสนั บสนุ นบุ คลากร 

สายวิชาการให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับบุคลากรสายวิชาการ 
   6 .  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการด้าน 

การวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย ในการ
จัดท าแผนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ การ
เขี ยนบทความวิ ช าการและ เอกสาร
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ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการที่เกิดประสิทธิผล 
  

ประกอบการสอน และติดตามงานวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการวิจัยให้กับบุคลากรสาย
วิชาการได้รับทราบเพื่อน าไปใช้ประโยชน์   
   7. ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 319 คน แยกเป็น 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน/คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 293 
รองศาสตราจารย์ 25 

ศาสตราจารย์ 1 
รวม 319 

 

 

ตัวชี้วัด :  ร้อยละชองผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ .ก าหนด  
ผลการด าเนินงาน * 
 
หมายเหตุ   * หมายถึง ในการรายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงจัดท าเป็นปีงบประมาณ ข้อมูลที่น ามา 
รายงานผล เป็นข้อมูลผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน เท่านั้น เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณการด าเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน คาดว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงลดลงจากเดิม    
                        

 
 

รายการหลักฐาน ข้อ 3 

 
 
 

U  5.1.3.1  ค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการด้านความเสีย่ง 
U 5.1.3.2 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง คร้ังที่ 11(29)/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 

U 5.1.3.3 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
U 5.1.3.4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสีย่ง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
U 5.1.3.5 ความเชื่อมโยงความเสีย่งกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดสุิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
U 5.1.3.6 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
U 5.1.3.7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 
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ข้อ 4  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
       ผลการด าเนินงาน  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยที่ก ากับดูแล เพื่อให้  

การด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งประเมินการบริหารงานของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อให้  

การด าเนินงานเป็นตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นผลการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (U 5.1.4.1) 
ภายใต้การปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Reprofiling) และแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2563 โดยการวัด
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์จะสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
SDU QA (U 5.1.4.2) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน ซึ่งระบบดังกล่าวได้ก าหนดตัวบ่งชีแ้ละค่าเป้าหมายตั้งแต่ ปีการศึกษา 
2559-2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) ในลักษณะเป็นล าดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) เพื่อวัดความส าเร็จ 

ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก ากับติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง  

การด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป โดยผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ

สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์จ านวน 3 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานบรรลุ 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะตอบสนองต่อโลกอนาคตและเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความส าเร็จในการท างานและการด ารงชีวิต ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์จ านวน 18 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานบรรลุทั้ง 18 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
เป้าประสงค์ เพื่อสร้างผลการวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจชุมชน สังคม 
และการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
จ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานบรรลุทั้ง 10 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าประสงค์ให้ชุมชน
และสังคมได้รับการพัฒนาจากการให้บริการวิชาการบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนด
ประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวน 5 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานบรรลุทั้ง 5 ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีเป้าประสงค์ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ท างานอย่างมี
ความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานบรรลุ 6 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ โดยมีเป้าประสงค์ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยผล 

การด าเนินงานบรรลุทั้ง 10 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้ โดยมีเป้าประสงค์ให้

มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อบรรลุตามแผนที่ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์จ านวน 9 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานบรรลุ 8 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด 

สรุปผลการด าเนินงานรวมทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 65 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 58 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 89.23 ตัวชี้วัด ที่ไม่บรรลุ
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ค่าเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10.77 ซึ่งผลการด าเนินงานภาพรวมบรรลุตามเป้าหมายแสดงถึงประสิทธิผล 

ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (U 5.1.4.3) 
2. หลักประสิทธิภาพ Efficiency  

มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี มีการออบแบบกระบวนการบริหารจัดการและ  

การปฏิบัติงาน โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2564 (U 5.1.4.1) และก าหนดคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสติ SDU QA (U 5.1.4.2) เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพการด าเนนิงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นกลไกในการประเมินความส าเร็จ  
เพื่อวัดประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งตัวชี้วัดในการด าเนินงานจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สะท้อนประสิทธิภาพในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้น าเทคโนโลยีและ
เทคนิคมาพัฒนาเป็นเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมในการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย 

- ระบบบริหารการศึกษา (academic.dusit.ac.th) ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยระบบดังกล่าวได้
สนับสนุน กระบวนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบประวัตินักศึกษา การตรวจสอบ
การช าระเงินบ ารุงการศึกษา/การค้างช าระ รวมทั้งการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา 
และสนับสนุนการบริหารจัดการงานทะเบียนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(U 5.1.4.4) 

- ระบบแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QR-Code) สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและ
งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการโครงการและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถติดตามและตรวจสอบโครงการงบประมาณของหน่วยงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว อีกทั้งสามารถ
น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ (U 5.1.4.5) 

- ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (GL) เป็นระบบสนับสนุนการจัดการงบประมาณที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านงบประมาณของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สามารถน าข้อมูลมาจัดท างบการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (U 5.1.4.6) 

- ระบบบริหารจัดการพัสดุ การปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐและระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) มา
สนับสนุนให้การด าเนินงานให้ถูกต้องโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (U 5.1.4.7) 

- ระบบบริหารงานบุคลากร (e-Profile) เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเก็บข้อมูลด้านทะเบียน
ประวัติ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลด้านการศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ผลงานวิชาการ ข้อมูลการท างาน/การอบรม ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ 
ของบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร และก าหนดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความได้เปรียบจากความเชี่ยวชาญและศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (U 5.1.4.8) 

- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-office) เป็นระบบสนับสนุนการด าเนินงานธุรการและงานสารบรรณ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน โดยสามารถปฏิบัติงานได้แบบ Real Time ท าให้บริหารจัดการงานที่มีความส าคัญได้อย่างรวดเร็วและ
ทันเวลาที่ก าหนด สร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน ทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดแรงงาน ลดระยะเวลาใน 

การด าเนินงาน และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (U 5.1.4.9) 
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อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้มีส านักบริหารกลยุทธ์ด าเนินการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อน 
สนับสนุน และบูรณาการโครงการและงบประมาณในเชิงกลยุทธ์ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบ
และประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น งานเชิงยุทธศาสตร์ งานด้านงบประมาณ เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง Responsiveness  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการเรียนรู้ รับฟัง และตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน 

และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอ านวยความสะดวกต่อผู้ที่มาใช้บริการที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยมีช่องทางที่
หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องทุกข์จากผู้รับบริการ จากบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็น 
ช่องทางที่เปิดเผย เช่น 

(1) ช่องทางการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
ซึ่งเป็นระบบที่ให้นักศึกษาสามารถประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงความพึงพอใจของมหาวิทยา ลัย 

ในด้านต่าง ๆ  (U 5.1.4.10) 
(2) ช่องทาง Service Center เป็นศูนย์ข้อมูลในการติดต่อ-สอบถาม ให้ข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็น 

ศูนย์การประสานงานระหว่างผู้ติดต่อ / ผู้รับบริการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป  

ด้วยความเรียบร้อย เพื่อตอบสนองตามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ
มหาวิทยาลัย (U 5.1.4.11)  

(3) ช่องทางให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website , Facebook ของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เช่น งานรับพระราชทานปริญญาบัตร  แนะน างาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน เป็นต้น 
(U 5.1.4.12) 

4. หลักการความรับผิดชอบ Accountability  
มหาวิทยาลัยได้แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ต่อความคาดหวังของ

สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเป็นเป้ามหายในการด าเนินการ และได้แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นสวนดุสิต เพื่อออกไป
รับใช้สังคมตอบสนองความคาดหวังของชุมชนและสังคม (U 5.1.4.13) นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับนักศึกษาที่มี
ความต้องการพิเศษ เรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ โดยได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี
นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษจ านวน 86 คน แบ่งเป็นนักศึกษารหัส 59 จ านวน 21 คน  นักศึกษารหัส 60 จ านวน 24 คน  
นักศึกษารหัส 61 จ านวน 16 คน และนักศึกษารหัส 62 จ านวน 25 คน  

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ความ
มั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ (การวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) รวม
ทั้งสิ้น 13 แผนงานวิจัย (49 โครงการเดี่ยว) (U 5.1.4.14) เป็นต้น  

ด้านการบริการทางวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการด าเนินงานใน
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปี 2561-2564 (U 5.1.4.15) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่ืองการบริการวิชาการบนพื้นฐานความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาจากการให้บริการวิชาการ       
บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริการทางวิชาการ ให้กับโรงเรียนในชุมชนและในจังหวัดเข้าร่วม เช่น โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ 
ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
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โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นต้น (U 5.1.4.16)  เพื่อน าบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะ
หลักสูตรในรูปแบบที่หลากหลายตามความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์น าไปสู่การพัฒนาสังคม
และชุมชนตลอดจนปลูกฝังค่านิยมในการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับองค์กรทาง
วิชาการและวิชาชีพเพื่อให้การบริการวิชาการ 

ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงความรับผิดชอบตอ่
สังคม ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ Clean&Green University ซึ่ง
ในปี 2562 มหาวิทยาลัยมีการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

(1) การเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการขยะไทยแลนด์ 4.0 การบริหารจัดการในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการแยก
ประเภทขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะย่อยสลายไม่ได้ และเพื่อลดปริมาณขยะ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม     
การจัดเก็บกากตะกอนสารเคมี ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร เพื่อน าไปทดสอบและจัดท าลายไม่ให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งการจัดโครงการสวนดุสิต      
สีขาว (Drugs Free Workplace)  เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับบุคลากร  โดยการด าเนินการดังกล่าวได้พัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น มีความปลอดภัย สนับสนุนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย (U 5.1.4.17) 

(2) การประหยัดพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน และรณรงค์การลดใช้พลั งงาน
ตามมาตรการดังกล่าว โดยแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยขึ้นมาเป็นกลไกในการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อติดตามการด าเนินงานแล้วสรุปรายงานผลการตรวจสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย  

สวนดุสิต เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงานเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ (U 5.1.4.18) 
5. ความโปร่งใส Transparency  

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยมีเป้าประสงค์ในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้  

ปลอดจากการทุจริต ทั้งมิติด้านการบริหารงาน ด้านการปฏิบัติงาน โดยน าระบบ ITA มาเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ 2562 พบว่า มหาวิทยาลัย 

มีผลคะแนนในภาพรวมเท่ากับ 86.45 คะแนน ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินจัดอยู่ ใน ระดับ A โดยอยู่ ในอันดับที่  46  
จากสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 80 แห่ง  (U 5.1.4.19) 

อีกทั้ง ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ  

การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งได้จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อตา้น
การทุจริต (U 5.1.4.20) โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 1.1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 1.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการจัดบรรยาย หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้

หลักธรรมมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต” โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

2. กิจกรรมกระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการป้องกันการทุจริต ผ่านการส่งคลิปภาพยนต์หนังสั้นเข้า
ประกวดเพื่อรับรางวัล 
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6. การมีส่วนร่วม (Participation) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วม

อภิปราย และร่วมตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนการประสานความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการ เช่น 1.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนนักศึกษา 2.คณะกรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเข้าร่วมใน
การรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ปัญหา
รวมทั้งร่วมในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตลอดจนการประสานงาน  

ความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานก้าวไปสู่ความเป็นสากล            
(U 5.1.4.21) นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงและรับทราบนโยบาย  

การด าเนินงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  
7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้หลักการกระจายอ านาจโดยอธิการบดีได้ก าหนดล าดับให้รองอธิการบดีรักษาการแทน
อธิการบดี และมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 2013/2559 สั่ง ณ 
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 5115/2560 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย 

ในการมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนนั้น รองอธิการบดีมีอ านาจ หน้าที่ รับผิดชอบก ากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ท างานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ การพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ 
ของหน่วยงานในก ากับ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความรวดเร็วในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (U 5.1.4.22) 

ในส่วนการด าเนินงานภายใต้รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงสร้างการบริหารงานเพื่อก าหนดส่วนงานในก ากับ
ของรองอธิการบดี ดังนี้ 
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการจัดการคุณภาพด้านกฎหมาย การออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ เพื่อรองรับ 

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นหลักนิติธรรมเป็นส าคัญ โดยมีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเผยแพร่บน website ของกองกฎหมาย (U 5.1.4.23) เพื่อให้บคุลากรรับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นจ านวนทั้งสิ้น 23 ฉบับ 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม (audit committee) เพื่อติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เปน็ไป
ตามหลักนิติธรรม (U 5.1.4.23) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักความเสมอภาคปฏิบัติต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนอย่าง  

เท่าเทียมไม่มีการแบ่งแยก ด้านชายหญิง หรือถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ 
ทางกาย ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงด้านการศึกษา โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ เรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ โดยได้บูรณาการการจัด  
การเรียนการสอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา  
คหกรรมศาสตร์  โดยโรงเรียนการเรือนได้รับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ ในหลักสูตรศิลปะ
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์โดยได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ และ  
คณะครุศาสตร์ ในการจัดบุคลากรล่ามภาษามือและผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนักศึกษาที่มีความต้องการพิเ ศษ ร่วมกับอาจารย์ 
โรงเรียนการเรือน ในการจัดการเรียนการสอนด้านคหกรรมศาสตร์ให้นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนร่วมกับ
นักศึกษาปกติในชั้นเรียนเดียวกันได้  ในส่วนการดูแลนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนการเรือนได้ประสานงานกับ
ผู้ปกครองของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่ายนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการเรียน  
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบกับนักเรียนปกติในชั้นเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้เมื่อได้รับการศึกษาและพัฒนาจนจบหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว ส่วนใหญ่
สามารถประกอบอาชีพตรงตามความสามารถที่เกี่ยวข้องในสาขาที่จบได้ ซึ่งส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเข้าท างานในหน้าที่
เก่ียวกับการจัดบริการอาหารในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยด้วย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษจ านวน 86 คน แบ่งเป็นนักศึกษารหัส 59 จ านวน 21 
คน  นักศึกษารหัส 60 จ านวน 24 คน  นักศึกษารหัส 61 จ านวน 16 คน และนักศึกษารหัส 62 จ านวน 25 คน (U 5.1.4.24) 

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยการจัดหา
ทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนทุนการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยและในส่วนทุนการศึกษาภายนอก เช่น 
ทุนการศึกษา กรอ. กยศ. รวมถึงทุนการศึกษาที่ได้รับจากสถานประกอบการอ่ืน ๆ เป็นต้น มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคใน
ด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

- การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเสมอของถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนาระหว่าง
นักศึกษาไทยพุทธและนักศึกษาไทยมุสลิม โดยเป็นการท างานร่วมกันของนักศึกษาทูตวัฒนธรรมสวนดุสิต (SDU Ambassador) 
และนักศึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Muslim Student Club at SDU) ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางศาสนา เช่น กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ คร้ังที่ 16 และกิจกรรมปันรอยยิ้มให้
น้องสู่ปีที่ 10 เพื่อให้นักศึกษาชมรมมุสลิมได้มีโอกาสช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาสในสังคม และกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 3 
เพื่อให้นักศึกษาชมรมมุสลิมได้ศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรม เป็นต้น (U 5.1.4.25) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus-Oriented)  
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการมีส่วนร่วมทางความคิด โดยใช้กระบวนการจัด  

การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จะด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ถึงการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรและผู้บริหารใน
การประชุมของมหาวิทยาลัย  โดยกระบวนการที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นฉันทามติ เช่น กระบวนการพิจารณากฎหมายล าดับรอง
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมทางความคิดของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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และคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกองกฎหมายจะท าการยกร่างกฎหมาย และเสนอคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย
พิจารณา จากนั้นเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และเสนอสภามหาวิยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ตามล าดับโดยการพิจารณาของคณะกรรมการในที่ประชุมต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการจะให้ข้อเสนอแนะ  
ตามความเชี่ยวชาญและสรุปเป็นฉันทามติร่วมกัน เป็นต้น (U 5.1.4.26) 
 

รายการหลักฐาน ข้อ 4 

U5.1.4.1 แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 
U5.1.4.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU QA  
U5.1.4.3 สรุปผลการด าเนินงานรวมทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

U5.1.4.4 ระบบบริหารการศึกษา (academic.dusit.ac.th) 
U5.1.4.5 ระบบแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QR-Code) 
U5.1.4.6 ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (GL) 
U5.1.4.7 ระบบบริหารจัดการพัสดุ 
U5.1.4.8 ระบบบริหารงานบุคลากร (e-Profile) 
U5.1.4.9 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
U5.1.4.10 ระบบประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา: http://eassessment.dusit.ac.th/Login.aspx 
U5.1.4.11 การให้บริการของ Service Center 
U5.1.4.12 Website ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: www.dusit.ac.th 
U5.1.4.13 จ านวนนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ 
U5.1.4.14 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 
U5.1.4.15 แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 
U5.1.4.16 โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 

U5.1.4.17 รายงานผลการด าเนินงานของ สนม ปี 2562 

U5.1.4.18 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 

U5.1.4.19 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2562 
U5.1.4.20 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
U5.1.4.21 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
U5.1.4.22 ค าสั่งก าหนดล าดับให้รองอธิการบดีรักษาการแทนอธิการบดี และมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
U5.1.4.23 website ของกองกฎหมาย / แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม (audit committee) 
U5.1.4.24 จ านวนนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ 
U5.1.4.25 รายงานผลการด าเนินงานของ สนม. ปี 2562 

U5.1.4.26 ขั้นตอนการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 5  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
         ผลการด าเนินงาน  
      มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ 
ติดตาม ก าหนดประเด็น และเป้าหมายการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 -2564 
(U5.1.5.1) โดยคณะกรรมการท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน
การประชุม ซึ่งจัดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุก 2 เดือน ตั้งแต่เดือนแรกของปีการศึกษา 2562 เพ่ือก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้า และส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย หน่วยงานสายวิชาการ 10 คณะ/โรงเรียน หน่วยงานสายสนับสนุน 7 ส านัก/สถาบัน วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 4 ศูนย ์ดังแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

คณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย       
สวนดุสิต ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. โดยก าหนดเป็น 5 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่  
1) การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 2) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะ  3) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การรวบรวมความรู้โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และ  
5) การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังแผนภาพที่ 2 (U5.1.5.2)  

 
 

คณะท างานการจัดการความรู ้

มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

สายวิชาการ 

คณะท างานการจัดการความรู ้

คณะ/โรงเรียน

สายสนับสนุน 

คณะท างานการจัดการความรู ้

วิทยาเขต/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์การศึกษานอกที่ต่ัง 

ประเด็นการจดัความรู ้

-การผลิตบณัฑิต  เทคนิควิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ 

-การวิจัย  การส่งเสริมกระบวนการเพื่อ
การพัฒนางานวิจัยเพือ่ให้เกิดผลในทาง
ส่งเสริมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั 

ประเด็นการจดัความรู ้

-การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  การพัฒนา
คุณภาพในการท างานด้วยการจัดท าคู่มือใน
การปฏิบัติงาน 
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แผนภาพที่ 2 ระบบการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
หน่วยงานสายวิชาการ ทุกหน่วยงานได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามระบบการจัดการความรู้ทุกขั้นตอน

และเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  

การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงานสายวิชาการก าหนดประเด็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการผลิต
บัณฑิต คือ เทคนิควิธีการสอนและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ และ 2) ด้านการวิจัย คือ การส่งเสริมกระบวนการเพ่ือการ
พัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดผลในทางส่งเสริมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

- การก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานสายวิชาการ คือ อาจารย์  
- การจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคณะ/โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

 
1. คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการสอนออนไลน์แบบมีส่วนร่วมออนไลน์ด้วย Classroom Screen & 
Concept board สาระส าคัญ คือ ผู้สอนสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.classroomscreen.com โดยเข้าใช้ได้
ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนหรือมีรหัสผ่าน มีเมนูการใช้งานที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเพ่ือจับเวลา กระดาษไวท์บอร์ด 
กิจกรรมสุ่มเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม หรือสร้าง QR code และพบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหาด้วย
การวาดภาพ สร้างทีมผู้สอน อัปโหลดข้อมูลได้ สร้างผังงาน โพสวีดิโอ โพสภาพ พร้อมเขียนค าบรรยายต่าง ๆ 

1.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการวิจัยในมนุษย์ผ่านระบบออนไลน์ของส านักมาตรฐานการวิจัยในคน 
สาระส าคัญ คือ การพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ผ่านระบบการอบรมแบบออนไลน์ ของส านัก
มาตรฐานการวิจัยในคน เพ่ือให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยในมนุษย์ และสามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้กับการด าเนินงานวิจัยให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักจริยธรรมในมนุษย์ (U5.1.5.3) 
 
 
 

1. การก าหนด
ประเดน็ความรู ้

2. ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 

3. การแบง่ปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้

มีประสบการณ์ตรง 

4. จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษร 

5. การน าแนวปฏิบัติท่ีดี
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
           2.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านเติมห้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC พิชิตงาน สาระส าคัญ คือ  
การสอนภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาที่ไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษนั้น ผู้สอนควรสอดแทรกค าศัพท์ทางวิชาการ 
(Academic Vocabulary) ลงไปในการเรียนการสอนและสื่อการสอน โดยผู้สอนเน้นการอ่านออกเสียงค าศัพท์ให้
ถูกต้องและให้นักศึกษาออกเสียงตาม ผู้สอนเสริมค าศัพท์ส าหรับการสอบ TOEIC ส าหรับรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ
ส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทาง (English for Specific Purposes) ของแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งแทรกแบบฝึกหัด 
ที่สอดคล้องกับแนวข้อสอบ TOEIC เพ่ือให้นักศึกษาจะไดคุ้้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ 
            2.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการจัดท าข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน สาระส าคัญ คือ การเขียน
ประเด็นการวิจัยจะต้องตอบได้ว่า ผลผลิตที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร พื้นที่ท าวิจัยต้องเป็นพ้ืนที่ที่รัฐต้องการ
พัฒนา และควรจะมี “การยกระดับ” หรือ “การพัฒนาเชิงนวัตกรรม” การตั้งชื่อหรือโจทย์การวิจัยโดยยึดประเด็น 
เป็นหลัก นักวิจัยอาจจะยึดตามประเด็นที่ส าคัญ หรือเป็นประเด็นเร่งด่วนหรือเป็นกระแสสังคม เช่น การจัดการขยะ 
(Zero waste) การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย หรือฟาร์มอัจฉริยะ โจทย์การวิจัยยึดตามพ้ืนที่
เป็นหลัก โดยเน้นพ้ืนที่ที่รัฐบาลต้องการพัฒนา เช่น เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เขตระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (SEC) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ชุมชนนวัตวิถี (U5.1.5.4) 
        3. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

3.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการเตรียมการของหลักสูตรเพื่อการสอบ TOEIC ให้นักศึกษาได้ 500 
คะแนน สาระส าคัญ คือ  การเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือการสอบ สื่อด้านการฟัง การใช้โปรแกรม English 
Discovery ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ Website : ESL-Lab.com ฝึกฟังส าเนียงภาษาอังกฤษ 4 ส าเนียง ได้แก่ 
ส าเนียงอังกฤษ ส าเนียงอังกฤษ-อเมริกัน ส าเนียงอังกฤษ-แคนาดา ส าเนียงอังกฤษ-ออสเตรเลีย การจ าลองสถานการณ์
การสอบ TOEIC เสมือนจริง การเตรียมข้อสอบให้เหมือนจริง โดยคัดเลือกข้อสอบจากหนังสือเตรียมสอบ TOEIC จาก
หลากหลายชุด หลายเล่มมาเรียบเรียงใหม่ โดยใช้ข้อสอบ TOEIC Redesign 2020 

 3.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดท าข้อเสนอแผนการวิจัยเพื่อให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัยตามกรอบ PMU สาระส าคัญ คือ เลือก PMU ที่ตรงกับความสนใจ ความสามารถ และ 
ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย เลือก Program ใน PMU ที่สนใจ เลือกโจทย์วิจัยในแต่ละ Program และพิจารณา OKR 
ของแต่ละ Program ผู้อ านวยการแผน ก าหนดโจทย์วิจัยในภาพรวม และก าหนดโจทย์วิจัยย่อยให้ครอบคลุมใน
หลากหลายมิติ ควรมีประมาณ 3-4 โครงการย่อย จุดเน้นในการเขียนโครงร่างการวิจัย ชื่อเรื่อง โดดเด่น ต้องตอบ
โจทย์ OKR ของแต่ละ PMU บทสรุปผู้บริหาร หนึ่งย่อหน้าประมาณ 12-15 บรรทัด ความส าคัญของงานวิจัย ท าแล้ว
เกิดประโยชน์อย่างไร เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ตาม OKR หลักการและเหตุผล เขียนให้กระชับ ตรงประเด็น เนื้อหา 1-1.5 
หน้า บริบทของพ้ืนที่วิจัย เหตุผลในการเลือกพ้ืนที่วิจัย ความต้องการของเจ้าของพ้ืนที่คืออะไร ผู้วิจัยไม่ควรจิตนาโจทย์
เอาเอง งานวิจัยช่วยผู้ประกอบอย่างได้อย่างไร (U5.1.5.5)  
         4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

4.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านท าอย่างไรให้นักศึกษาสอบ TOEIC ผ่านเกณฑ์ สาระส าคัญ คือ การเรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะในรูปแบบการเรียนภาษาโดยทั่วไปไม่สามารถช่วยให้นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ได้ทันเวลา การเรียนรู้เทคนิค
การท าโจทย์เสมือนการสอบจริงจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการท าข้อสอบและสามารถท าข้อสอบภายใต้แรงกดดันของ
ระยะเวลาในการท าข้อสอบได้ การติดตามผลการสอบอย่างสม่ าเสมอช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงระยะเวลา  
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ที่เหลือในการต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ การติวแบบกลุ่มย่อย และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มีความส าคัญ  
4.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนางานวิจัยเพ่ือน าไปสู่งานวิจัยเชิงนวัตกรรม สาระส าคัญ คือ งานวิจัย  

เชิงนวัตกรรม หมายถึง ชิ้นงานต้นแบบที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นใหม่โดยตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี งานวิจัยเชิงนวัตกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนที่มีความสัมพันธ์กันคือ 1) นักวิจัยต้องท าการวิจัย 
เชิงลึกจนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในสาขานั้น ๆ 2) ผู้ประกอบการอาจจะมีสัดส่วนการตลาดอยู่แล้วหรือเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการสนับสนุนใช้ผลงานวิจัย โดยมีการท าความร่วมมือ และตกลงผลประโยชน์ก่อนการด าเนิน 

การวิจัย ต้องมีการด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโจทย์วิจัย (U5.1.5.6) 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  

            5.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการเสริมสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 
สาระส าคัญ คือ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือแทรกในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มีการฝึกฟังและพูดเป็น
ประจ าในชีวิตประจ าวัน จัดให้มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาหรือมีอาจารย์ต่างชาติมาสอน จัดให้นักศึกษาได้มี
โอกาสท ากิจกรรมกับชาวต่างชาติ ลดภาระงานนักศึกษา จัดตารางเรียนให้นักศึกษาไม่แน่นจนเกินไป ให้มีเวลาพักผ่อน
ส่วนตัวและเวลาอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ TOEIC จัดหาหนังสือเตรียมสอบ TOEIC แจกนักศึกษาฟรี มหาวิทยาลัย 

ควรจัดติวเตอร์ที่มีความรู้ความช านาญมาติวให้นักศึกษาฟรี จัดเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TOEIC ในตารางเรียน
ปกติตั้งแต่ปี 1 โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่าสอบ TOEIC บางส่วนหรือ 

ลดค่าสมัครสอบ มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการทดลองสอบเสมือนจริงก่อนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายกับนักศึกษา  
            5.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการผ่านนวัตกรรมการเรียนการสอน ภายใต้
แนวคิด Game based Learning สาระส าคัญ คือ อาจารย์สามารถสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ จ านวน 5 ชุด รายละเอียด
ดังนี้ 1.ปริศนาผู้สูงวัย (Aging quiz) อุปกรณ์ ประกอบด้วย แผ่นป้ายปริศนา ลูกเต๋า เหรียญรางวัล ใช้ในรายวิชาทฤษฎี
ผู้สูงอายุ 2. โดมิโนยา (Drugs domino) อุปกรณ์ ประกอบด้วย การ์ดโดมิโนเกี่ยวกับยา เหรียญรางวัล นาฬิกาจับเวลา 
ใช้ในรายวิชาจิตเวช เกี่ยวกับยาทางจิตเวช 3. รู้ทัน......เด็กอัลฟา (Mental) อุปกรณ์ ประกอบด้วย การ์ดที่บอกอาการ
แสดงของเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต จ านวน 52 อาการ ใช้ในรายวิชาจิตเวช 4. บิงโก : สูติศาสตร์ (Bingo: Obstetrics) 
อุปกรณ์ ประกอบด้วย แผ่นเกมบิงโก“สูติศาสตร์หัตการ”1ชุด มี 12 แบบ การ์ดค าถาม จ านวน 54 ใบ เบี้ยส าหรับวาง 
ดินสอ ใช้ในรายวิชา สูติศาสตร์หัตถการ  5. เศรษฐีแม่ลูกอ่อน (The Nursing Mother Millionaire) อุปกรณ์ 
ประกอบด้วย ตัวเดิน จ านวน 8 ตัว กระดาษทรงกลมบอกคะแนน การ์ดกระดาษค าถาม จ านวน 3 ส ารับ ลูกเต๋าส าหรับ
ทอย นาฬิกาจับเวลา ใช้ในรายวิชาสูติศาสตร์ เกี่ยวกับหลังคลอด (U5.1.5.7) 

6. โรงเรียนการเรือน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  
6.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based 

Education สาระส าคัญ คือ ขั้นตอนการด าเนินงานมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.วิเคราะห์ตนเองและตลาด ส ารวจ 

ความต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 2.ก าหนดภาพของบัณฑิตที่ชัดเจน ว่าต้องมีความรู้ 
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติ พฤติกรรม และทัศนคติในการท างานและใช้ชีวิตอย่างไร 3.ก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่ชัดเจน 4.วิเคราะห์ PLO แต่ละข้อว่าผู้เรียนต้องมี ความรู้ ทักษะปฏิบัติ หรือทัศนคติ 
อะไรบ้าง Knowledge - Content (รู้ จ า เข้าใจ) Skills - Be able to do (ท าได้) แบ่งย่อยเป็น Specific-เฉพาะ
สาขาวิชา และ Generic-ทั่วไป Attitude/Affection - Feel (ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด) แล้วก าหนดรายวิชาที่ต้องเรียน 
5.จาก PLOs (K/S/A) สรุปรายวิชา ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน (เชื่อมโยง 
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ผลการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี: (YLOs)) Curriculum Mapping (เชื่อมโยง PLOs, YLOs, CLOs) 6.จาก PLOs และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้/กลยุทธ์&กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล 7.ก าหนดกระบวนการทวนสอบ ว่าผู้เรียนบรรลุ CLOs, YLOs และ PLOs หรือไม่ 

6.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบโจทย์ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
สาระส าคัญ คือ แนวทางการวิจัยต้องตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สอดรับกับ “นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570” อันประกอบไปด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม และมี 
การจ าแนกเป็นแต่ละเป้าหมาย (Objective) และผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Result) นักวิจัยต้องท าการเลือกแพลตฟอร์ม
ที่เหมาะสมกับศักยภาพและอัตลักษณ์ของโรงเรียนการเรือน และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงาน
ของ PMU รวมทั้งระบุ Objective และ Key Result ในข้อเสนอโครงการให้ได้ตามที่ PMU ก าหนด โดยสามารถขอทุน
สนับสนุนได้ทั้งโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ ระยะเวลาการท าวิจัยตั้งแต่ 1-3 ปี (U5.1.5.8) 

7. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
7.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านเทคนิคการวางโครงร่างในการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC 

สาระส าคัญ คือ อาจารย์ทราบถึงขั้นตอน เทคนิค การวางแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การผลิตสื่อ             
กิจกรรม และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับ Learning outcome เช่น การท าสื่อสามารถท าได้หลายรูปแบบ 
รูปแบบคลิปวีดีโอ (สัมภาษณ์ สาธิต บรรยาย) ความยาวของการท าคลิปวีดีโอ ไม่ควรเกิน 10 นาที 

7.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านเทคนิคในการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
SCOPUS สาระส าคัญ คือ ขั้นตอนการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ SCOPUS ประกอบด้วย  
การเลือกวารสาร ศึกษา aims and scope ศึกษา indexing ของวารสาร อ่านบทความวารสารนั้นมาก ๆ ลงมือเขียน 
เขียน email ถึง  editor จัดท า  manuscript ตามรายละเ อียดของวารสาร และจัดส่ ง  online submission  
ตามแนวทางของวารสารนั้น ๆ เทคนิคการเขียนบทความ ให้ท า Checklist ตามแนวทางองค์ประกอบของบทความของ
วารสารที่จะตีพิมพ์ เพ่ือทราบถึงคุณสมบัติของบทความที่ด าเนินการมีเนื้อหาครบตามองค์ประกอบที่วารสารต้องการ 
ส่งผลให้บทความ (U5.1.5.9) 

8. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
8.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านเทคนิคการบริหารคาบเรียนที่ดีในวิชาแกนโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  

สาระส าคัญ คือ อธิบายให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์จากกรณีศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนา
โครงงานจากความสนใจของคน หรือกลุ่มจากกรอบที่ผู้สอนก าหนดไว้กว้างๆ เน้นความคิดสร้างสรรค์บนหลักวิชาการที่
เหมาะสม ท าความเข้าใจกติกาในชั้นเรียนให้ชัดตั้งแต่คาบแรก ปรับบทบาทของนักศึกษา จากผู้รับความรู้เป็นผู้ค้นคว้า
ถ่ายทอดความรู้จากโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 

8.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านบทเรียนการวิจัยเชิงพื้นที่ ปัจจัยความส าเร็จของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Research: PAR) สาระส าคัญ คือ  
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายความต้องการของแหล่งทุน สร้างปฎิสัมพันธ์กับชุมชน  

อย่างต่อเนื่อง และสร้างนักวิจัยชุมชนตามหลักการมีส่วนร่วม ชุมชนสามารถต่อยอดผลผลิต (output) และผลลัพธ์ 
(outcome) ของงานวิจัยได้ (U5.1.5.10) 
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9. โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
9.1 การจัดท าแนวปฏิบัติ SLC (School as Learning Community) ละอออุทิศ โรงเรียนในฐานะชุมชน

แห่งการเรียนรู้ สาระส าคัญ คือ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีระบบกิจกรรม (Activity System) ส่งเสริมการเชื่อมโยง
ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพ เกิดชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพของครูในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
มีการจัดการองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ 

9.2  การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการใช้รูปแบบการสอนร่วมกับเทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 สาระส าคัญ คือ 1.ครูผู้สอนสามารรถพัฒนารูปแบบบการสอนและเลือกใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสม
กับวัยและสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีระดับค่าเฉลี่ยสูงขึ้น (U5.1.5.11) 

10. บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
10.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) สาระส าคัญ คือ 

การเรียนรู้ของคนจะต้องประกอบไปด้วย ทั้ง 3 เรื่อง ทั้ง Knowledge Attitude และ Skill องค์ประกอบของการศึกษา
มุ่งผลลัพธ์ (Elements of Outcome Based Education : OBE) ได้แก่ 1.วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของหลักสูตร 
(Program Educational Objectives : PEO) 2. ผลลัพธ์ของหลักสูตร (Program Outcome : PO) 3. วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Objectives : CLO) 4. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหัวข้อการสอน (Topic 
Learning Objectives : TLO)  

10.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการจดสิทธิบัตร: หลักการและวิธีการเพื่อ
พัฒนางานวิจัยทางวิชาการ สาระส าคัญ คือ การท าวิจัยในมนุษย์ควรยึดหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นหลักการสากล 
(ethical principles) และใช้หลักจริยธรรมพื้นฐาน (basic ethical principles) ที่แสดงในรายงานเบลมองต์ (Belmont 
Report) ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 
ได้อย่างดียิ่ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการปกป้อง คุ้มครองผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างเหมาะสม การวิจัยที่เป็นไปตามหลัก
จริยธรรมพ้ืนฐาน ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.หลักความเคารพในบุคคล (respect for human dignity) 
หมายถึง การเคารพในศักด์ีศรีความเป็นมนุษย์ 2. หลักคุณประโยชน์ (Beneficence) หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นสิ่งที่พอจะคาดหวังได้ 3. หลักความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การกระจายภาระและ
ประโยชน์ อย่างเป็นธรรม (U5.1.5.12) 

หน่วยงานสายสนับสนุน  
ทุกหน่วยงานตามโครงสร้างได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามระบบทุกขั้นตอนและเป็นไปตามแผนการจัดการ

ความรู้ ซึ่งเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
โดยมีกระบวนการดังนี้ 

    1. การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงานสายสนับสนุนก าหนดประเด็นดังนี้ การพัฒนา
คุณภาพการท างานด้วยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

    2. การก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานสายวิชาการ คือ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  
    3. การจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้  
ซ่ึงทุกหน่วยงานสายสนับสนุนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
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1. ส านักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างานด้วย 

การจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือขั้นตอนการท าลายหนังสือของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาระส าคัญ คือ 
ผู้ปฏิบัติงานได้ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องในการท าลายหนังสือ ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงอายุการเก็บ
หนังสือ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 ข้อ 57 
อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี (U5.1.5.13)  

2. ส านักบริหารกลยุทธ์ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างานและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
กลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม ผลักดันและเปิดโอกาสให้เด็กได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการต่อยอดความคิดอย่างมีเหตุมีผล ควบคู่ไป
กับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยส านักบริหารกลยุทธ์ได้พัฒนาและจัดท าคู่มือ (Handbook) เรื่อง “ละออพลัส กล่องการ
เรียนรู้” “หม้อชาบูแห่งการเรียนรู้” และ “ปิ่นโตความรู้” เหตุผลที่เลือกด าเนินการ มาจากแนวคิดที่ต้องการให้
บุคลากรของส านักบริหารกลยุทธ์สามารถคิดและสร้างสรรค์งานจากการปฏิบัติให้เกิดเป็นนวัตกรรมกระบวนการ
ตลอดจนสินค้าและการบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและเกิด
มูลค่าเพ่ิม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศในโครงการละออพลัส ซึ่ง
กระบวนการพัฒนานี้ เป็นการปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจากการด าเนินการดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัย ส านักฯ และ
บุคลากรของส านักฯ สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติและไม่ปกติ มีการพัฒนาแนวคิดใน
ต่อยอดเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งและความแตกต่างในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการ เพ่ือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสนับสนุนการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในยุค Disruption (U5.1.5.14)  

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพใน
การท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับบุคลากรส านักวิทยบริการฯ บนพ้ืนที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (Smart 
Spaces) สาระส าคัญ คือ การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล/การแชร์ไฟล์ด้วย OneDrive โดย OneDrive ถือเป็น
บริการหนึ่งภายใต้การใช้งาน Microsoft Office365 ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถใช้งานได้ฟรี มีพ้ืนที่
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลคนละ 1 TB ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้ทราบถึงวิธีการใช้งาน OneDrive ในการส ารอง
ข้อมูล และการแชร์เอกสารเพ่ือการท างานร่วมกัน ทั้งนี้ การใช้งาน OneDrive เป็นการใช้บริการบน Cloud Microsoft 
ที่จะเป็นการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ และสามารถแชร์เอกสารเพ่ือแก้ไขเอกสารได้พร้อมกัน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของ  

การลดเวลาในการรวบรวมเอกสาร และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (U5.1.5.15) 
4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการ

ท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการห้องเรียน เหตุผลที่เลือก เนื่องจากการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้โดยเฉพาะห้องเรียนให้มีจ านวนที่นั่ง พ้ืนที่ใช้งานให้ เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละหลักสูตรในมหาวิทยาลัย/ศูนย์วิทยาศาสตร์ และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยการด าเนินงานดังกล่าวที่
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการใช้งานที่คุ้มค่า (U5.1.5.16) 
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5. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพใน 

การท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือขั้นตอนการรับสมัครสอบโทอิค (TOEIC) ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาระส าคัญ คือ ขั้นตอนการรับสมัครสอบโทอิค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประกอบด้วย  
1.การแต่งกาย ต้องเป็นชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเท่านั้น 2.เอกสาร ได้แก่ บัตรประจ าตัวนักศึกษา 
และบัตรประชาชน อายุใช้งานเหลือมากกว่า 3 เดือน 3.ค่าธรรมเนียม นักศึกษาคนละ 1,000 บาท  (U5.1.5.17) 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างาน 

ด้วยการจัดท าคู่มือ เรื่อง คู่มือการยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สาระส าคัญ คือ รายละเอียดขั้นตอน  

การเขียนรางค าขอสิทธิบัตรที่ถูกตองตามหลักการเขียนของกรมทรัพยสินทางปัญญา เพ่ือช่วยลดและป้องกันปัญหาใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความล่าช้าที่เกิดจากการประสานงานของผู้ยื่นค าขอ 2) การป้องกันการเสียสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว 3) การป้องกันสิทธิจากผู้ยื่นค าขอรายใหม่จากหน่วยงานอ่ืน ที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาในลักษณะงานประดิษฐ์เดียวกัน แต่ใช้เวลาในการจัดท าร่างค าขอจดรับสิทธิบัตรน้อยกว่าผู้ยื่นค าขอรายเดิมที่อยู่
ระหว่างปรับแก้ไขร่างค าขอ (U5.1.5.18) 

7. ส านักกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างานด้วยการจัดท า
คู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการจัดการงานแม่บ้าน ระดับพรีเมี่ยม สาระส าคัญ คือ แม่บ้านห้องพัก : 
ก าหนดระยะเวลาการให้บริการของการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และท าความสะอาด เพ่ือใช้ในการจัดการห้องพักที่พร้อม
ส าหรับการให้บริการ ดังนี้ ห้องที่มีลูกค้าพักอยู่ (กรณี : ลูกค้าเรียกพนักงานให้มาท าความสะอาด) พนักงานต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที ห้องพักท่ีว่างอยู่ ให้พนักงานต้องด าเนินการท าความสะอาด โดยใช้เวลาน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5 นาที ห้องพักท่ีลูกค้าย้ายออก ให้พนักงานต้องด าเนินการท าความสะอาด โดยใช้เวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
50 นาที (U5.1.5.19) 

8. ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างาน
ด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะทางภาษา สาระส าคัญ คือ ได้ฝึกทักษะ 

การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างถูกวิธี และมีการพัฒนา
ด้านภาษาสูงขึ้น (U5.1.5.20) 

9. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างาน
ด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการใช้สัญลักษณ์ใน Flow Chart ตามหลักการจัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต สาระส าคัญ คือ ขั้นตอนเริ่มต้นและขั้นตอนสุดท้าย ใช้เครื่องหมาย วงรี ขั้นตอนการตัดสินใจ ใช้เครื่องหมาย 
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ขั้นตอนการด าเนินการ ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นต้น (U5.1.5.21) 

10. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

ในการท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
องค์กรด้วย G-Model อย่างมีประสิทธิภาพ สาระส าคัญ คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวข้องกับ
ทักษะชีวิตและการท างาน ผู้ส่งสารและผู้รับสาร รับรู้และเข้าใจในสาระเดียวกันด้วยการใช้เทคโนโลยี โดยการใช้ 
Google Form ในการเก็บข้อมูลในงานที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของตนเอง (U5.1.5.22) 
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11. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างาน
ด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สาระส าคัญ คือ ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ร่วมกัน โดยได้มีการรวบรวมและจัดท าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น) ที่จ าเป็นและใช้ในการสื่อสารบ่อย ๆ ระหว่าง
บุคลากรสายสนับสนุนกับนักศึกษา  (U5.1.5.23) 

12. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างาน 

ด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น สาระส าคัญ คือ 
ได้รับความรู้แนวทางการท าผลงานวิชาการ และทราบเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่ง (U5.1.5.24) 

 การจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  คณะท างานการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีมติที่ประชุมก าหนดให้ทุกหน่วยงานตามโครงสร้างสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แต่ละหน่วยงานได้จัดกิจกรรมแล้วเสร็จให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายในแบบ Infographic 1 หน้า
ต่อ 1 ประเด็นความรู้ หรือสรุปใจความส าคัญเพ่ือเผยแพร่และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจในแต่ละประเด็นการจัดการความรู้ ผ่านระบบ e-office และกลุ่ม Line KM ของมหาวิทยาลัย (U5.1.5.25) 

การน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง คณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้
ติดตามการน าความรู้ที่เกิดจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น ด้านการผลิตบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานการสอน TOEIC ระดับคณะ โดยให้อาจารย์ผู้มี 
ความเชี่ยวชาญด้าน TOEIC ติว จัดหาต ารา เอกสาร สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ TOEIC  ให้กับนักศึกษา และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของการสอบ TOEIC ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรับทราบปัญหา
และร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาได้ทันเวลา เป็นต้น ด้านการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดท าข้อเสนอแผนงานวิจัย 
ปีงบประมาณแผ่นดิน 2564 เรื่อง การศึกษายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวใหม่ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)   
ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้น าองค์ความรู้จากคู่มือขั้นตอนการรับสมัคร
สอบโทอิค (TOEIC) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
รายการหลักฐาน ข้อ 5 

U 5.1.5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562-2564 
U 5.1.5.2 รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
U 5.1.5.3 แนวปฏิบัติด้านการสอนออนไลน์แบบมีส่วนร่วมออนไลน์ด้วย Classroom Screen & Concept board      

และแนวปฏิบัติด้านการวิจัยในมนุษย์ผ่านระบบออนไลน์ของส านักมาตรฐานการวิจัยในคน คณะครุศาสตร์ 
U 5.1.5.4 แนวปฏิบัติด้านเติมห้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC พิชิตงาน และแนวปฏิบัติด้านการจัดท าข้อเสนอ

วิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
U 5.1.5.5 แนวปฏิบัติด้านการเตรียมการของหลักสูตรเพ่ือการสอบ TOEIC ให้นักศึกษาได้ 500 และแนวปฏิบัติ 

ด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดท าข้อเสนอแผนการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยตามกรอบ 
PMU คณะวิทยาการจัดการ 

U 5.1.5.6 แนวปฏิบัติด้านท าอย่างไรให้นักศึกษาสอบ TOEIC ผ่านเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนางานวิจัยเพ่ือ
น าไปสู่งานวิจัยเชิงนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

250



U 5.1.5.7 แนวปฏิบัติด้านการเสริมสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TOEIC และแนวปฏิบัติด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการผ่านนวัตกรรมการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิด Game based Learning คณะ
พยาบาลศาสตร์ 

U 5.1.5.8 แนวปฏิบัติด้านการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education และแนวปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบโจทย์ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โรงเรียนการเรือน 

U 5.1.5.9 แนวปฏิบัติด้านเทคนิคการวางโครงร่างในการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC และแนวปฏิบัติด้านเทคนิค
ในการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ SCOPUS โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

U 5.1.5.10 แนวปฏิบัติด้านเทคนิคการบริหารคาบเรียนที่ดีในวิชาแกนโรงเรียนกฎหมายและการเมือง และแนวปฏิบัติ
ด้านบทเรียนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ปัจจัยความส าเร็จของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โรงเรียน
กฎหมายและการเมือง 

U 5.1.5.11 แนวปฏิบัติ SLC (School as Learning Community) ละอออุทิศ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
และแนวปฏิบัติด้านการใช้รูปแบบการสอนร่วมกับเทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

U 5.1.5.12 แนวปฏิบัติด้านการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ และแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย 
U 5.1.5.13 คู่มือขั้นตอนการท าลายหนังสือของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส านักงานมหาวิทยาลัย 
U 5.1.5.14 คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการจัดโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ส านักบริหารกลยุทธ์ 

1) Handbook “ละออพลัส กล่องการเรียนรู้”  
2) Handbook “หม้อชาบูแห่งการเรียนรู้” 
3) Handbook “ปิ่นโตความรู้” 

U 5.1.5.15 คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับ
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ บนพ้ืนที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (Smart Spaces) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

U 5.1.5.16 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการห้องเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
U 5.1.5.17 คู่มือขั้นตอนการรับสมัครสอบโทอิค (TOEIC) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันภาษา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 
U 5.1.5.18 คู่มือการยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
U 5.1.5.19 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการงานแม่บ้าน ระดับพรีเมี่ยม ส านักกิจการพิเศษ 
U 5.1.5.20 คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะทางภาษา ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
U 5.1.5.21 คู่มือการปฏิบัติงานการใช้สัญลักษณ์ใน Flow Chart ตามหลักการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการ 

ขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

U 5.1.5.22 คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย G-Model อย่างมีประสิทธิภาพ 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

U 5.1.5.23 คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิม  
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ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 
U 5.1.5.24 คู่มือการปฏิบัติงานการท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
U 5.1.5.25 รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2256  
 

ข้อ 6  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
        ผลการด าเนินงาน  

มหาวิทยาลัย ได้ก ากับติดตามผลการด าเนินการ ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ         
สายสนับสนุน โดยใช้กลไกการวัดความส าเร็จจากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 (U 5.1.6.1)  โดยมีกิจกรรมตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลประกอบไปด้วย การก าหนดต าแหน่ง การบริหารงานบุคคลต าแหน่งบริหาร การจ้าง การบรรจุ และ การแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย การประเมินผล ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยได้มี
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาท าหน้าที่เฉพาะเพื่อด าเนินการบริหาร ก ากับติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นแผนตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 – 2564 โดย
ในปีงบประมาณ 2562 ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน มีตัวบ่ งชี้ตามแผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ ผ่านตามเกณฑ์ จ านวน 6 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาผู้ปฏิบตัิงาน ในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2256  เกณฑ ์
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผล 

1. ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจ า ทั้งหมดทีไ่ด้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชพีไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
68.31 

ผ่าน 

2. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ า มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เท่ากับ 
หรือเทียบเท่า 600 คะแนน (TOEIC) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
0 

ไม่ผ่าน 

3. อาจารย์ประจ า จ านวน 5 คน จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด ได้รับการสนบัสนุน
การพัฒนาทักษะทางวชิาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาหรือตามข้อก าหนดของ
แต่ละหนวยงาน ในหนวยงานภายในและองคการภายนอก 

 
5 คน 

 
7 คน 

 
ผ่าน 

4. อาจารยประจ ารอยละ 45 ของอาจารยประจ าทั้งหมดมีบทความวิชาการ 
หรือผลงานทางวชิาการ 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
40.64 

ไม่ผ่าน 

5. อาจารยประจ าด ารงต าแหนงทางวชิาการเพิ่มข้ึน รอยละ 40 ของอาจารย
ประจ าทัง้หมด 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
11.56 

ไม่ผ่าน 

6. รอยละ 36 ของอาจารยประจ าทั้งหมดที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 
36 

ร้อยละ 
43.04 

ผ่าน 

7. รอยละ 60 ของบุคลากรสายสนับสนนุทั้งหมดทีไ่ดรับการเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวชิาชีพไมต่ ากวา 18 ชั่วโมง ตอป 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
67.08 

ผ่าน 

8. หนวยงานสนับสนนุทุกหนวยงานมีการสนบัสนนุใหบุคลากรในสังกัดมีการ
ปฏิบัติงานแบบ ขามสายงาน 

มี มี ผ่าน 
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แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัย ส าหรับการตัวชี้วัดที่มี 
ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย มีดังนี้  
     ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ า มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เท่ากับ หรือเทียบเท่า 600 คะแนน 
(TOEIC)  ด้วย การวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ ควรวัดผลความรู้เฉพาะอาจารย์ใหม่ที่เข้ามา หลังวันที่ 1 มกราคม 
2560 ซึ่งการด าเนินการนี้จะเป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยใน
ต าแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2559 ซึ่งปัจจุบันอาจารย์ใหม่ดังกล่าว ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ 
    ตัวชี้วัดที่ 4 อาจารยประจ ารอยละ 45 ของอาจารยประจ าทั้งหมดมีบทความวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ  
คณะ/โรงเรียน จะด าเนินการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เขียนบทความ มีทีมให้ค าแนะน า หรือ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียน
บทความ หรือ และช่วยแนะน าช่องทางการตีพิมพ์  อีกทั้ง ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยก าหนด
จ านวนผลงาน บทความทางวิชาการ จ านวนขั้นต่ าที่อาจารย์ทุกคนต้องมีเผยแพร่ 
    ตัวชี้วัดที่ 5 อาจารยประจ าด ารงต าแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น รอยละ 40 ของอาจารยประจ าทั้งหมด  มหาวิทยาลัยจะ
เพิ่มการสนับสนุนการเขียนผลงาน โดยจัดทีมที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยง มากกว่าเดิม หรือจัดกิจกรรมช่วยสนับสนุนอาจารย์ ใน 
การจัดท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
47.78 ของอาจารยประจ าทั้งหมด ซึ่งเกณฑ์ของ สกอ. ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 60 ของอาจารยประจ าทั้งหมด 

     ตัวชี้วัดที่ 9 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 90 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นผลที่เกิดขึ้นตามองค์ประกอบต่างๆ ที่ทุกส่วนงานต้องเข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ และช่วยติดตามแผนด าเ นินงาน         
อย่างสม่ าเสมอ ต้องเพิ่มการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นระยะ รวมทั้ง ทุกหน่วยงานต้องก ากับติดตามบุคลากรในหน่วยงานตนเอง  
ให้ใกล้ชิดมากข้ึน 

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาผู้ปฏิบตัิงาน ในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2256  เกณฑ ์
การ

ด าเนินงาน 

ผล 

9. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน เปน็ไปตามแผนพฒันาบุคลากร ร้อยละ 90 ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 

60.00 
ไม่ผ่าน 

10. บุคลากรร้อยละ 20 มีคู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
23.11 

ผ่าน 

รายการหลักฐาน ข้อ 6 

U 5.1.6.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 
U 5.1.6.2 รายงานการด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2562 
U 5.1.6.3 รายชื่อบุคลากร (สายวิชาการ) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
U 5.1.6.4 จ านวนบคุลากรสายวชิาการที่ปฏิบตังิานจริงและลาศึกษาต่อ (จ าแนกตามวุฒิการศึกษา) 
U 5.1.6.5 ประกาศมหาวิทยาลยัสวนดุสติ เร่ือง แนวทางการจ้างลกูจา้งของมหาวิทยาลยัในต าแหนง่อาจารย์ พ.ศ.2559 
U 5.1.6.6 ค าสั่งมหาวิทยาลยัสวนดุสติ อนุญาต/มอบหมายให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาหรือตามข้อก าหนดของแต่ละ

หนวยงาน ในหนวยงานภายในและองคการภายนอก 
U 5.1.6.7 จ านวนบคุลากรสายวชิาการที่ปฏิบตังิานจริงและลาศึกษาต่อ (จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ) 
U 5.1.6.8 จ านวนบคุลากรสายวชิาการที่ปฏิบตังิานจริงและลาศึกษาต่อ (จ าแนกตามวุฒิการศึกษา) 
U 5.1.6.9 รายชื่อบคุลากร (สายสนับสนุน) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
U 5.1.6.10 รายชื่อบคุลากร (สายสนับสนุน) ที่มีคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมายเหตุ : รายการหลักฐานในข้อ D5.1.6.3 - D5.1.6.10 ส านักงานมหาวิทยาลัย ด าเนินการ Upload file  
               ผ่านระบบออนไลน์ ที่ URL: https://bit.ly/31ScnUU 

ข้อ 7  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด า เนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
         ผลการด าเนินงาน  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก าหนดกระบวนการในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย และมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยด าเนินงานภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งมีล าดับขั้นของความส าคัญในการด าเนินงานที่ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการในทุกมิติประสบความส าเร็จและ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา (U 5.1.7.1) โดยมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับทั่วทั้งองค์การ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล กระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของหน่วยงานและ/หรือคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ  คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ 
พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย (U 5.1.7.2) ซึ่งระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้ ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
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ส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยตั้งแต่ระดับหลักสูตรขึ้นไปจะต้องจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี และรายงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็น
การบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง  

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพที่แท้จริงของมหาวทิยาลยั
สวนดุสิตในการจัดการศึกษาตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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การควบคุมคุณภาพ 

1. ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) โดยมีแนวคิดในการพัฒนามา
จากความต้องการในการปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้หลุดพ้นจากกับดักที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
Comfort Zone, Commodity, Mismatch, Irrelevance และความต้องการใน “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง
ความแตกต่างที่ เข้มแข็ ง  หรือ การปฏิรูปมหา วิทยาลัย  (Reinventing University)” ในแบบ Suan Dusit 
Transformation กล่าวคือ การปรับพ้ืนฐานความเก่งบนความเก่งของตัวเอง ซึ่งเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของการ
กระท าสิ่งที่ดีและเป็นที่ยอมรับจากสิ่งที่ท าไม่ใช่เพียงวิธีคิด (Professional by Hand) เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
สิ่งเดิมและตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิด “จิ๋วแต่แจ๋ว” และจัดท า 
“คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA พ.ศ. 2563” (U 5.1.7.3) ซ่ึง
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (U 5.1.7.4) 
โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA จะประเมินคุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
4 ด้านและด้านการบริหารจัดการ และมีกรอบมาตรฐานการประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.3 องค์ประกอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 
 
 
 

SDU 1

ผลลัพธ์ผู้เรียน
SDU 2

การวิจัยและ
นวัตกรรม

SDU 3

การบริการวิชาการ
SDU 4

การท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย

SDU 5

การบริหารจัดการ

ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยาย “การสร้างความเข้าใจระบบ SDU QA”, ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์  ตน้สอน, 22 ม.ิย. 63. 
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ภาพที่ 7.4 กรอบมาตรฐานในการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ SDU QA 
 

2. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพของตนเอง โดยในระดับคณะ มอบหมายให้
ผู้บริหารคณะจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหลักสูตร ซึ่ง ก าหนดให้ในระดับหลักสูตร
ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ IQA (Internal Quality Assurance) หรือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา (สป.อว.) ที่จัดท าขึ้นโดยส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  ส่วนระดับคณะ ส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ หน่วยงานอิสระ และระดับ
มหาวิทยาลัย ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ SDU QA  โดยให้หน่วยงานแต่ละระดับพิจารณารอบการติดตาม
ความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง แต่อย่างน้อยไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา (รอบ 6 
เดือน และ/หรือ รอบ 9 เดือน  และรอบ 12 เดือน) (U 5.1.7.5) 

 
 

 

   SDU QA 

การวัดมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Higher Education Standard) 

CDS 12 ตัว 

KPIs 13 ตัว 

KPIs ทั้งหมด 8 ตัว 

เลือกใช้ 6 ตัว 

อว. 
เกณฑ์การประเมิน 

การก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
เชิงยุทธศาสตร ์

“กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชน 

เชิงพื้นที่  
(Area based and 

Community) 
  

สป.อว.  
(สกอ.เดิม) 

เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

(กลุ่ม ค. 2) 

วัตถุประสงค ์

KPIs ทั้งหมด 15 ตวั 

ส าหรับ - สายวชิาการ 

           - สายสนับสนุน 

             - หน่วยงานอิสระ 

1) นวัตกรรม 
2) การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

บนความเชีย่วชาญของสวนดุสติ 

3) ความคุ้มค่าในการลงทุน 

     SDU Focus 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยาย “การสร้างความเข้าใจระบบ SDU QA”, ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์  ตน้สอน, 22 ม.ิย. 63. 
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ภาพที่ 7.5 ปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2562 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้ 

- จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การใช้
ข้อมูลก าหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ. 2561 (U 5.1.7.7) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับน าข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ โดยมีส านักบริหารกลยุทธ์เป็นผู้ประสานและจัดท าข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลัก
ที่ดูแลข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย (Common Data Set: CDS) ได้แก่ กองบริหารงานบุคคล (ข้อมูลด้านบุคลากร) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ข้อมูลด้านนักศึกษา) สถาบันวิจัยและพัฒนา (ข้อมูลด้านการวิจัย)  และเผยแพร่
ให้หน่วยงานน าไปใช้ทางเว็บไซต์ www.datacenter.dusit.ac.th  

- สนับสนุนด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนงบประมาณ 

ในปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 1,507,000 บาท (U 5.1.7.8) รวมทั้งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน 

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เช่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและช่องทาง
การจัดส่งเอกสารด้านการประกันคุณภาพผ่าน Google Drive : osm.dusit@gmail.com โดยจัดท าเป็นบันทึกแจ้ง
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ พร้อม QR Code (U 5.1.7.9) เพ่ือการเข้าถึงได้โดยง่าย และการสื่อสารผ่านทางกลุ่ม
ไลน์หัวหน้าส านักงาน และทีมประกันคุณภาพนอกท่ีตั้ง  

258

http://www.datacenter.dusit.ac.th/
mailto:osm.dusit@gmail.com%20โดย


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.5 QR Code การเผยแพร่เอกสารและช่องทางการน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2562 

 
 
การตรวจสอบคุณภาพ 

รอบ 6 เดือน   ระดับหลักสูตร ตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย 

การประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร (ระบบ IQA) และน าส่งผลการตรวจ
ติดตามฯ ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักบริหารกลยุทธ์ทราบ (U 5.1.7.9) 

รอบ 9 เดือน  ในปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินงานตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 2 ระดับ ได้แก ่

 - ระดับหลักสูตร ด าเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ 9 เดือน ทุกองค์ประกอบตามระบบ 
IQA และส่งผลการตรวจติดตามฯ ให้ส านักบริหารกลยุทธ์ทราบ โดยส านักบริหารกลยุทธ์เป็นผู้สรุปประมวลผลและ 
รายงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทราบ เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (U 5.1.7.10) 

- ระดับหน่วยงาน (คณะ/โรงเรียน ส านัก สถาบัน ส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ วิทยาเขต และ  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง) ด าเนินการตราวจติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ 9 เดือน ตามระบบ SDU QA ในลักษณะของ 
Peer Review และการสัมภาษณ์ เนื่องจากมีการพัฒนาระบบ SDU QA ใหม่ ดังนั้นในรอบ 9 เดือนของปีการศึกษา 
2562 จึงเป็นการสร้างความเข้าใจในระบบและร่วมกันพัฒนาเกณฑ์ให้สามารถสะท้อนความเป็นสวนดุสิตและพันธกิจ
ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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การประเมินคุณภาพ 
 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน (คณะ/โรงเรียน ส านัก/สถาบัน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง และระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดช่วงการตรวจประเมินฯ  
ดังภาพ 7.5 
        ทั้งนี้ ในระดับมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 ระบบ SDU QA ซึ่งประกอบด้วย ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
และหน่วยงานรวบรวมและเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยมีหน้าที่ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ที่ 2935/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 (U 5.1.7.11) และด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (U 5.1.7.12) โดยกระบวนการด าเนินงานในทุกขั้นตอนตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดจาก 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพฯ นี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพดังภาพที่ 7.2  ทั้งนี้ ในระดับมหาวิทยาลัย มีก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานฯ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.6 ก าหนดการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 ระบบ SDU QA 
 

รายการหลักฐาน ข้อ 7 
U 5.1.7.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3771/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
U 5.1.7.2 ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 ระบบ SDU QA 
U 5.1.7.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA พ.ศ. 2563 
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U 5.1.7.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวาระท่ี  
              4.5 ร่างเกฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA) 
U 5.1.7.5 บันทึกท่ี สบย. 473/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
              ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
U 5.1.7.6 บันทึกท่ี สบย. 501/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งการปรับปฏิทินการด าเนินการประกัน 
              คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 
U 5.1.7.7 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การใช้ข้อมูลก าหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ. 2561  
U 5.1.7.8 บันทึกท่ี สบย.422/2563 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินคุณภาพ 
              การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 
U 5.1.7.9 สรุปข้อมูลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา  
              2562 ระดับหลักสูตร 
U 5.1.7.10 สรุปผลการตรวจติดตามความก้าวหน้า การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562  
              รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร 
U 5.1.7.11 ค าสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2935/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ในการด าเนินงาน  
              การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562  
              ระบบ SDU QA 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับ ระดับ 5 
(7 ข้อ) 

ระดับ 5  
7 ข้อ (ข้อ 1 - 7) 

5.00 บรรลุ 
 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

   ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ 2. ผศ.ธิดารตัน์  ค ายัง 
3. น.ส.กนกวรรณ คนซื่อ 4. ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 
5. นางรัชนีกร พลวิชิต 6. ผศ.ดร.ประศาสน์ นยิม 
 7. น.ส.สวุิมล  แมตสอง                                 8. ดร.สุวิชชา  เนียมสอน 

 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
1. นายทรงเกียรติ ระลึกมูล 2. น.ส.สชุานัน ลัภสุวรรณ 
3. น.ส.วภิาพรรณ สารภักดิ ์ 4. น.ส.เพ่ิมทรัพย์ หิรัญสาย 

5. นายปราการ รอดปรีชา 6. น.ส.รัตนา  บุญแสวง 
7. น.ส.ปิยาณี ชดช้อย   
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เกณฑ์ประเมิน 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน    
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 4 น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการ
ระดับมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตร
และการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1 ข้อ 1 ข้อ 

ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 1 ข้อ 1 ข้อ 

สรุปผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 5 คะแนน 

  
หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 มีการด าเนินการ  ข้อ 1 1 คะแนน  

ระดับ 2 มีการด าเนินการ  ข้อ 2 2 คะแนน    

ระดับ 3 มีการด าเนินการ  ข้อ 3 - 4 3 คะแนน  

ระดับ 4 มีการด าเนินการ  ข้อ 5   4 คะแนน   

ระดับ 5 มีการด าเนินการ  ข้อ 6   5 คะแนน   

สรุปผลการประเมิน ระดับ 5 

6 ข้อ 

5 คะแนน 

 
 

ผลการด าเนินงาน  
             มหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก ดังนี้ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนและประเทศ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีระบบการบริหารจัดการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสู่ความส า เร็จในการก าหนด
กรอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามที่ต้องการ  

รายงานการประเมินตนเอง 
U 5.2 สป.อว SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
               และคณะ 

262



 

 

ทั้งในมิติของสมรรถนะอันเกิดจากความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และในมิติของคุณธรรมจริยธรรม
สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องด าเนินงานภายใต้แผนด้านการอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
ทุกระดับที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของความเหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละกลุ่มและช่วงวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ตลอดจน
ความหลากหลายทางการเรียนรู้เพ่ือวางรากฐานให้ก าลังคนของประเทศมีคุณลักษณะของความเป็นพหุปัญญา 
(Multiple Intelligence) และส่งเสริมให้สังคมไทยมีบรรยากาศของความหลากหลายและเป็นอิสระทางวิชาการ อีกทั้ง
ยังเป็นการคงไว้ซึ่งหลักสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดสังคมอุดมปัญญาอย่างแท้จริง 
             ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5  
ว่าด้วย การบริหารและการจัดการศึกษา ได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง  

การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล 
โดยการก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่อง ตลอดจนสะท้อนบริบทของ
สถาบันได้อย่างแท้จริงดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ก าหนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สัมพันธ์กับมาตร ฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่
พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

        ผลการด าเนินงาน 
             มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญ
ส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ สภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้า ใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน  

หรือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของหน่วยงานหรือคณะกรรมการฯ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม ส าหรับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยทุกสถาบันจะต้อง
จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี และรายงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอต่อสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบัน  

ในการจัดการศึกษาตามจุดเน้นของสถาบัน โดยสามารถแสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 

การติดตามให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

         ผลการด าเนินงาน 

            มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการและหน่วยงานที่ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ได้แก่ ส านักบริหารกลยุทธ์และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่ง 
บูรณาการงานร่วมกัน เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ รวมทั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
คณะ ก ากับติดตามการด าเนินงาน อย่างน้อย 2 รอบต่อปีการศึกษา ซึ่งจากการด าเนินงานตามระบบและกลไกในข้อที่ 1 
มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3771/2562 โดย
มีอ านาจหน้าที่ตั้งแต่การวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน ก ากับติดตาม ตลอดจนรายงานผลต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (U 5.2.1) 
 

ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

        ผลการด าเนินงาน 

            มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากร เ พ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะทั้ งใน 

ด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ งบประมาณ ส าหรับการสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลตามองค์ประกอบ เป็นเงิน 
1,507,000 บาท ภายใต้โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 
2562 รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพให้กับหลักสูตร คณะ  
วิทยาเขต/ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และมหาวิทยาลัย โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ (U 5.2.2)  
            3.1 การเผยแพร่ความรู้โดยจัดท าเป็นไฟล์ “คู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ปีการศึกา 2562 ” (U 5.2.3) ผ่านระบบ 
Microsoft Team  
            3.2 การเผยแพร่ข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะ/โรงเรียน ผ่านช่องทาง 
www.datacenter.dusit.ac.th ซึ่งเป็นความร่วมมือกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 
            3.3 www.osm.dusit.ac.th  ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562  
            3.4 www.osm.dusit@gmail.com ช่องทางการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 

            3.5 การสื่อสารเพ่ือการประสานงานและแจ้งข้อมูลแบบ Real time ผ่าน Line Application ได้แก่ กลุ่ม
ส านักงานบริหารกลยุทธ์  กลุ่มหัวหน้าส านักงาน กลุ่มทีมประกันศูนย์นอกท่ีตั้ง และกลุ่ม Assessor’s SDU QA 
 
ข้อ 4 น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

         ผลการด าเนินงาน 

            มหาวิทยาลัยมีการก าหนดรอบและช่วงเวลาการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ 

ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพในข้อ 1 (U 5.2.4) รวมทั้งจัดท าปฏิทิน 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แจ้งต่อหน่วยงานทุกหน่วยงานทราบ (U 5.2.5) 
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เพ่ือด าเนินการให้ทันต่อรอบระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงานอ่ืน 

ที่เทียบเท่าคณะ และหน่วยงานอิสระ ตามรอบการประเมินรอบ Pre 12 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาทุกปีการศึกษา และน าส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต่อกระทรวง  

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ CHE QA Online โดยมีการก าหนดปฏิทินการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 
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ภาพที่ 3 ก าหนดการด าเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 
 

ข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
        ผลการด าเนินงาน 

            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้น าผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 
            1. การน าข้อเสนอแนะด้านจุดเด่น มาพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เกิด
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและสร้างมูลค่าเพ่ิม และเชื่อมโยงความโดดเด่นของงานแต่ละด้าน/ หน่วยงาน และความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรแต่ละคนให้สามารถมาปฏิบัติงานร่วมกันได้แบบบูรณาการ เพ่ือท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง อาทิ การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU  QA  
            2. การน าจุดที่ควรพัฒนามาปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

            จากข้อเสนแนะของกรรมการ มหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนาระบบ SDU QA ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
             “ระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance)” เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการก ากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามบริบทของมหาวิทยาลัย โดยองค์ประกอบ
ของ ระบบ SDU QA ประกอบด้วย 
            1. การวัดมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการวัดประเมินคุณภาพและศักยภาพการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยตัวชี้วัดประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 
            1.1 การประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (อว.) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีจุดเน้นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน  
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ สร้างจุดต่างและความหลากหลายตามพันธกิจตามศักยภาพของตน และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  โดย 
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การขับเคลื่อนผ่านระบบอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยของรัฐภายในประเทศ (Reinventing University 
System) ให้สามารถท าหน้าที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับยกระดับความเป็นธรรมทางการศึกษา (Equity in Higher Education) ในระยะยาว โดย
กรอบการก าหนดกลุ่มสถาบัน (University Re-positioning Framework) มุ่งเน้น  
                  (1) ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment)  
                  (2) การสร้างจุดเน้น (Focus) ของการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องที่เป็นจุดเด่นของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความส าเร็จในอนาคตของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
                  (3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรที่น าไปใช้สร้างคุณค่าท่ีแท้จริง 
            1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) จะแบ่งเป็น 
            - ระดับหลักสูตร ใช้เกณฑ์ สกอ. ตามระบบ IQA โดยวัดประเมินคุณภาพรวมทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน และ 

6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการประเมินคุณภาพทุกตัวชี้วัดบันทึกในระบบ CHE QA Online  
            - ระดับคณะ ส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หน่วยงานอิสระ และระดับ
มหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA โดยระบบ SDU QA 
ได้น าตัวชี้วัดในเกณฑ์ สกอ. มาเป็นตัวชี้วัดบังคับ จ านวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4) การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของ
คณะ/มหาวิทยาลัย 5) ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 6) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
7) กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 8) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 

9) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 10) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
            ส่วนตัวชี้วัดผลการบริหารงานของหลักสูตร ผลการบริหารงานของคณะ และจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (FTES) จะน าไปเขียนเป็นรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบของการบรรยาย 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน”  ทั้งนี้ เฉพาะคณะ/โรงเรียน และมหาวิทยาลัย จะน ารายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพ (CAR) ในข้อ 1) 2) 9) 10) และจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ไปบันทึกในระบบ CHE QA Online ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศด้านอ่ืน ๆ นอกนั้น 

จะน าผลการประเมินคุณภาพไปรายงานในภาพรวมของระบบ SDU QA 
            2. SDU Focus (มสด.) เป็นการก ากับและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และความเข้มแข็งตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางไว้ รวมทั้งเป็นการยกระดับการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมการสร้างกระบวนการมาตรฐานการท างานใหม่ เพ่ือเกิดเป็นนวัตกรรมการท างาน หรือนวัตกรรมเชิงผลงาน  

ซึ่งเป็น “ตัวชี้วัดเฉพาะของสวนดุสิต” โดยมีฐานการพิจารณาและเทียบเคียงจากปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของรัฐบาลและธุรกิจในอนาคต (8 Global World Key Trends 2020)  กลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาระดับ
โลกที่มีชื่อเสียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา  มาตรฐานการอุดมศึกษา/มาตรฐาน
วิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ความต้องการของผู้ประกอบการในยุค Technology 
Disruption  โดยมีจุดมุ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีมูลค่าเพ่ิมและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ สังคมไทยและ
สังคมโลก ตลอดจนความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานการจัดการคุณภาพ โดยสามารถสรุปกรอบ 

การพัฒนาระบบ SDU QA ได้ดังนี ้
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ภาพที่ 4 กรอบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU QA 
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ภาพที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA 
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     ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

            ผลการด าเนินงาน 

            มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร คณะ ส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ และ
หน่วยงานอิสระ ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ในรอบ 6 เดือน (U 5.2.6) เพ่ือให้หลักสูตรได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน และรายงานผลการด าเนินงานโดยการอัฟโหลดข้อมูลในไดรฟ์ osm.dusit@gmail.com  เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะที่สังกัด และในรอบ 9 เดือน ได้ประสานงานให้หลักสูตร
รับการตรวจติดตามฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563 ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) และรายงานผลการตรวจติดตามฯ ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการทราบ  
            ทั้งนี้ ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส่วนงาน อ่ืนที่เทียบเท่าคณะ  
หน่วยงานอิสระ และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ SDU QA เพ่ือให้ทุกหน่วยงานน าใช้ในการประเมิน
คุณภาพ การด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562 ตามผลการด าเนินงาน ข้อ 5 โดยการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่  
                 1) การตรวจติดตามเพ่ือรองรับการตรวจประเมินฯ (รอบ Pre 12 เดือน)  
                 2) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน)   
      และให้อัฟโหลดข้อมูลรายงานผลการประเมินฯ ในไดรฟ์ osm.dusit@gmail.com   
      ซึ่งในทุกกระบวนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี
การศึกษา 2562 ได้มีการสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้ทุกหน่วยงานทราบผ่านทุกช่องทาง ได้แก่ 
                 1) บันทึกผ่านระบบส านักงานอิเล็คทรอนิกส์ http://eoffice.dusit.ac.th/  
                 2) www.osm.dusit.ac.th  ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 
                 3) www.osm.dusit@gmail.com ช่องทางการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 (U 5.2.7) 
                 4) Microsoft Team Line Application โดยผ่านกลุ่มไลน์ ทีมประกันคุณภาพ ส านักบริหารกลยุทธ์ 
หัวหน้าส านักงาน ทีมประกันคุณภาพนอกสถานที่ตั้ง และ Assessors’ SDU QA 
       โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ประจ าปี
การศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
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รายการหลักฐาน  
U 5.2.1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่  3771/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
            พ.ศ. 2562 
U 5.2.2  บันทึกท่ี สบย. 422/2563 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินคุณภาพ        
            การศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจ าปีการศึกษา  2562 
U 5.2.3  คู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA 
            (Suan Dusit University Quality Assurance) พ.ศ. 2563 
U 5.2.4  บันทึกแจ้งหน่วยงานเรื่องแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี          
            การศึกษา 2562 ตามบันทึกที่ สบย. 636/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  
U 5.2.5  บันทึกท่ี สบย. 476/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินคุณภาพ 
            การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 และ บันทึกที่ สบย. 501/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  
            เรื่อง แจ้งการปรับปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา  
            2562 
U 5.2.6  สรุปผลการตรวจติดตามความก้าวหน้า การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบ 9  
            เดือน ระดับหลักสูตร 
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U 5.2.7 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ผ่าน Google Drive 
https://drive.google.com/drive/folders/1BVnz-9q2WqS8b1kYn6E8JjzqkntSYDVt?usp=sharing 

 

การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับ ระดับ 4 
(5 ข้อ) 

ระดับ 5  
6 ข้อ (ข้อ 1 - 6) 

5.00 บรรลุ 

 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
 

   ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

1. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
3. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี 
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 
7. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 8. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 

9. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 10. ดร.สุวชิชา  เนียมสอน 

 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
 

1. ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ 

2. น.ส.ปิยาณี  ชดช้อย 

3. น.ส.รวีวรรณ  เฮี้ยนชาศรี   
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ปร้างหกดยฟห 

     ระสงค์ 
   

    

เกณฑ์ประเมิน 

เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 สร้างศูนย์ฝึกมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านอัตลักษณ์

ที่รับการรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพระดับประเทศ 
3 คะแนน 3 คะแนน 

ข้อ 2 สร้างมาตรฐาน /มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานใน
วิชาชีพ และ/หรือการออกแบบการวัด/ก ากับ 
มาตรฐานผู้ปฏิบัติในวิชาชีพนั้น ๆ (หากมีมากกว่า 4 
+1 คะแนน) 

1 คะแนน 2 คะแนน 

(มากกว่า 4 
มาตรฐาน) 

ข้อ 3 สร้างนวัตกรรมของสาขาอัตลักษณ์ที่สามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้กับการจัดเรียนการสอน หรือธุรกิจวิชาการ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ได้รับมาตรฐาน
วิชาชีพระดับนานาชาติ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์/สาขาอ่ืนที่มีผลงานด้าน 
อัตลักษณ์ได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 5 ข้อ 8 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน 

     มหาวิทยาลัย จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม จัดการเรียนการสอนและภารกิจอ่ืน
ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทุก
ภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิม และโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 
การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานจะต้องด าเนินการโดยมุ่งเน้นคุณภาพของงานเป็นส าคัญ และจะต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาโครงสร้างของหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับพันธกิจและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้มีหน่วยงานใหม่เพ่ิมขึ้น  

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนอกเหนือไปจากโครงสร้างเดิมตามกฎกระทรวงในการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

U 5.3 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ความโดดเด่นของอตัลักษณม์หาวิทยาลัย 

               สวนดุสติ 
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ข้อ 1 สร้างศูนย์ฝึกมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านอัตลักษณ์ที่รับการรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพระดับประเทศ 

       ผลการด าเนินงาน 

            การศึกษาปฐมวัย 

            คณะครุศาสตร์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้รับรองมาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
(U 5.3.1)  
            ด้านอาหาร 
            โรงเรียนการเรือน มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และส านักกิจการพิเศษ มีโครงการอาหารกลางวัน 1 
(ครัวสวนดุสิต) และครัวผลิตอาหาร ของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส)   
มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือยกระดับมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ และบุคลากรเพ่ือเสริมสมรรถนะทางด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และได้ใช้สถานประกอบการที่มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ 
           - ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติได้รับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และ
ร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบการ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1-3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ 
ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้จัดการ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ น าเสนอภาพรวมการด าเนินงานของศูนย์ฝึกฯ และโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
เพ่ือการรับรองมีการตรวจประเมินจากแผนการทดสอบสมรรถนะ ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมของ
สถานที่ ความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6  
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 (U 5.3.2) 
          - โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ส านักกิจการพิเศษ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการอาหาร
ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บุคลากร และนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการบริหารงานในรูปแบบของ  

ครัวมาตรฐานตามความเชี่ยวชาญของสวนดุสิต จากการเรือนสู่ธุรกิจวิชาการด้านอาหาร เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบการอาหารและการบริการ เทคโนโลยีการ  

แปรรูปอาหาร โภชนาการและการประกอบอาหารของโรงเรียนการเรือน มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเชี่ยวชาญ 

ด้านอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ถ่ายทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันอาคารผลิตอาหาร (Mass 
Kitchen) ได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร ใบอนุญาตที่ 10-
1-12349 เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่ายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานระดับ ดี โดยกรุงเทพมหานคร 

            อุตสาหกรรมการบริการ 
            โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีศูนย์ฝึกปฏิบัติงานโรงแรมสวนดุสิตเพลส  โครงการอาคารอเนกประสงค์
ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ )โรงแรมสวนดุสิต เพลส (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทีม่ีระบบการจัดการและการให้บริการมาตรฐาน 
ISO 9001  :2015 และยังได้รับรางวัลต่าง  ๆ มากมาย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เป็นเครื่องหมายการันตี  
ถึงคุณภาพการให้บริการที่ดีของโรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นอย่างดี  
            -  โรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านสนับสนุน  

การเรียนการสอนของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นสถานประกอบการภายในที่มีมาตรฐานในงานธุรกิจ  

การโรงแรม เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
และการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และคณะ/โรงเรียนที่ เกี่ยวข้อง โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านการบริการ
ที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ นักศึกษาทุกหลักสูตรฯ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ที่มีวิชาเรียนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
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การโรงแรม จะได้มีโอกาสใช้โรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ ซึ่งจะแบ่งเป็นการฝึกปฏิบัติตามแผนก เช่น 
แผนกการบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and 
Beverage) และรวมไปถึงแผนกจัดเลี้ยง (Banquet) ซึ่งนักศึกษาจะได้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จริงจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการเพิ่มเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน และท างานจริงหลังจบการศึกษา 

- ศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Dusit Premium floor ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานชั้นพิเศษโรงแรมสวนดุสิต ตั้งอยู่ชั้น 4 ของ 
ตึกโรงแรมสวนดุสิตเพลส ซึ่ง Dusit Premium floor นี้นั้นเป็นวิสัยทัศน์ของท่าน อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ 
ผลพันธิน ที่ต้องการยกระดับการบริการของโรงแรมสวนดุสิต เพลส ให้มีความพรีเมี่ยมมากขึ้นจึงท าการปรับปรุงชั้น 5 
โรงแรมสวนดุสิต เพลส ให้เป็นชั้นพิเศษที่สามาถเป็นต้นแบบของการให้บริการกับโรงแรมสวนดุสิตเพลส ให้นักศึกษา
สามารถเข้าฝึกปฏิบัติการให้บริการ ฝึกฝนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการให้บริการแบบพิเศษ ท าให้นักศึกษามี
ประสบการณ์และความมั่นใจในการให้บริการ ต่อไป (U 5.3.3) 

- ห้องฝึกปฏิบัติการจ าลองบนเครื่องบิน (Mock up room) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการบริการบนเครื่องบิน (Inflight 
service) อยู่ที่ตึก 32 ชั้น 5 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นห้องฝึกปฏิบัติการของหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากความรู้ทฤษฎีจากในห้องเรียนที่นักศึกษาจะได้รับจากอาจารย์ที่มีความรู้และ
มากไปด้วยประสบการณ์ในการท างานในธุรกิจการบิน นักศึกษาจะได้ฝึกฝนประสบการณ์จากรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ   
การบิน รายละเอียดอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติการบริการบนเครื่องบิน และฝึกรูปแบบแนวทางการบริการ  

บนเครื่องบิน (U 5.3.4) 
- ห้องฝึกปฏิบัติการร้านกาแฟ (Dusit Bistro and Co-Working Space) เป็นห้องฝึกปฏบิัติการการให้บริการ

ร้านกาแฟ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 3 ซึ่งห้องปฏิบัติการร้านกาแฟ (Dusit Bistro and Co-Working Space) เป็นการจัดท า
ธุรกิจกาแฟขายให้กับอาจารย์นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของ Home 
Bakery ร่วมมือกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ สร้างให้ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space เป็นห้องที่
สามารถให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ กระบวนการการท าเครื่องดื่มทั้ง Alcohol 
และ Non-Alcohol เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะ สรรสร้างเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่สามารถเป็นเครื่องดื่มใหม่ ๆ ประจ าห้อง 
ฝึกปฏิบัติการ Dusit Bistro and Co-Working Space ต่อไป ทั้งนี้ Dusit Bistro and Co-Working Space ยังจัดสรร
พ้ืนที่ในห้อง ปฏิบัติการ Dusit Bistro and Co-Working Space ให้เป็น Co Working space หรือพ้ืนที่ไว้ให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยทุกคนสามารถมาใช้บริการเป็นพ้ืนที่ นั่งท างาน ประชุม หรือพ้ืนที่พูดคุยตามประสงค์ โดยที่มีสิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ (U 5.3.5) 
            การพยาบาลและสุขภาวะ 

            คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่ดีแก่นักศึกษาพยาบาล แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวางแผนบริการให้ความรู้ ทักษะ และให้
ค าปรึกษาด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่บุคคลและครอบครัวในระยะต่อไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมีตารางให้บริการ
แขวนอยู่ที่หน้า Webpage ของคณะพยาบาลศาสตร์ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ให้บริการมารดาหลังคลอดที่มารับ
ค าปรึกษาจ านวน 3 ราย และใช้เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ก่อน  

ฝึกภาคปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 103 คน  (U 5.3.6, U 5.3.7) 
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ข้อ 2 สร้างมาตรฐาน/มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานในวิชาชีพ และ/หรือการออกแบบการวัด/ก ากับมาตรฐาน  

ผู้ปฏิบัติในวิชาชีพนั้น ๆ (หากมีมากกว่า 4 +1 คะแนน) 
        ผลการด าเนินงาน 

            การศึกษาปฐมวัย 

             คณะครุศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐาน/ก าหนดมาตรฐานในวิชาชีพ และการออกแบบการวัด/
ก ากับมาตรฐานผู้ปฏิบัติในวิชาชีพจ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
             1. คณบดี คณะครุศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นคณะอนุกรรมการ
รับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา โดยมีหน้าที่ก ากับมาตรฐานรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา   
(U 5.3.8) 
             2. รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงษ์  ผศ.ดรจรูญ เฉลิมทอง เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทาง และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนด ได้มีส่วนร่วมประชุมจัดท า
รายละเอียดผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะด้านความรู้ภาคทฤษฎี และความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ประกอบด้วย 1) การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2) การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3) การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 4) ความรู้ทางวิชาชีพครู 5) ความรู้ในวิชาเอก เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของรายละเอียด
การสร้างผังข้อสอบฯ (U 5.3.9, U 5.3.10)  
           ด้านอาหาร 
            โรงเรียนการเรือน บุคลากรและคณาจารย์ เป็นบุคคลที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันระดับชาติ และเป็น
คณะกรรมการจัดท าและก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับมาตรฐานต่าง ๆ ที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องการพัฒนา         
(U 5.3.11) โดยมีรายนาม ดังนี้  
           - ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ
ภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ของส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
           - อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ  

ภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ของส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
           - อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ
ภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ของส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
           - อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ เป็นคณะท างานเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 สาขา       
การประกอบอาหาร จากส านักพัฒนาและทดสอบฝีมือแรงงาน โดยมีหน้าที่ ควบคุม ตัดสินและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ   
การแข่งขัน และจัดท ามาตรฐานการสอบและการตัดสินการแข่งขัน  
            อุตสาหกรรมการบริการ 
            โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  บุคลากรและคณาจารย์  เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับ 

การยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการถอดบทเรียน และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน G-Green ปี 2563 จากหน่วยงาน  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ได้จัดด าเนินงานโครงการโรงแรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2563 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ 
สถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่ดี
เพ่ือยกมาตรฐานและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป  (U 5.3.12) 
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            -  อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 
อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และทีมงานของอาจารย์ของโรงเรียน 

การท่องเที่ยวและบริการ ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด าเนินโครงการจัดท าเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐาน
อาชีพเพ่ิมเติม สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร อาชีพแม่บ้านในโรงแรม อาชีพพนักงาน
บริการส่วนหน้าของโรงแรมและอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ  
          1) เพ่ือจัดท าเครื่องมือการประเมินเพ่ิมเติมที่จะเป็นคลังข้อสอบส าหรับผู้เข้ารับการประเมินจ านวน 4 ชุด เพ่ือ
รองรับเกณฑ์ปฏิบัติงาน 
          2) เพ่ือสร้างกระบวนการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ส่งผลให้เกิดการประกันคุณภาพท่ีดี (U 5.3.13) 
            - อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 
อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และทีมงานของอาจารย์ของโรงเรียน 

การท่องเที่ยวและบริการ  ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ด าเนินโครงการการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย และสาขาวิชาชีพ
การกีฬา ทั้งแง่เนื้อหาและเครื่องมือวิธีการที่ใช้ในการประเมินให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมทั้งการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เพ่ือให้สามารถรองรับและเทียบเคียงได้กับกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน (AQRF) ต่อไป  (U 5.3.14)   
           - อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าร่วมอบรม Evening & 
Saturday class : 45 hrs. Wine Studies Course ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเหมาะส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มไวน์และ 

ผู้ที่ด าเนินธุรกิจด้าน อาหารที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิธีการดื่มไวน์และ สุนทรียศาสตร์ในการดื่มไวน์คู่กับ
อาหาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวน์และแหล่งผลิตทั้งในเขตโลกเก่าและโลกใหม่ ด้ วยการชิมไวน์กว่า 60 ชนิด ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการวิเคราะห์กลิ่นและรสของไวน์ได้อย่าง ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น และเพ่ือมี  
ความเชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับไวน์และต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ และยังสามารถน ามาต่อยอดด้านการเรียน  

การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของในแต่ละหลักสูตรฯ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการได้อีกด้วย 
             
ข้อ 3 สร้างนวัตกรรมของสาขาอัตลักษณ์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดเรียนการสอน หรือธุรกิจวิชาการ           

       ผลการด าเนินงาน 

            การศึกษาปฐมวัย 

             คณะครุศาสตร์ มีการสร้างนวัตกรรมของสาขาอัตลักษณ์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียน 

การสอน เช่น การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิขาของหลักสูตร ประกอบด้วย 
             1. รายวิชามาตุเวทวิทยา งานวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังผ่านการเล่นที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิตของนักศึกษาในรายวิชามาตุเวทวิทยา” ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการจัด 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นกลุ่ม หรือเป็นทีม โดยผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning และ
บูรณาการเทคโนโลยีด้วยการใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการท ากิจกรรมของนักศึกษา ประกอบด้วย การเล่นเกม การเล่น
บทบาทสมมติ การลงมือปฏิบัติการท าอาหาร การทดลองกิจกรรมในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เพ่ือให้นักศึกษาเกิด  

การเรียนรู้ในเนื้อหาสาระของรายวิชา และทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

            2. รายวิชาการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาการศึกษาปฐมวัย” ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการจัดการเรียนการสอน 

โดยการใช้เกมกระดานตามเนื้อหาสาระของรายวิชาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาเกิด 

ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาของรายวิชาได้ดีขึ้น (U 5.3.15) 
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            3. รายวิชาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้การเรียนรู้จากการท างานแบบผสมผสานและเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี ” 
ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการจัดการเรียนการสอน แบบ Work Based Learning เพ่ือพัฒนาความสามารถ 

ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและพัฒนาสื่อ ให้เหมาะสม
กับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (U 5.3.16) 
            ด้านอาหาร 
            เนื่องจากสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ท าให้หน่วยงาน องค์กร 
และบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศหยุดท าการเพ่ือท าการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เล็งเห็นถึงการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยมีการริเริ่มโครงการ ดังนี้ 
           - โครงการเย็บหน้ากากอนามัยผ้า เพ่ือเป็นการสร้างเสริมจิตอาสาสาธารณะ และเป็นประโยชน์แก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 
           - โครงการ Dusit Signature Delivery ผลิตอาหารส าหรับส่งตรงถึงผู้บริโภค เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  
           - เน้นจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม ที่ต้องการความรวบรัด 
และไม่ต้องการเดินทางมาบ่อยครั้ง 
            อุตสาหกรรมการบริการ 
            ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย ซึ่ง
เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนเป็นจ านวนมาก และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตัวเองได้ตลอด ไม่มี
ข้อจ ากัดในเรื่องเวลา และสถานที่ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบแบบเปิด (Massive Open Online 
Course: MOOC) และเนื่องจากประเทศไทยต้องการที่จะพัฒนาเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเข้าสู่การเรียนรู้ได้  
ไร้ขีดจ ากัดท าให้สามารถพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาท าให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงการเรียนรู้ของ
การศึกษาไทย (U 5.3.17) 

รายวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Service 
อาจารย์ผู้สอน   
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3 . อาจารย์พุฒิโชติ ทองมอญ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

            การพยาบาลและสุขภาวะ 

            คณะพยาบาลศาสตร์ สร้างนวัตกรรมของหลักสูตรซึ่งเป็นสาขาอัตลักษณ์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ 

การจัดการเรียนการสอน หรือธุรกิจวิชาการ ดังนี้ (U 5.3.18)  
            1. นวัตกรรมชื่อ หุ่นจ าลองฝึกล้างไตทางหน้าท้อง ผลิตโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชานวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องการล้างไตทางหน้าท้อง  
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            2. นวัตกรรมการสอนโดยใช้ Game based จ านวน 3 รายวิชาภาคเรียนที่ 1/2562  
               2.1 วิชาการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  
               2.2 รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1  
               2.3 รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2  
          3. นวัตกรรมด้านสุขภาพ จ านวน 2 เรื่อง ในรายวิชาการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพภาคเรียนที่ 1/2562  
              3.1 นวัตกรรม “กล่องยาเตือนความจ า”  
              3.2 นวัตกรรม “WHEELER  :ล้อหมุนกระตุ้นไหลเวียน”   
 
ข้อ 4 บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ได้รับมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ 
        ผลการด าเนินงาน 

             การศึกษาปฐมวัย 

            คณะครุศาสตร์ บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ได้รับมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ ดร.พรชุลี ลังกา
ได้รับ Certificate จาก UKPSF  (U 5.3.19)   
            ด้านอาหาร 
            โรงเรียนการเรือน บุคลากรโดยเฉพาะคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการประกอบอาหาร มีการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้จัดอบรมคุณวุฒิวิชาชีพให้กับบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ จ านวน 22 คน เพ่ือให้มีการยกระดับความสามารถที่มีมาตรฐานรองรั บจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้      
และทั้งมีบุคลากร อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง รายการ Creative U.S.Potato  
จากรายการแข่งขันงาน Philippine Culinary Cup 2019 เมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 (U 5.3.20) 
            อุตสาหกรรมการบริการ 
            โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ บุคลากรในหน่วยงานโดยเฉพาะอาจารย์มีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งทางโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมและฝึกฝนความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ โดยมี 

1 . อาจารย์พรพิมล อดทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ธุรกิจการบิน ได้รับโล่รางวัลมังกรทอง 

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร  
(U 5.3.22) 
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2. อาจารย์พรพิมล อดทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณ หนึ่งปณิธานความดีสร้างสรรค์งานเพ่ือแผ่นดิน บุคคลแห่งสยาม-ธุรกิจไทยสู่สากล ปี 2562 รางวัล 
ครูผู้สอนดีเด่น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) กรุงเทพมหานคร (U 5.3.23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์ Mobile Application “Adrenaline 
Junk” ในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ที่ต่อยอดมาจากผลงานวิจัย การส่งเสริมประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางคุณภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างยัง่ยืน  (U 5.3.25) 
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4. คณาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ได้พัฒนาทักษะและความสามารถทางวิชาการในการเขียน
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัยและบทความวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจของการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และน าผลการเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของนักศึกษาท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ และความเข้าใจที่เป็น
ปัจจุบันและมีคุณภาพของเนื้อหา (U 5.3.26) 

 
 

ตารางงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ ว/ด/ป  

ที่เผยแพร ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน   
เวชธัญญะกุล  
อาจารย์สาติยา  มิ่งวงศ์  
ดร.ณิศิรา กายราศ 
และอาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์ 

รูปแบบเส้นทางการท่องเท่ียว เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนรว่ม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 7 
จัดโดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิม - พระเกยีรติ จังหวัด
สกลนคร 

30 พฤศจิกายน 2562 

อาจารย์ธนะวิทย ์เพียรด ี
อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย 

แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนท่องเท่ียวเกาะสุกร 
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
(Guidelines for Creative Tourism 
Development of Sukorn Island 
Community Based Tourism of 
Palian District Trang Province) 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ความยั่งยืน
ของการท่องเท่ียว การบรกิาร และ
ผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน,  
คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบัน
บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ 

23 สิงหาคม 2562 

อาจารย์ธนะวิทย ์เพียรดีอาจารย์
นันทรัตน์ ชวนานันท์                     
อาจารย์อรยา เอยีดปาน 

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ กรณีศึกษาถ้ าเขาช้างหาย ต าบล
นาหมื่นศรี อ าเภอ นาโยง จังหวัดตรัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. 
ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2563 ตาม
แนวคิดหลักที่วา่ “มุ่งหนา้ก้าวไกล 
พัฒนาวิจยัและนวัตกรรม Moving 
forward for Research and 
Innovation Development” 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ตรัง หน้า 85-96 

20 มีนาคม 2563 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ ว/ด/ป  
ที่เผยแพร ่

อาจารย์ธนะวิทย ์เพียรดีอาจารย์
นันทรัตน์ ชวนานันท ์
อาจารย์ปิยธิดา เส็งหลวง 

การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิง
อนุรักษ์กรณีศึกษาชุมชนหนานมดคัน 
บ้านสะพานยาง ต าบลเขาปูน อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. 
ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2563 ตาม
แนวคิดหลักที่วา่ “มุ่งหนา้ก้าวไกล 
พัฒนาวิจยัและนวัตกรรม Moving 
forward for Research and 
Innovation Development” 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ตรัง หน้า 125-136 
 

20 มีนาคม 2563 

อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์     และคณะ การศึกษาความพึงพอใจและ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
งานบริการบนเครื่องบิน 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจ าปี 
2563  

23-24 กรกฎาคม 2563 

อาจารย์วสันต์ นิลมยั และคณะ แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วัฒนธรรมการบริการในธูรกิจการบิน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจ าปี 
2563  

 

23-24 กรกฎาคม 2563 

อาจารย์ทรัพย์สิริ เสนีวงศ์  ณ อยธุยา 
และคณะ 

แนวทางการปรับปรุงการฝึกอบรมการ
ให้บริการของพนักงานตอ้นรับบน
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจ าปี 
2563  

 

23-24 กรกฎาคม 2563 

อาจารย์วรัญญาภรณ์  ศรีสวรรค์นล  
และคณะ 

การจัดการเรียนการสอนและ 
 การเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เหมาะสม  
ในรายวิชาประชาคมอาเซียนกับธุรกิจ
การบิน  

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจ าปี 
2563  

 

23-24 กรกฎาคม 2563 

การบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
เรียนรู ้INTEGRATING ONLINE 
TEACHING AND LEARNING TO 
ENHANCE LEARNING EFFICIENCY 

การประชุมวิชาการ SPU 
Educational transformation to 
the new normal 

31 กรกฎาคม 2563 

อาจารย์วรัญญาภรณ์   ศรีสวรรค์นล และ
คณะ 

 

แบบวิถีชวีิตใหมกั่บการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน โฟร์ไลน์ เลิร์นนิ่ง ของผู้เรียน
เจเนอเรชัน่ Z 
NEW NORMAL WITH 4 LINE 
BLENDED LEARNING FOR 
GENERATION Z LEARNERS 

การประชุมวิชาการ SPU 
Educational transformation to 
the new normal 

31 กรกฎาคม 2563 

อาจารย์ ดร.ธนะวิทย ์เพียรด ี การพัฒนาเส้นทางการทอ่งเที่ยว                                 
เชิงวัฒนธรรมเปอรานากันในเขต
พื้นเมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวสู่
ความยั่งยืน  

ปีที่ 1 ฉบับที ่2 (เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562) 

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ และ 
อาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ 

การพัฒนาวิชาชีพส าหรับศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านการท่องเท่ียวเพื่อเข้าสู่
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวสู่
ความยั่งยืน  

ปีที่ 1 ฉบับที ่2 (เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562) 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ ว/ด/ป  
ที่เผยแพร ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัฐ สิมศิริ การเปรียบเทียบการรับรู้เอกลักษณ์และ
คุณค่าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไทยระหว่าง
ผู้บริโภคชาวไทยและชาวมาเลเซีย 

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียว 

สู่ความยั่งยืน  
ปีที่ 1 ฉบับที ่2 (เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562) 

นายธนวัฒน์ รัตนเดโช การศึกษาเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ใน
การท่องเท่ียวที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ 

ในการเดินทางไปท่องเท่ียวเชิงกีฬาวิ่ง
ของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียว 

สู่ความยั่งยืน 
ปีที่ 2 ฉบับที ่1 (เดือน
มกราคม – มิถุนายน
2563) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน  
เวชธัญญะกุล 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศสู่การท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียว 

สู่ความยั่งยืน 

ปีที่ 2 ฉบับที ่1 (เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563) 

อาจารย์ ดร.ณิศิรา กายราศ การศึกษาคุณลักษณะและปัจจยั
ความส าเร็จของการท่องเท่ียวด้านมืด
ของมนุษย์ในเกาหลีใต้: กรณีศึกษา 
พื้นที่เขคปลอดทหารเมืองพาจ ู

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจยั ปีที่ 14 ฉบับที ่1 
(มกราคม-มิถุนายน) 
2563 

อาจารย์ ดร.ชนินทร ์ กลุเศรษฐัญชล ี 
และคณะ 

Thermal and barrier properties of 
poly (butylene adipate-
coterephthalate) incorporated 
with zeolite doped potassium ion 
for packaging film 

IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering 

March 2020  

อาจารย์ ดร.กมลกนก เกยีรติศักดิ์ชัย
อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด  
อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล 

การสังเคราะห์การท่องเท่ียวโดยชุมชน : 
โอกาสหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปีที่ 19 ฉบับที ่2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 
 

อาจารย์ ดร.กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 
และคณะ 

แนวทางการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนโดยการ
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส าหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
(Guideline of Sustainable 
Ecotourism Management by 
Applying Geographic Information 
System for Strategic Planning) 

วารสารวิทยาลยัดุสิตธาน ี ปีที่ 14 ฉบบที ่2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2563 

อาจารย์สุติมา อ่อนแก้ว กลยุทธก์ารพัฒนาการท่องเท่ียว เพื่อ
ขยายตลาดการทอ่งเที่ยวนักทอ่งเที่ยว
ชาวจีนอย่างมีประสิทธิผล: กรณีศึกษา
เขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรม
ล้านนา 

วารสารวิทยาลยัดุสิตธาน ี ปีที่ 14 ฉบับที ่2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  
ศรีแสง 

Baxter,G., Srisaeng,P., & Wild, G. 
(2020) The Use of Aviation 
Biofuels as an Airport 
Environmental Sustainability 
Measure: The Case of Oslo 
Gardermoen Airport 

MAD - Magazine of Aviation 
Development 8(1):6-17 March 
2020 
 

March 2020 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ ว/ด/ป  
ที่เผยแพร ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  
ศรีแสง 

Baxter,G., Srisaeng,P., & Wild, G. 
(2020) Airport Related Emissions 
and their Impact on Air Quality at 
a Major Japanese Airport: The 
Case of Kansai International 
Airport 

Transport and 
Telecommunication 21(2):95-109 
• April 2020 

April 2020 

Baxter,G., Srisaeng,P., & Wild, G. 
(2019). An Assessment of Airport 
Sustainability, Part 3 - Water 
Management at Copenhagen 
Airport. Resources, 8(3), 1-24.  
(SCOPUS) 

Resources  
 
 
 

2019, Volume 8 Issue 
3 
 

อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ วารวีนิช Thitinant Wareewanich, Thitinan 
Chankoson, (2020), Efficient Use 
of Energy Resources on 
Malaysian Farms 

International Journal of Energy 
Economics and Policy 

Vol 10, No. 2, March 
2020. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา 
 

Cooperation in health and 
wellness tourism connectivity 
between Thailand and Malaysia 

International Journal of Tourism 
Sciences. Pages 248-257 

Jan 2020 

อาจารย์ ดร.อังค์ริสา  แสงจ านงค์ Development of a sustainable 
tourist  

42-649 Kasetsart Journal of 
Social Sciences. V.40(2019) 6. 

2019 

destination based on the creative 
economy: A case study of Klong 
Kone Mangrove Community, 
Thailand. 

  

อาจารย์ ดร.ชนินทร ์กุลเศรษฐัญชลี  
และคณะ 

Preparation and Properties of 
Polylactide Reinforced with 
Eggshell Modified with Different 
Fatty Acids 

Key Engineering Materials 
(Volume 824) pp. 16-22 

October 2019 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญพักร์ศิณา 
วิเชียรวรรณ 

ต าราเรื่องการบริหารและพัฒนาทุน
มนุษย์ในธุรกิจการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นรินทร  
สรวิทย์ศิรกุล 

ต าราเรื่องการเป็นผู้ประกอบการส าหรับ
นักออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วา่ที่  ร.ต.ดร.ศรัฐ 
สิมศิริ 

Comparison of Effective in Batik 
Production Process between 
Paraffin Wax and Gel Wax-Resist 
(2019) 

International Journal of Chemical 
Engineering and Applications 
(IJCEA) Vol 10 No.4 

August 2019 
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ตารางงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ ว/ด/ป  
ที่เผยแพร ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรรณพรรธน ์ริมผด ี 
และคณะ 

Application ชื่อ Hotel Healthy Google Play ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร 
Android  
 

2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิมพ์มาดา 
วิชาศิลป ์

ผลงานสร้างสรรค์ Application ชื่อ 
Adrenaline Junkie  

Application ใช้ในระบบ Android และ 
IOS  

2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที ่ร.ต.ดร.ศรัฐ 
สิมศิริ 

กรรมวิธีการท าผ้าบาติกจากเทียนเจล
เหลวชนิดใสและเจลเทียนเจลเหลว
ชนิดส ี(Batik Painting Production 
Process from Transparent and 
Colored Liquid Gel Candle) 

อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์สาขา
วิทยาศาสตร์กลุ่มเคมี  
เลขที่ 2019090600018 

กันยายน 2562 

เจลเหลวชนิดใสส าหรับท าผ้าบาติก 
(Transparent Liquid Gel Candle 
for Batik Painting) 

อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์สาขา
วิทยาศาสตร์กลุ่มเคมี  
เลขที่ 2019090200042 

กันยายน 2562 

เทียนเจลเหลวชนิดสีส าหรับท าผา้ 
บาติก (Colored Liquid Gel 
Candle for Batik Painting) 

อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์สาขา
วิทยาศาสตร์กลุ่มเคมี  
เลขที่ 2019090200043 

กันยายน 2562 

 
            การพยาบาลและสุขภาวะ 

            คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ ได้รับมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ จ านวน   
2 ราย คือ (U 5.3.27)  
            1. อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานด้านการสอนระดับอุดมศึกษาจากประเทศ
อังกฤษ (Certificate Fellow of the Higher Education Academy in recognition of attainment against the UK 
Professional Standards Framework for teaching and learning support in higher education ( เ มื่ อ วั นที่  8 
กรกฎาคม 2562 

            2. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานด้านการสอนระดับอุดมศึกษาจาก
ประเทศอังกฤษ (Certificate Fellow of the Higher Education Academy in recognition of attainment against 
the UK Professional Standards Framework for teaching and learning support in higher education) เ มื่ อ 
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 
 

ข้อ 5 นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์/สาขาอื่นที่มีผลงานด้านอัตลักษณ์ได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ 
       ผลการด าเนินงาน 

            การศึกษาปฐมวัย 

            คณะครุศาสตร์ นักศึกษานายธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเด็กหรือเยาวชน ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (U 5.3.28) 
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            ด้านอาหาร 
            โรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาสาขาอัตลักษณที่มีผลงานด้านอัตลักษณ์ได้รับรางวัล
ระดับประเทศ/นานาชาติ (U 5.3.29.1, U 5.3 .29. 2) ดังนี้ 
           1. การแข่งขัน Philippine Culinary Cup 2019 เมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ดังนี้  ได้แก่ นางสาวศุภิสรา ชื่นตา 1 เหรียญทอง รายการ Pasta 1 เหรียญทองแดง รายการ U.S. Beef และ 

นายณรงฤทธิ์ แซ่ขอ 3 เหรียญเงินรายการ U.S. poultry, Chinese Appetizer, U.S. Pork 1 เหรียญทองแดง รายการ 
U.S. Beef นางสาวเนตรสุรีย์ กองศรี 1 ได้รับเหรียญเงิน U.S .Lamb นางสาวสุพิชญา ชื่นตา 1 ได้รับเหรียญทอง รายการ 
Pasta 1 และเหรียญทองแดง 1 U.S .Beef นายภาคิน ทองบุศย์ 2 ได้รับเหรียญทองแดง รายการ U.S .Beef, Creative 
Breakfast และนางสาวชญาภา สุขสภา 4 ได้รับเหรียญทองแดง รายการ U.S .Lamb, Pasta, Chinese Pork, U.S. 
Pork 
           2. นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA 
Young Chef Cooking Competition ณ โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นายก้องภพ กัณหานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการก าหนดและ 

การประกอบอาหาร นางสาวทักษิณา แซ่อ้ึง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
และนายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร โดยมีอาจารย์ปัญจมา      
ประภาพันธศักดิ์ เป็นผู้ให้การฝึกซ้อม 
           3. การแข่งขัน "SDU Young Chef Challenge 2019" เพ่ือเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ร่วมกับ สถาบัน TAFE Queensland ประเทศออสเตรเลีย จัดการแข่งขัน “SDU Young Chef Challenge 2019” เพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ณ ห้องปฏิบัติการ
อาหาร (Main) อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โดยผู้ชนะการแข่งขัน ได้แก่ นายนัฐ เปรมใจ 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เข้าร่วมการแข่งขันอีก  

2 ท่าน ประกอบด้วย นางสาววิกานดา ศรีวังราช นักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร และ 

นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
           4. J-Lek The Star Chef Challenge 2019 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัด
โรงเรียนการเรือน เป็นสถานที่จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยทีมตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัย  

สวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้าร่วมแข่งขันกับสถาบันการศึกษาชั้นน าในด้านอาหารทั่วประเทศไทยในรอบต่อไป 
ภายใต้โครงการ “J-Lek The Star Chef Challenge 2019” เพ่ือเฟ้นหาสุดยอด เชฟรุ่นใหม่ รังสรรค์เมนู ด้วยพริกแกง 
ซอสปรุงรส น้ าพริกแกงส าเร็จรูป ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  
           5. การแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่  25 หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขัน  

สุ ด ย อ ด เ ช ฟ  Thailand’ s International Culinary Cup ( TICC)  2019 ค รั้ ง ที่  25 ชิ ง ถ้ ว ย พ ร ะ ร า ช ท า น 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมเชฟประเทศไทย 
ร่วมกับยูบี เ อ็ม เอเชีย ผู้จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 (Food & Hotel Thailand 2019) เมื่อวันที่   
4-7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน 
ได้แก่ นางสาวจันทกานต์ แพทยขิม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการ Modern Thai  นางสาวอรนรินทร์ ศรีดี ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน รายการ Street Food นางสาวมาริษา วิไลโรจน์วรกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการ Street Food  
นายจงรัก หลินศรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการ Modern Thai และรายการ Classic Thai นางสาวพิชญานิน 
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ตอนมา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการ Cold Plated Dessert นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง รายการ Duck นายพงศ์พิพัฒน์ บุญสม ได้รับรางวัลชมเชย นางสาววรางคณา แสนกล้า ได้รับรางวัลชมเชย  
นายติณณภพ บุญครอง ได้รับรางวัลชมเชย นางสาวจารุวรรณ อินทะวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย นางสาวอนัญญา อุนตะกูล  
ได้รับรางวัลชมเชย นางสาวพรชิตา คงสุวรรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย นางสาวไอริณ เสร็จกิจ ได้รับรางวัลชมเชย   
และนายฐิติวัสส์ สินนุกูล ได้รับรางวัลชมเชย และนักศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต ได้รับรางวัลการแข่งขัน ได้แก่ นางสาวณัฐนรี บรรจงรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Modern Thai 
นายเมธิชัย ปานบ้านแพ้ว ได้รับรางวัลชมเชย (Diploma) ประเภท Classic Thai cuisine 
           6. แข่งขัน ASEAN-ROK Korean food contest ณ Korean food cultural center นางสาวอริศราละ เวลี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน ASEAN-ROK Korean food contest ณ Korean food cultural 
center, Seoul, S. Korea ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึง Korean food promotion institute (KFPI) เป็นผู้จัดการ
แข่งขันการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีอาจารย์นันทพร รุจิขจร เป็นผู้ฝึกซ้อม 
           7. การแข่งขัน MakroHoReCa Challenge 2019 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน MakroHoReCa Challenge 2019 
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ได้แก่ นางสาวสุพิชญา ชื่นตา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยประทานจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และนายณรงค์ฤทธิ์  
แซ่ขอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในงานแม็คโคร มหกรรม
ครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร 
เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และ      
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
           8. การประกวดกระทงเทศกาลลอยกระทง ประจ าปี 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียน  

การเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประกวดกระทงเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจ าปี 2562 โดยสามารถคว้า
รางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัด
นครปฐม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พรยุพรรณ. พรสุขสวัสดิ์ ให้ค าปรึกษาและพาทีม
นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดจนได้รับรางวัล ดังนี้ นายปิยะ นันทะเส นายเจริญชัย เจียส าราญ นายอนุชา แสงจันทร์ 
นายมัททิว ยั่งยืนเกษมสุข นายวรานนท์ ค าเเหวน นางสาวรัชนีกร เเนะน า นางสาวธันวา จันทร์ดวงเดิม นางสาวเกษรา 
บุญมาก และนางสาวเรืองลัดดา พาลี 
           9. การแข่งขัน Thailand Herbs Classic Bartender นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ        
การบริการ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Bartender ได้แก่ นายวรวุธ อภิบาลศรี คว้ารางวัล 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และนางสาว ชนากานต์ สีช้าง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการแข่งขัน Thailand 
Herbs Classic Bartender ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วันที่ 8 ธันวาคม 2562 จัดโดย 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน โดยมี อาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี และ 

นางสาวเจนจิตรา ภูผิวฟ้า เป็นผู้ฝึกซ้อม 
           10. การแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ กิจกรรม WICC 2020 (Wan Dee International 
Culinary Competition) ประจ าปี 2563  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ถนนรามค าแหง 
กรุงเทพมหานคร อาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัล
จากการแข่งขัน ได้แก่ นางสาว ณัฐกมลณิกา เกยแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Top Score การแข่งขันรายการ 
East Meets West (Team of 3) นางสาวชนาธินาถ เกษมพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Top Score            การ
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แข่งขันรายการ East Meets West (Team of 3) นายศุภณัฐ ขันค าหมุด ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Top Score  
การแข่งขันรายการ East Meets West (Team of 3) นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การ
แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายอัครพล ก าโชคพานิช ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน การแข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine และนายโชติวิทย์  ประนมพนธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันรายการ Fruit and Vegetable Carving  
          11. นักศึกษาโรงเรียนการเรือน จ านวน 14 คน ได้สอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  
ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย  

ชั้น 2 โดยผ่านการทดสอบทุกคน และได้รับมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาหารจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
            อุตสาหกรรมการบริการ 
            โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีการด าเนินงานภายใต้แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงภายใต้พลวัตโลก และ 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในหลักการด้านการบริหารการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่ไม่หยุดนิ่ง  
ท าให้การเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้นิสิตและนักศึกษาก้าวทันต่อเหตุการณ์ และเป็นการส่งเสริม
ให้เยาวชนรักการเรียนรู้และสนใจในการสั่งสมประสบการณ์และความรู้รอบตัว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในประเด็น  

ที่น่าสนใจตลอดจนแนวคิดทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติที่ เป็นเลิศในมิติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านความรู้ความสามารถอย่างรอบด้าน เพ่ือมุ่งเน้น  

การพัฒนาความรู้ความสามารถ และยกระดับศักยภาพเยาวชนให้มีความพร้อมสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการสร้าง
จิตส านึกท่ีดีแก่เยาวชนไทย  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้และศักยภาพของนักศึกษาให้
สามารถเข้าร่วมแข่งขันความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ 
ความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพของตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทางโรงเรียนการท่องเที่ยว
และบริการ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนที่มีทักษะ ความสามารถ เข้าร่วมอบรม และการแข่งกันตามความสนใจ
ดังต่อไปนี้ 

1. การแข่งขันตอบค าถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ หัวข้อ “การบริการกับความยั่งยืน 
ความท้าทายในศตวรรษ” จัดโดย คณะการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
โดยมีนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการเข้าร่วม ดังนี้ 

1.1 นักศึกษาหลักสูตรฯ การท่องเที่ยว จ านวน 6 คน ได้แก ่
1.1.1 นางสาวสุวกุล ปิ่นเงิน 
1.1.2 นางสาวณภัทร ทุนเพ่ิม 
1.1.3 นางสาวปรียา งามวงศ ์
1.1.4 นางสาวมนธิชา ศรีจันทร์ผ่อง 
1.1.5 นางสาวพรทิพย์ สกุลมงคลชัย 
1.1.6 นางวาสวราภรณ์ วงศ์อ ามาตย์ 

1.2 นักศึกษาหลักสูตรฯ ธุรกิจการบิน จ านวน 3 คน ได้แก ่
1.2.1 นายวรวุฒิ ลีอุต 
1.2.2 นายณัฐพล ชาญสัจจา 
1.2.3 นางสาวหัมยา ก าแพงแก้ว 

1.3 นักศึกษาหลักสูตรฯ ธุรกิจการโรงแรม จ านวน 6 คน 

293



 
 

1.3.1 นางสาววรณัน แก้วสุข 
1.3.2 นางสาวณัฏฐกานต์ สังขมาน 
1.3.3 นางสาวกัญญณัท สว่างโลก 
1.3.4 นายสิโรจน์  โพธิเจริญ 
1.3.5 นางสาวชนิกานต์  คงบุญมี 
1.3.6 นายกิรติ  แดงสด 

1.4 นักศึกษาหลักสูตรฯ การจัดการงานบริการ จ านวน 3 คน 
1.4.1 นางสาวอารยา เลิศอัครพล 
1.4.2 นางสาวณัฎฐ์ชัญญา อิ่มพันธ์ 
1.4.3 นางสาวศิริมา พฤกษากร 

โดยโครงการการแข่งขันตอบค าถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะการจัดการ  
การท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ภาคการบริการ ความยั่งยืน โดย
คณะการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมกับศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัด
กิจกรรมตอบค าถามระดับชาติโดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ และ
ยกระดับศักยภาพเยาวชนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นเวทีให้เยาวชนได้ทดสอบความรู้ 

การท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีแก่เยาวชนไทย โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนนิสิต
และนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบค าถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยว และบริการจากสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั่วประเทศ และมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และบริการ 

2. นักศึกษาหลักสูตรฯ ธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand Herbs Classic Bartender”  
นายวิษณุ ยิ้มแสงหยัด นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย จัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ

นวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ซึ่งโครงการ Open House การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562  
เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้อง SIL-LH 104 อาคารอุสาหกรรมบริการและนวัตกรรม ในการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ทั้งหมด 9 ทีม โดยผลการแข่งขันเป็น ดังนี้  (U 5.3.30) 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
รองชนะเลิศ 1 ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รองชนะเลิศ 2 ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาลัยพณิชยการบางนา 
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3. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขัน “PIM Food & 
Barista Challenge 2019 ทักษะศิลปะการชงกาแฟ (Barista Creative Challenge)” ณ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ นายชลเทพ จิรพิสิฐกุลนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผ่านการแข่งขันรอบแรก คือ ผู้เข้าแข่งขัน  

ท าคลิปวิดีโอท าเครื่องดื่มการชงกาแฟ ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน เพ่ือคัดเลือกคนเข้ารอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่  
16 มกราคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมแข่งกันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้ งที่  47 The sun games 2020 นางสาวมันตรินี  รอดเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่  3  ได้รับรางวัล  
“รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวูซู (สาธิต) ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ ประเภทยุทธลลีลาฉางฉวน และประเภทยุทธลีลาเจี้ยนซู่ 
ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬา
ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจจะ
หมุนเวียนกันเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน และในปี 2563 มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับเกียรติจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “The Sun 
Game” โดยมีก าหนดการจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต มีการจัดแข่งขัน 42 ชนิดกีฬา 
ได้แก่ กรีฑา, ว่ายน้ า, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เซปักตะกร้อ, เทควันโด, ฟุตซอล, เทนนิส,  
เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลชายหาด, เปตอง, เรือพาย, ปันจักสีลัต, รักบี้ฟุตซอล, ยูยิตสู, คาราเต้-โด, กอล์ฟ, ขี่ม้า,  
เชียร์ลีดดิ้ง, ซอฟท์บอล, บาสเกตบอล 3x3, อีสปอร์ต, ลีลาศ, เพาะกาย, ฮอกกี้, แฮนด์บอล, ปีนหน้าผา, ลอนโบวล์ส,  
ยิงปืน, ครอสเวิร์ด, บริดจ์, หมากกระดาน, เอแมท, ดาบไทย และมีกีฬาสาธิต 6 ชนิด คือ บอคเซีย, ฟิสบอล, จานร่อน, 
ฮักคิโด, วูซู และค าคม เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาท่ีเป็นคนพิการได้ร่วมแข่งขันด้วย  (U 5.3.31) 
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5. นางสาวปิยธิดา เส็งหลวง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สามารถคว้าต าแหน่ง Miss Tourism World ตรัง และทูตการท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง ประจ าปี 2563 (U 5.3.32) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

6. นางสาวลักษิกา รีตานนท์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมโครงการ ASEAN Tourism 
Youth Summit 2019 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2562 และนวัตกรรม การพัฒนาเครือข่าย 

การท่องเที่ยว โดยชุมชน และการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยจะเชิญเยาวชนด้านการท่ทองเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วย  
(U 5.3.33) 
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7. นายธนพนธ์ นิยมสกุล นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ชั้นปีที่ 1 ได้รับ

รางวัลหนุ่มขจร ปี 2019 (เดือนมหาวิทยาลัยปี 2562) และนายอัมรินทร์ เอสาตี  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวด MC search 2019 (การประกวด 

ผู้ด าเนินรายการปี 2562)  ในงานกิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพ่ี  
จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด หนุ่มขจร (เดือน) สาวเฟ่ืองฟ้า (ดาว), MC Search, 
Miss Lady Lady, การแสดง และการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่  
23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (U 5.3.34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมปฏิบัติงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 

2020 ณ บ้านปาร์คนายเลิศ ที่ 30 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 
1. นางสาวชนันดา โสภา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2. นางสาวภัทรวดี รัตนเด  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
3. นางสาวนภัสสร เชาว์เพ็ชร  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
4. นางสาวรุ่งนภา  ยอดสุวรรณ์  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
5. นางสาววรพรรณ เกตุขุนทด  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
6. นางสาวอริสรา จริยภักดีปฏิมา  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 

                      7. นางสาวมุฑิตา ค าตีบ  สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
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            การพยาบาลและสุขภาวะ 

            1. นายพรชัย เสมศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ SOCIAL DISTANCING CHALLENGE จัดโดย สสส. (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ) กระทรวงสาธารณสุข (U 5.3.35) 
 

รายการหลักฐาน  
U 5.3.1 บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ เรื่องขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน และหนังสือ 

ขอความอนุเคราะห์ให้ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

U 5.3.2 หนังสือรับรอง  
U 5.3.3 ภาพถ่ายอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการ โรงแรมสวนดุสิต เพลส  
U 5.3.4 ภาพถ่ายห้อง Mock up ของสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
U 5.3.5 ภาพถ่ายห้องฝึกปฏิบัติการ Dusit Bistro and Co-Working Space 
U 5.3.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
U 5.3.7 ตารางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่แขวนอยู่ หน้า web page คณะ

พยาบาลศาสตร์ (http://nurse.dusit.ac.th/news/136/1/ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม-่คณะพยาบาลศาสตร์-มหาวิทยาลัยสวนดุสิต-(breastfeeding-promotion-and-learning-
center-faculty-of-nursing,-suan-dusit-university 

U 5.3.8 ค าสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา 
U 5.3.9 เอกสารการส ารวจ ร่าง ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint สมรรถนะทางวิชาชีพครู 
U 5.3.10 งานวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังผ่านการเล่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทักษะชีวิตของนักศึกษาในรายวิชามาตุเวทวิทยา” 
U 5.3.11 สรุปบุคคลที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
U 5.3.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม 
U 5.3.13 เอกสารโครงการจัดท าเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพ่ิมเติม 
U 5.3.14 เอกสารโครงการการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
U 5.3.15 งานวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา

การศึกษาปฐมวัย” 
U 5.3.16 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้ 

การเรียนรู้จากการท างานแบบผสมผสานและเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี” 
U 5.3.17 หลักฐานหนังสือรับรองการท า MOOC และภาพถ่ายหน้าเว็บที่ Mention ถึงหน้า MOOC ของอาจารย์ทั้ง  

3 ท่าน 
U 5.3.18  1. ส าเนาหนังสือค าขอจดอนุสิทธิบัตรลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ยื่นต่อสถาบันวิจัยและพัฒน 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ)  
             2. มคอ.3 วิชาการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ปีการศึกษา 2562  
             3. มคอ.3 วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 2562  
             4. มคอ.3 วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 ปีการศึกษา 2562  
             5. มคอ.3 วิชาการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ ปีการศึกษา 2562  
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             6. เล่มรายงานและภาพนวัตกรรม “กล่องยาเตือนความจ า”  
             7. เล่มรายงานและภาพนวัตกรรม “WHEELER : ล้อหมุนกระตุ้นไหลเวียน” U 5.3.19 Certificate จาก 

                UKPSF ดร.พรชลุี ลังกา 
U 5.3.20 สรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาหารจาก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
U 5.3.21 อาจารย์พรพิมล อดทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับโล่รางวัล

มังกรทองผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 
U 5.3.22 อาจารย์พรพิมล อดทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับโล่ประกาศ

เกียรติคุณ หนึ่งปณิธานความดีสร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน 
U 5.3.23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ได้รับการจดสิทธิบัตรผู้สร้างสรรค์ Mobile Application 

“Adrenaline Junk” ในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS 
U 5.3.24 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
U 5.3.25 1. Recognition reference: PR164428 (อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์)  
            2. Recognition reference: PR173999 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล)  
U 5.3.26 ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
U 5.3.27.1 สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาหารจาก 

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
            2 รายงานสรุปผลการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและ 

               นานาชาติ  
U 5.3.28 ภาพถ่ายกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขัน 

“Thailand Herbs Classic Bartender” นายวิษณุ ยิ้มแสงหยัด นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย 
U 5.3.29 เอกสาร หรือเกียรติบัตร นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมแข่งกันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 The sun games 2020 นางสาวมันตรินี รอดเจริญ 
U 5.3.30 ภาพถ่ายกิจกรรม นางสาวปิยธิดา เส็งหลวง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สามารถคว้าต าแหน่ง Miss Tourism World ตรัง และทูต
การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประจ าปี 2563 

U 5.3.31 ภาพถ่ายกิจกรรม นางสาวลักษิกา รีตานนท์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
บริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ รทบ. มหาวิทยาลัย   สวนดุสิต เข้าร่วมโครงการ 
ASEAN Tourism Youth Summit 2019 

U 5.3.32 ภาพถ่ายกิจกรรม นายธนพนธ์ นิยมสกุล นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 
ได้รับรางวัลหนุ่มขจร ปี 2019 (เดือนมหาวิทยาลัยปี 2562) และนายอัมรินทร์ เอสาตีนักศึกษาหลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวด MC 
search 2019 (การประกวดผู้ด าเนินรายการปี 2562) ในงานกิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman 
Day 2019 

U 5.3.33 รายงานผลงานหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อ  3 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1 - 5) 
8.00 บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด                 
ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   

 

          
 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน        
         1. ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ               2. ดร.สุทัน  มุมแดง 
         3. นางสาวจีรวรรณ บุญพิทักษ์                   4. นางสาวอุทัยวรรณ อุทัยวัฒน์ 

1. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 
3. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 4. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
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     ระสงค์                                

      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 

ข้อ 1 
งาน/โครงการ/ขยายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ที่แสดงได้ว่ามี
ความเป็นนวัตกรรมธุรกิจ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital marketing) 1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 
ธุรกิจ/ธุรกิจวิชาการมีการต่อยอดจากองค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/
นวัตกรรม 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 หน่วยธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น บริษัท 3 คะแนน 3 คะแนน 
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายลดลง และ/หรือก าไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 2 คะแนน 2 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 5 ช้อ 8 คะแนน 

 
 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อ 1 งาน/โครงการ/ขยายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ที่แสดงได้ว่ามีความเป็นนวัตกรรมธุรกิจ 

ผลการด าเนินงาน ข้อ 1   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียน 

การเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ส านักกิจการพิเศษ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักบริหารกลยุทธ์ และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ได้มีการด าเนินงาน/โครงการ/ขยายผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริการที่แสดงถึงความเป็นนวัตกรรมธุรกิจตามความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 หน่วยงานวิชาการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการพัฒนาและผลิตภัณฑ์และรับวิเคราะห์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ตามความเชี่ยวชาญของศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ได้ด าเนินการขยายต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิง
ธุรกิจ   ) (U 5.4.1) 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิชาธุรกิจเพ่ือสุ ขภาพ เนื้อหารายวิชาจะเกี่ยวข้องกับ  
การประกอบธุรกิจ  คุณลักษณะของผู้ประกอบการสถานการณ์ และแนวโน้มที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ  การจัด
องค์การธุรกิจและบุคคล  การผลิตและการตลาด  การเงินและการบัญชี  การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  กฎหมาย
และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  จริยธรรมส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ  การจัดท าแผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและ
ผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ สามารถน า
ความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริง และน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาผลิตสินค้าเพ่ือสุขภาพได้  (U 5.4.2) 

U 5.4  มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การน าองค์ความรู้/นวัตกรรมตอ่ยอดเป็น
ธุรกิจวิชาการ 

รายงานการประเมินตนเอง 
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 โรงเรียนการเรือน ได้น าองค์ความรู้ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาสร้างนวัตกรรม เป็นแหล่งฝึกเพ่ือ 

สร้างโอกาส สร้างทักษะ และอาชีพจึงเกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน เพ่ือเสริมความเข้มแข็งของบุคลากรให้เกิดนวัตกรรม
ธุรกิจวิชาการ ดังนี้ 

        -   โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และโรงเรียนเทคนิค 

การท าอาหารหัวหนานกว่างซี วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน 
อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติและบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนเทคนิคการท าอาหารหัวหนานกว่างซี ณ โรงเรียนเทคนิคการท าอาหาร  

หัวหนานกว่างซี และวิทยาเขตใหม่ (วิทยาเขตอาเซียน) นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง รวมถึงไปเรียนรู้
วัฒนธรรมและสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ภายในนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน   
(U 5.4.3)    
      -   ความร่วมมือกับสถาบัน TAFE Queensland เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 14 - 22 มกราคม 
2563 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาหารและวัฒนธรรมระหว่างอาหารไทยและอาหาร
ยุโรป ส่งเสริมบทบาทหรือการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา และ/หรือบุคลากร ในการเผยแพร่ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีกิจกรรม
อบรมการประกอบอาหารไทยและวัฒนธรรมให้กับบุคลากรและนั กศึกษาจากสถาบัน TAFE Queensland และอบรม 

การประกอบอาหารยุโรป (เมนูที่ปรุงประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย) ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรของโรงเรียนการเรือน ตลอดจนหน่วยงานด้านการบริการอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   (U 5.4.4)     
      -   ความร่วมมือกับองค์กร Potatoes USA จัดกิจกรรม Potatoes USA Workshop เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับมันฝรั่ง    แปร
รูปให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย RJ Harvey RDN, CEC ผู้อ านวยการองค์กร Potatoes USA เป็นผู้
สาธิตและบรรยาย ในวันที่ 22-23 มกราคม 2563  (U 5.4.5) 
      -   โครงการความร่วมมือข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพ่ือเตรียม  

ความพร้อมในการพัฒนาครัวมาตรฐาน   (U 5.4.6) 
      -   โครงการเตรียมความร่วมมือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย      
สวนดุสิต และ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียน
การเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ  
คุณปิยะ    บุญน ากิจสวัสดิ์ ประธานบริหาร บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และคณะผู้ติดตาม เพ่ือลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยน าผลิตภัณฑ์ 

กลิ่นแบบสังเคราะห์และแบบไม่สังเคราะห์ของบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มาเป็นส่วนผสมในการผลิตเมนู Banana cake 
chocolate mousse toffee sauce with vanilla ice cream ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (U 5.4.7) 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  เป็นแหล่งอ้างอิงด้านการท่องเที่ยวและบริการให้กับสังคม และทราบ  

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บุคคลากร ผู้ประกอบการ นโยบายภาครัฐ  และความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรของ รทบ. 
เช่น ความเชี่ยวชาญด้านบุคลากร ความพร้อมสถานที่ Excellence Center ห้อง Dusit Bistro and Co - Working Space 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส และความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ รทบ. การได้น าองค์ความรู้อันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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คือ ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของบุคลากรมาสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
ธุรกิจวิชาการ ทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก ่
         1.1 หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ รทบ. ท าความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนการด าเนินการหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพแบบประกาศนียบัตร 
(Non-Degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/ newskill) เพ่ือรองรับการมีงานท า และ
เตรียมพร้อมส าหรับการท างานในอนาคตหลังเกิดภาวะโรคระบาดไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมี 
ทุนมนุษย์ด้านวิชาชีพแม่บ้านที่มีความเป็นมืออาชีพ และเพ่ือเสริมความเข้มแข็งของบุคลากรให้เกิดนวัตกรรมธุรกิจวิชาการ 
โดยการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตาสหกรรม ได้แก่ สมาคมแม่บ้านแห่งประเทศ
ไทย และนายเลิศ กรุ๊ป โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 60 คน  (U 5.4.8)    
        1.2 หลักสูตร Basic Barista การจัดท าเครื่องดื่มประเภทกาแฟเบื้องต้น ฝึกอบรมพ้ืนฐานการการท าเครื่องดื่ม
เบื้องต้นส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ เพ่ือประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีการให้ความรู้ในการเปิดร้านกาแฟจาก
ประสบการณ์ตรงของเจ้าของร้านกาแฟชื่อดัง เรียนรู้ขั้นตอนของการดูเมล็ดกาแฟ ชนิดของเมล็ดกาแฟ วิธีการสกัดเมล็ดกาแฟ 
วิธีการใช้เครื่อง วิธีการสังเกตที่จะได้กาแฟคุณภาพดี  ฝึกปฏิบัติเทคนิคการท าเครื่องดื่มกาแฟทั้งเมนูเย็นและเมนูร้อน 

โดยในปีการศึกษา 2562 เปิดอบรมรุ่นที่ 1 มีบุคคลเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 15 คน  (U 5.4.9) 
        1.3 หลักสูตรการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) 
                ฝึกอบรมต่อยอดศิลปะการออกแบบลวดลายกาแฟสมัยใหม่ (Modern Latte Arts)  เพ่ือประกอบธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม ประกอบด้วยหลักการและวิธีการท า Latte Art เทคนิคการสกัด shot กาแฟที่เหมาะสมกับการเทลาย เทคนิค
ในการเทลายพ้ืนฐาน เช่น ลายทิวลิป ลายหัวใจ หรือ ลายใบไม้ เป็นต้น โดยในปีการศึกษา 2562 เปิดอบรมรุ่นที่ 2 มีบุคคลเข้า
ร่วมการอบรมทั้งหมด 15 คน (U 5.4.10) 
 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ด าเนินโครงการร่วมกับสถาบันอาหาร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรแปรรูปของสหกรณ เพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างความแตกตางและเพ่ิม
มูลคาใหกับสินคาเกษตรแปรรูป ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตัวอย่างที่ท าการพัฒนา ได้แก่ ซุปครีมข้าวกล้วย  โจ๊กก่ึง
ส าเร็จรูป  โมโรเฮยะ ข้าวผสมผักธัญพืช เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกส าเร็จรูป รสกาแฟ และน้ าซอสผัดหมี่ซั่วปรุงส าเร็จ เป็นต้น 
โดยใช้เทคโนโลยีการสเตอริไรเซชัน และการท าแห้งแบบลูกกลิ้ งคู่ (Drum Dryer) (U 5.4.11) และเมื่อไม่นานมานี้ยังมี 
การพูดคุยการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานต่างชาติ โดยอยู่ระหว่างการเจรจาแนวทางการพัฒนา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมใหม่ คือ fruit infused water กับ (เครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพ) หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 

ผู้ประสานงานให้กับองค์กรธุรกิจของประเทศรัสเซีย   (U 5.4.12) 
 ส านักกิจการพิเศษ มีโครงการและการบริการใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ ดังนี้ 

1. โครงการ “เมล่อนสวนดุสิต” เกิดจากการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
ที่มีอยู่  ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ คน เวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่านการเรียนรู้ 
การท างานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างบุคลากรภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งมีความแตกต่างจากเมล่อนทั่วไป คือ เราให้ความส าคัญกระบวนในการปลูก 

 โดยบ ารุง รักษา ด้วยวิธีธรรมชาติแบบออร์แกนิค ปลอดสารเคมี โดยมีการดูแล 

อย่างพิถพิีถัน ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงกระบวนการเก็บผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเมล่อน
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ในโรงเรือน มีการด าเนินงาน ณ พ้ืนที่โรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี และในอนาคตมหาวิทยาลัย มีแผนขยายเป็นพ้ืนที่
ทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และสังคมทางการเกษตรอินทรีย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งส าคัญที่สุด ในอนาคตสามารถใช้เป็นห้องเรียนสนาม 
ส าหรับถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน นักศึกษา สังคม และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป (U 5.4.13) 

2. การบริการใหม่  
- สวนดุสิตเดลิเวอรี่ เป็นการบริการใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19)  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจการสรรหารายได้ ดังนั้น ในช่วงวิกฤตดังกล่าว โครงการอาหารกลางวัน 1  
จึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม “การพัฒนาธุรกิจในยุคภาวะวิกฤติ” ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรม
กระบวนการการด าเนินงานที่มุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการในธุรกิจอาหารที่รองรับความ

ต้องการของผู้บริโภคและก่อเกิดรายได้ให้กับองค์กร โดยการเชื่อมโยงบูรณาการการท างานระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้มาปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือมุ่งสร้างผลลัพธ์ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่ง
ประกอบด้วย การด าเนินงานในด้านการพัมนา การผลิตและการบริการอาหารของหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ โรงแรมสวนดุสิต 
เพลส, สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่, ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน การด าเนินงานด้านการพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่าย ระบบ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนด้านการจ าหน่ายและการบริการอาหาร โดยส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการด าเนินงานเพ่ือการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ โดยกองประชาสัมพันธ์ ภายใต้แบรนด์ 
“สวนดุสิต เดลิเวอรี่” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   (U 5.4.14) 

- การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม  (U 5.4.15)  โดยโครงการศูนย์บริหารกายเพ่ือ
สุขภาพ  ซึ่งเป็นการบริการที่ต่อยอดมาจากที่บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและน ามาพัฒนากระบวนการด าเนินงานจริง โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปกครองและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 1) เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษทางด้านร่างกายหรือสุขภาพ ด้านสมองพิการ พิการทางสายตา และ 2) เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางด้านพัฒนา 
การเรียนรู้ ออทิศติก สมาธิสั้น  ซึ่งผู้ปกครองและเด็กกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จะได้รับการเรียนรู้ พร้อมฝึกพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์และสังคม อย่างมีข้ันตอน โดยสามารถแบ่งช่วงของพัฒนาการออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้  

 
ระดับที่ ช่วงอายุ พัฒนาการการเรียนรู้ แนวทางฝึกเพื่อเพิ่มพัฒนาการ 

1 0 –3 เดือน มีความสามารถในการสงบเริ่มสนใจสิ่งรอบตัว  ระดับที ่1 และ 2  
เน้นการเล่นกับเด็ก เพ่ิมสัมพันธภาพทั้งช่วง
อารมณ์บวกและอารมณ์ลบ เพ่ือให้เข้าใจ
อารมณ์ของเด็ก  

2 2 –5 เดือน มีความรู้สึก ผูกพันธ์กับคน มีความสัมพันธภาพ
กับคนใกล้ชิด  

3 4 – 9 เดือน มีการสื่อสารอารมณ์หรือแสดงความต้องการง่าย 
ๆ ได้ชัดเจนทั้งทางสีหน้าและท่าทาง  

ระดับที ่3 และ 4  
เล่นให้ซับซ้อนขึ้น ให้เด็กได้ลงมือท า 
แก้ปัญหาต่าง ๆ ฝึกความจดจ่อกับสิ่งที่ท า  
*เน้นขั้น4 กับเด็กพิเศษ เพ่ือให้เด็กฝึก
กระบวนการความคิดไม่ใช่ท าตามค าสั่ง  

4 9 – 18 เดือน 
(1 –2 ขวบ) 

มีการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ท่าทาง สีหน้า 
เพ่ือที่จะพยายามแก้ปัญหา (ดื้อมากขึ้น)  
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ระดับที ่ ช่วงอายุ พัฒนาการการเรียนรู้ แนวทางฝึกเพื่อเพิ่มพัฒนาการ 
5 2 – 3 ปี มีการสื่อความคิด ผ่านภาษาหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

เริ่มมีการเลียนแบบพฤติกรรม เริ่มมีความคิดเห็น
ของตนเอง  

ระดับที ่5  
เน้นเล่นสถานการณ์สมมติ พูดคุยกับเด็กให้
มากขึ้น เน้นการสื่อสารด้วยภาษา  

6 3 – 4 ปี สื่อสารเหตุและผล สามารถเชื่อมโยงความคิดได้
ต่อเนื่องมีการต่อรองด้วยเหตุผล  

ระดับที ่6  
เน้นถามถึงเหตุผล ลงรายละเอียดฝึกให้เด็ก
มีการเชื่อมโยงความคิดและเหตุผลได้ดีขึ้น  

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือรวบรวมจุล
สารสวนดุสิตเดลิเวอรี่จากผู้เชี่ยวชาญในมุมมองต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ https://delivery.dusit.ac.th (U 5.4.16) โดยดึงความ
เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับการท า สวนดุสิตเดลิเวอรี่ ยกตัวอย่างเช่น การท าผัดกระเพราที่เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท าข้าวแช่ต ารับสวนดุสิต https://khao-chae.dusit.ac.th/  ที่มีขายเฉพาะหน้า
ร้อนที่ตอบโจทย์ทั้งด้านวิชาการและด้านธุรกิจอาหาร 

 ส านักบริหารกลยุทธ์  ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศบูรณาการความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของสวนดุสิต เพ่ือ
พัฒนาโครงการ /งานที่น าองค์ความรู้/นวัตกรรมมาต่อยอดเป็นธุรกิจวิชาการ คือ  (U 5.4.17 และ U 5.4.18)   

1) LA-OR Plus Shop ภายใต้โครงการ “ละออพลัส (LA-OR Plus)”  
2) โครงการ “Suan Dusit Camp ”ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม และเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
   LA-OR Plus Shop เป็นนวัตกรรมธุรกิจภายใต้โครงการ “ละออพลัส 

(LA-OR Plus)” โดยได้มีการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ ละออพลัส  
 
 
 
 
 
 

(LA-OR Plus) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการจัดหาสินค้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับนักเรียนละออพลัส เพ่ือ
ช่วยเหลือและลดค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองโดยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพในราคาย่อมเยา มากกว่า 20 รายการ เช่น เสื้อ 
กางเกง กระเป๋า ถุงเท้า เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น แอลกอฮอล์
ทั้งแบบเจลและแบบน้ า น้ ายาฆ่าเชื้อโรค น้ ายาท าความสะอาด เป็นต้น 

 ในส่วนของ  “โครงการ Suan Dusit Camp” ได้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมช่วงปิดภาคการศึกษาแบบใหม่ส าหรับ
เด็กปฐมวัยและประถมศึกษาที่สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ส าหรับเด็กระดับประถมศึกษา ได้มีการริเริ่มกิจกรรม 
“Earn and Learn” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การท างานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเรียนรู้
การบริหารเงินที่ได้รับจากการท างานดังกล่าว 

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  ได้เข้าร่วม ตามที่ ส านักกิจการพิเศษ จัดให้มีการด าเนินการตามภาวะวิกฤติ ภายใต้โครงการ/
กิจกรรม “การพัฒนาธุรกิจในยุคภาวะวิกฤติ” ขึ้น เพ่ือเป็นการน าองค์ความรู้ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ  
ส านักกิจพิเศษ  โรงเรียนอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงาน
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ในรูปแบบบูรณาการ เชื่อมโยง ตามความเชี่ยวชาญร่วมกันมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจวิชาการ  โดยจัดจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี ภายใต้แบรนด์  “สวนดุสิตเดลิเวอรี่” (U 5.4.19) 
ข้อ 2  ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital marketing) 

ผลการด าเนินงาน ข้อ 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการ
ปฏิบัติการอาหารแปรรูป ส านักกิจการพิเศษ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักบริหารกลยุทธ์ และสวนดุสิต
โฮมเบเกอรี่ ได้มีการด าเนินงานระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital marketing) ดังนี้ 
 หน่วยงานวิชาการ 

 โรงเรียนการเรือน ได้มีการปรับตัวพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดยุคใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ การ
เข้าถึงผู้รับบริการโดยปรับเปลี่ยนการบริการและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารโดยน า
ระบบเทคโนโลยีการตลาดแบบดิจิทัล (Digital marketing) เข้ามาช่วยในการสื่อสาร การรับสื่อโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่

ระยะยาวของศูนย์ฝึกได้รับความนิยม อาทิ เช่น การประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ แก่บุคลากรหรือบุคคลคนภายนอกที่สนใจผ่านสื่อโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ก แอพพลิเคชั่นไลน์ อินสตา

แกรม กูเกิ้ล ยูทูป และนอกจากนี้ยังมีการบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรีโดยมีการใช้บริการผ่านแอพ Grabfood หรือ 
Foodpanda เป็นต้น  (U 5.4.22) 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีนวัตกรรมธุรกิจวิชาการ ทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการ
ยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ หลักสูตร Basic Barista การจัดท าเครื่องดื่มประเภทกาแฟเบื้องต้น และหลักสูตรการท า
ลาเต้ อาร์ท )Latte Arts  (ประยุกต์ใช้ระบบการตล าดรูปแบบดิจิทัล )Digital Marketing  (ในการด าเนินการ ดังนี้ ) U 5.4.23  
และ U 5.4.24( 
 

          2.1 หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เป็นการ
ด าเนินการผ่านกระบวนการอบรมด าเนินการบนฐานการศึกษาผ่านรูปแบบ 
Online ทั้งหมด ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัคร ลงทะเบียน 
ผ่านระบบ Online ทั้งหมด  
https://futureskill-newcareer.in.th/course/4976/  
การอบรมผ่านระบบ On Air ผ่าน ระบบ SDU-MOOC ที่ได้ด าเนินการจัด
อบรมบุคคลภายนอก (Public Training)  

         2.2 หลักสูตร Basic Barista การจัดท าเครื่องดื่มประเภทกาแฟ
เบื้องต้น ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing) มาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้าอบรม 
https//:www.facebook.com/dusit.ac.th/posts/2677335515631561/ 
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        2.3 หลักสูตรการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Art)  สูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ลาเต้ อาร์ท สมัยใหม่   (Modern Latte Arts) เป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่
บุคคล และผู้ประกอบการภายนอกที่สนใจร่วมเข้าอบรม 
https//:www.facebook.com/937809732915966/posts/28462211354
08140/ 

 
 
 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป  จัดท าเพจ Facebook เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และช่องทาง
การตลาดในการติดต่อซื้อขายจ าหน่ายสินค้า และมีการจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับ บริษัท สวนดุสิตเทรดดิ้ง จ ากัด ซึ่งมีการท า
การตลาดออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ของทางบริษัท นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ  
ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านทาง www.alibaba.com (U 5.4.25, U 5.4.26  และ U 5.4.27)  

 ส านักกิจการพิเศษ ทางด้านการตลาดในรูปแบบดิจิทัล แบ่งออกเป็น  
1. “เมล่อนสวนดุสิต” การด าเนินงานทางด้านการตลาดดิจิตัล มีการจัดจ าหน่ายโดยน าเสนอในช่องทางสื่อ Social    

ต่าง ๆ อาทิ Facebook@Dusitproduct และ Line : PR.Business Affair Line : สกพ.มสด. Line : บุคลากรสายสนับสนุน     
(U 5.4.28)       

2. “สวนดุสิตเดลิเวอรี่” โดยเชื่อมโยงกับส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองประชาสัมพันธ์ ในการน า
เทคโนโลยี  มาสร้างระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital 
marketing) เช่น สื่อประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ระบบสั่งซื้อ
สินค้า ระบบออกใบสั่งสินค้า ระบบควบคุมการผลิตสินค้า รวมไป
ถึงระบบการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า และ Line Official Account 
(U 5.4.29 และ U 5.4.30)  

3. การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็น
องค์รวม  โดย โครงการศูนย์บริหารกายเพ่ือสุขภาพ ในปีการศึกษา 
2562 เป็นการทดลองการปฏิบัติจริงกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับการยอมรับ

จากผู้ปกครองของเด็กกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ จะเปิดด าเนินการให้บริการภายใต้โครงการ /กิจกรรม “เสริมสร้าง
ทักษะการเคลื่อนไหวและพัฒนาระบบกล้ามเนื ้อส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ”ในปีงบการศึกษา 2563 ต่อไป  

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือต่อยอดธุรกิจใหม่ Business Unit ใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ที่เรียกว่า SDU Delivery ได้มีการวางแผนระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital marketing) โดยการท าให้เว็บไซต์ของ
โครงการสามารถถูกค้นหาจาก search engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดระดับโลกอย่าง google เพ่ือให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ
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สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้โดยง่าย เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น โดยจะได้น าการท า Search 
Engine Optimization (SEO) มาใช้กับการด าเนินงานระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัลของโครงการ 

  ส านักบริหารกลยุทธ์    สินค้าและผลิตภัณฑ์ ละออพลัส (LA-OR 
Plus) ปัจจุบันมีการสร้างละออพลัสช๊อป (LA-OR Plus Shop) เพ่ือจ าหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ของละออพลัส ที่ชั้น 2 อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เข้ากับยุค 
New normal การเว้นระยะห่างในสังคม ลดการสัมผัส  และช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ปกครองที่มีความจ าเป็นในการซื้อสินค้า ทางโครงการละออพลัส
ได้สร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ใน
ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing) ที่หลากหลาย เช่น   

-   เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ  : 
 https//:shopee.co.th/laorplusproduct?page=0  Shopee เป็น

แพลตฟอร์มในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปกครองและรวดเร็ว เนื่องจากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของทาง

ละออพลัสนั้นมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการละออพลัส ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าสาธารณะ Shopee จึงเป็น
ตัวเลือกส าหรับการเลือกดูข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์เท่านั้น 

-   Facebook fanpage  :https//:www.facebook.com/laorplus  เฟสบุ๊คเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้เป็นจ านวนมาก
ในปัจจุบัน เพจละออพลัส LA-OR Plus จึงเปิดตัวขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการละออพลัส 
และยังเป็นช่องทางการรจัดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของละออพลัส ซึ่งเฟสบุ๊คเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและ
รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งซื้อ ช าระเงิน และผู้ปกครองได้รับสินค้าครบตามจ านวนที่สั่ง โดยการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางเพจ 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย สามารถสนทนากับผู้ปกครองได้ตลอดเวลา   

-   Youtube : La-or Plus Channel  การตลาดในดิจิตอล ในช่อง Youtube La-or Plus Channel ทางโครงการ
ละออพลัสได้จัดท า Youtube Channel เพ่ือเป็นน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ พร้อมกับเนื้อหาและสื่อ
ต่าง ๆ ขึ้นไว้บนเว็บไซต์ Youtube เพ่ือให้เด็ก ๆ หรือผู้ที่มีความสนใจได้เข้าไปศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองได้ท าให้ผู้เรียนนั้นเกิด
ความสนใจมากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญสื่อที่มีการเคลื่อนไหว มีเสียง ที่นอกเหนือจากการบรรยาย ดีแก่ผู้เรียน คือ ผู้เรียนสามารถ
เข้ามาศึกษาหาความรู้ในวันและเวลาใดก็ได้ตามที่ต้องการ 

-  Google forms Link:https://docs.google.com/forms/d/1Sj_7s2-hH4ZyxVT_oXzrYIXucAy_yL8koPzd42fvwZ8/edit?usp=sharing 
Google form เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ละออพลัส โดยใน Google forms จะมีรูปแบบสินค้า
และขนาด ให้ผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ที่ต้องการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพ่ือยืนยันยอดการสั่งซื้ออีก
ครั้งพร้อมแจ้งช่องทางการช าระเงิน และด าเนินการจัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่อยู่ที่แจ้งไว้ 

-   โครงการ Suan Dusit Camp เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบข่าวสารจาก Facebook fanpage: 
https://www.facebook.com/SuanDusitTheOpen และ Line Group ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานลูกค้าเดิม ส าหรับการรับสมัคร
ด าเนินการผ่านระบบ Google form เป็นหลัก โดยทุกช่องทางมีผู้ดูแลระบบตอบค าถามและอ านวยความสะดวก 
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 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ การจัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่ โดยการใช้
เทคโนโลยีในการด าเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยี Line Official Account เป็นหน้าร้านในการแนะน าสินค้า  ขายสินค้า ติดต่อ 
สื่อสาร และประชาสัมพันธ์  มีระบบการออกใบสั่งซื้อ ระบบสรุปรายงาน  ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 1,000 คน  
 

 

ข้อ 3 ธุรกิจ/ธุรกิจวิชาการมีการต่อยอดจากองค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/นวัตกรรม 
ผลการด าเนินงาน ข้อ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน คณะพยาบาล

ศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ส านักกิจการพิเศษ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักบริหารกลยุทธ์ และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ได้มีการด าเนินงานหน่วยธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น 
บริษัท ดังนี้ 
 หน่วยงานวิชาการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีการด าเนินการจัดท าโครงการวิจัยนวัตกรรมซึ่งมีหัวหน้าโครงการ คือ       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และได้จดอนุสิทธิ์บัตรในปี พ.ศ.2559 เรื่อง สารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกาก
เนื้อในเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ได้ท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการเพ่ือน านวัตกรรมไปต่อยอดทางธุรกิจกับบริษัท 
เบสท์ แพรคทิส โซลูชั่น จ ากัด (U 5.4.31 และ U 5.4.32) 

 โรงเรียนการเรือน  ได้น าองค์ความรู้ความช านาญที่เกิดจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรแต่ละด้านมาสร้างงาน/
โครงการ ให้กับบริษัทและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือต่อยอดธุรกิจวิชาการ โดยมีโครงการและ
กิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 

-   “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่มืออาชีพ”
ในวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 เพ่ือให้คณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี การ
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แข่งขันท าอาหาร ได้เรียนรู้วัตถุดิบ การชั่งตวงวัด การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ การเตรียมวัตถุดิบรวมถึง การจัดตกแต่ง การน าเสนอ 
และได้ลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์จริงทุกขั้นตอน (U 5.4.33) 

-   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "Flow of Food" ให้กับนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท S&P ซินดิเคท จ ากัด มหาชน
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน จัดบรรยายความรู้ให้กับนักเรียนศูนย์การเรียน 
บริษัท S&P ซินดิเคท จ ากัด มหาชน ในหัวข้อ "FLOW OF FOOD" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก วัชรินทร์ ทวีวิตยารักษ์ 
เจ้าของร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา The Old Siam Jacksonville และคุณลัดดา ส าเภาทอง นายกสมาคมการค้าธุรกิจ
ร้านอาหาร เป็นวิทยากร ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนทุกคน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ      
(U 5.4.34) 

-   สาธิตการท าขนมหวานของเขตปกครองพิเศษมาเก๊าและแจกชิมผลิตภัณฑ์ วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมสาธิตการท าขนมหวานของเขตปกครองพิเศษมาเก๊าและแจกชิม
ผลิตภัณฑ์ โดยมีอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นผู้สาธิตในเมนู 
Sheradura ในวันที่ 18 มกราคม 2563 และอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง เป็นผู้สาธิตเมนู Sheradura ในวันที่ 19 มกราคม 2563 
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี  (U 5.4.35) 

- จัดอบรมการท าอาหารและจัดตกแต่งจานอาหารให้กับพนักงานบริษัท ลักก้ี ยูเนี่ยน ฟู๊ดส์ จ ากัด วันที่ 13-14 
กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน จัดอบรมการท าอาหารและจัดตกแต่งจานอาหารให้กับ
พนักงานบริษัท ลักกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จ ากัด จ านวน 3 ท่าน โดยในวันที่ 13 กันยายน 2562 อาจารย์นคร แซ่สี ต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการอบรมระยะสั้น เป็นวิทยากรสาธิต
และให้ความรู้ ในเมนู ไก่ม้วนย่างเทอริยากิ โครเก็ตกับซัลซ่ามะม่วง สลัดเต้าหู้เย็น ไก่ตุ๋นผักและบุก ไก่ทอดเคลือบซอสญี่ปุ่น 
และในวันที่ 14 กันยายน 2562 โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ ต าแหน่งรองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ด้าน
บริหาร และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็น
วิทยากรสาธิตและให้ความรู้ ในเมนู Mushroom truffle puree soup, Chicken Navarin and Potato Fondant และ Pan 
dear sea bass with mango salsa and orange Sabayon serve with basic Vinaigrette ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  (U 5.4.36) 

- อบรมหลักสูตรการท าอาหารว่างและเบเกอรี่ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 14 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตรการท าอาหารว่างและเบเกอรี่ให้กับพนักงานของการไฟฟ้า
นครหลวง โดยอาจารย์นคร แซ่สี ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากรและให้ความรู้ในเมนู ขนมปัง ชาร์โคลไส้พะโล้
และขนมปังเนยสดสตรูเซล ณ ห้องปฏิบัติการสาธิตการประกอบอาหาร และห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (U 5.4.37) 

 คณะพยาบาลศาสตร์ จากการเรียนการสอนรายวิชาวิชาธุรกิจเพ่ือสุขภาพ ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาจะได้รับ
มอบหมายให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียน มาต่อยอดองค์ความรู้จนได้ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ  ดังนี้ 

   3.1 ชื่อธุรกิจ น้ ามันหอมระเหย เป็นผลิตภัณฑ์สินค้านักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) แผนธุรกิจสุขภาพ   
2) วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ 3) SWOT Analysis 4) วางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการองค์กร และการ
จัดการ แผนการเงิน  5) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ 6) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจการ 7) การวางแผนฉุกเฉิน ซึ่ง
การด าเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าว เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจได้จริง 
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       3.2  ชื่อกิจการ Holistic Care Nursing Home เป็นสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ ขนาด 
20 เตียง  ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์  ผู้เชี่ยวชาญ  พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  นักกายภาพบ าบัด 
พร้อมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน สร้างความแตกต่างทางด้านการบริการโดย เน้นการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้แบบองค์รวม ดูแลอย่างครอบคลุมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ 
ทันสมัยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง มี
บริการตรวจสุขภาพและกายภาพบ าบัดอย่างต่อเนื่องตลอดการรักษา มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมรับส่ง ผู้ป่วยตลอดเวลา 
เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเมาะสม และสถานพยาบาล Holistic Care Nursing Home จะมีระบบในการท างานที่มีการ
พัฒนาคุณภาพขององค์กรตลอดการด าเนินกิจการเพ่ือให้ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ   2) SWOT Analysis 3) วางแผนการตลาด 4) วางแผนการบริการ 5) แผนผัง
สถานประกอบการ 6) ออกแบบสัญลักษณ์สถานประกอบการ 7) แผนการจัดองค์การและการจัดการ 8) แผนการเงิน และ 9) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจการ และการวางแผนฉุกเฉิน ซึ่งการด าเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าว เป็นการน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจได้จริง  (U 5.4.38) 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มีนวัตกรรมธุรกิจวิชาการ ได้พัฒนาจากองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร รทบ. ได้แก ่

3.1 หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ น าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการส าหรับแผนกแม่บ้านในโรงแรม การบริการชั้นสูง การบริหารต่างๆ  ทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติ และ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดเพ่ือยกระดับสมรรถนะแม่บ้าน ได้แก่  ความรู้พื้นฐานงานแม่บ้าน การท าความสะอาด
ห้องพัก การดูแลและการท าความสะอาดผ้า การใช้สารเคมีในแผนกแม่บ้าน ความรู้เกี่ยวกับการใช้และการรักษาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ การจัดดอกไม้โรงแรม ศิลปะในการพับผ้า และการตกแต่งในห้องพัก หลักการให้บริการส าหรับแขกพิเศษ (Butler 
Service) ทัศนคติ จริยธรรมและจรรยาบรรณ บุคลิกภาพภายในโรงแรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การบริหารจัดการใน
แผนกบุคคล การวางแผนงบประมาณ และการวางแผนบุคคลากรในแผนกแม่บ้าน การรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมในธุรกิจทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และการบริหารจัดการและการให้บริการโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยในช่วงหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ความปกติใหม่ (New Normal) 

3.2 หลักสูตร Basic Barista การจัดท าเครื่องดื่มประเภทกาแฟเบื้องต้น  
3.3 หลักสูตรการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Art) หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เป็นการพัฒนา

หลักสูตรจากการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการเครื่องดื่ม หรือ Bar and Beverage Management มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการบริการ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการเพ่ิมมูลค่าให้กับเครื่องดื่ม และน าไปต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า มีประโยชน์ ต้องการให้มีการจัดเรียนการสอนต่อไป สามารถน าไปสร้างอาชีพ ประกอบ
ธุรกิจ และต่อยอดประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะประชาสัมพันธ์ให้คนที่รู้จักทราบเมื่อมีการเปิดอบรมครั้งต่อไป 
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       3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Product Design) ภายใต้โครงการการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Thai-IDC) เป็นกิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์(Product Design) ภายใต้โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Thai-IDC) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (สุพรรณบุรี)  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
และกิจกรรมการให้ค าแนะน าพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรโดยเป็นที่ปรึกษากิจกรรมการให้ค าแนะน าพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปภาคตะวันออก ภายใต้
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ภาคที่ 9 (ชลบุรี)  จ านวน 18 ผลิตภัณฑ ์
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             3.5 การน าความเชี่ยวชาญไปใช้ในการต่อยอดด้านการออกแบบโดยการเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงการ
งเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการต่อยอดองค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอมขจร ฟาร์ม ซึ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             3.6 สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ด าเนินการจัด "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน 
คอมพิวเตอรภูมิภาค เอเชีย ครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC) และการประชุม
วิชาการ The 1st Asia Joint Conference on Computing: AJCC ครั้งที่ 1 ในระหวาง วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 2563 ณ 
อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรฯ รับผิดชอบฝ่ายสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ 
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 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 
 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ได้มีการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาสร้างและบริหารจัดการ

โครงการฯ เพ่ือต่อยอดธุรกิจวิชาการ โดยจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าดื่มให้กับหน่วยงานภายใต้ส านักกิจการพิเศษและหน่วยงาน
อิสระ ได้แก่ โครงการอาหารกลางวัน 1 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด และบริษัท เอ็น.เค.คาร์ 
พลาซ่า จ ากัด (U 5.4.39) นอกจากนี้ยังมีการน าเอาองค์ความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลพร้
อมบริโภค และผลิตภายใต้แบรนด์ Sophia ของ บริษัท โซเฟีย อินเตอร์ฟู๊ด จ ากัด ได้แก่ น้ าแกงพะแนงเข้มข้น น้ าแกงเผ็ด
เข้มข้น น้ าแกงเขียวหวานเข้มข้น น้ าแกงฉู่ฉี่เข้มข้น น้ าแกงส้มใต้เข้มข้น น้ าแกงกะหรี่เข้มข้น น้ าแกงมัสมั่นเข้มข้น และซอสผัด
กะเพราเข้มข้น เป็นต้น  (U 5.4.40)  และยังมีการน าเอาองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ โดยไดด าเนินกิจกรรมพัฒนา และ 

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์  (U 5.4.41) 
 ส านักกิจการพิเศษ “เมล่อนสวนดุสิต” เป็นการด าเนินงานเชิงบูรณาการในด้านองค์ความรู้ ทั้งบุคลากรทั้งภายนอก 

และภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้พ้ืนที่ ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการเกษตร โดยผ่าน
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมทางการเกษตรอินทรีย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อ
เกิดเป็นนวัตกรรมและผลผลิตทางการเกษตร และจากการจัดท าเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว มีการต่อ
ยอดจากองค์ความรู้โดยสื่อภายนอก (สยามรัฐ) ให้ความสนใจโดยเผยแพร่ผ่านสยามรัฐ ออนไลน์ 
ให้สังคมได้รับรู้ในความเป็น“เมล่อนปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”(U 5.4.42) อีกทั้ง ได้
ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของพนักงานในการปลูกเมล่อนในโรงเรือน 
ออกมาเป็นเอกสารเชิงวิชาการ เรื่อง “การปลูกเมล่อนในโรงเรือน” หมายเลข ISBN : 978 – 616 
– 286 – 011 – 9 เพ่ือใช้เผยแพร่ และสร้างประโยชน์เพ่ือต่อยอดในการเป็นห้องเรียนสนาม  
ของนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานและผู้สนใจต่อไปในอนาคต  
              การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ “สวนดุสิตเดลิเวอรี่”นับว่าเป็นการบริการใหม่ ที่ต่อยอดมาจาก
ธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยปรับวิธีคิด และวิธีด าเนินการบริการในรูปแบบใหม่ เพ่ือการจัดหารายได้และ
เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ซึ่งการบริการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจกันหลายส่วน โดยน าความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของบุคลากร ทั้งสายบริการ สายวิชาการและสายสนับสนุนมาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้องค์กรมีความ
เข้มแข็งและพัฒนาสู่การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ และสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน โดยกว่าจะมาเป็น “สวนดุสิต        
เดลิเวอรี่” ได้นั้น มีการจัดท าวิดีทัศน์ในหัวเรื่อง “กว่าจะมาเป็นสวนดุสิตเดลิเวอรี่” และ จุลสาร สวนดุสิตเดลิเวอรี่ (จุลสาร 
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือทราบถึงการด าเนินการและความคิดเห็นของหลากหลายส่วนงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 27 ฉบับ        
(U 5.4.43) 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพ่ือต่อยอดธุรกิจใหม่ Business Unit ใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่เรียกว่า SDU Delivery โดยสร้างโอกาสจากองค์ความรู้ด้านอาหารมาผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
อยู่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจนเกิดการเชื่อมโยงกันแบบ Connectivism จากนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิบัติ
เริ่มต้นจากการพัฒนา Suan Dusit Delivery Platform รวมถึงการขยายโอกาสทางการตลาดออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นจากการท า 
Search Engine Optimization (SEO) คือการออกแบบเว็บไซต์ที่จะต้องติด 1 ใน 5 ล าดับแรกของ search engine ระดับโลก
อย่าง google จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ชื่อเว็บไซต์ (URL) ได้แก่  https://delivery.dusit.ac.th ค าส าคัญที่ใช้ 
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(Keywords) ได้ แก่  สวนดุสิ ตเดลิ เวอรี่  sd delivery delivery สวนดุสิ ต อาหารเดลิ เวอรี่  อาหาร food delivery 
SuanDusitDelivery มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (U 5.4.44) 
          นอกจากนี้บุคลากรของส านักที่ผ่านการทดสอบ Certificate MOS ยังได้เป็นวิทยากรในการด าเนินการ “ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานการทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรแกรม Microsoft Office” เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Office ส าหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก เช่น คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคลากรของคณะต้องผ่านการทดสอบฯ 

 ส านักบริหารกลยุทธ์  “โครงการละออพลัส” ส านักบริหารกลยุทธ์ ได้บูรณาการจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้าน
การศึกษาปฐมวัย และด้านวิทยาศาสตร์  โดยร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อยอด
องค์ความรู้จากความเชี่ยวชาญ พัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กภายใต้แบรนด์ ละออพลัส (LA-OR Plus) เพ่ือให้นักเรียนในโครงการ
ละออพลัสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยส าหรับเด็ก ในสถานการณ์โควิด  – 19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 และมี 
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาย่อมเยาเพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ และตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  เช่น 

                  LA-OR Plus Hygienic Hand Sanitizer Gel  
LA-OR Plus Baby Foaming Top-To-Toe With Rice Oat  
LA-OR Plus Liquid Alcohol  
LA-OR Plus Hygienic Touch Body Spray    
LA-OR Plus Hygienic Touch Hand Spray                                    

            โดยผลิตภัณฑ์ทุกรายการ ผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP และได้รับหมายเลขจดแจ้งตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ด าเนินการจัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในรูปแบบเดลิเวอรี โดยการใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงาน  ถือเป็นธุรกิจวิชาการที่มีการต่อยอดจากองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอาหาร ผนวกกับเทคโนโลยีมาประยุกต์
สร้างเป็นนวัตกรรมที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ในสภาวะปกติ วิกฤต และอนาคตได้อย่างมั่นคง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 หน่วยธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น บริษัท 
ผลการด าเนินงาน ข้อ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนการเรือน โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ส านักกิจการ

พิเศษ ส านักบริหารกลยุทธ์ และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มีหน่วยธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรม กิจการ/บริษัท ที่มีการ
ด าเนินการในรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนี้ 
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 หน่วยงานวิชาการ 
 โรงเรียนการเรือน   ได้ต่อยอดธุรกิจจากเดิมจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอร์รี่ให้กับ

บุคคลที่สนใจ ปัจจุบันได้เพ่ิมช่องทางการการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพ่ิมรายได้เกิดหน่วยธุรกิจใหม่ คือ การบริการและ
จ าหน่ายอาหารในร้านค้า “สตรีทฟู้ด” และ “ศูนย์อาหารดุสิตนฤมล” บริการให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อหรือใช้บริการสถานที่ของมหาวิทยาลัย โดย ได้เน้นในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัยการ
บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และที่ส าคัญบุคลากรที่คอยให้บริการ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านอาหารเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยั งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาตั้ งแต่ชั้นปีที่  1 - 4 เพ่ือสร้างโอกาสเสริมทักษะ  
สร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจวิชาการ  (U 5.4.45) 
    หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป   เป็นหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับบุคลากรโรงเรียนการเรือนและสาขาที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์อาหารให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการและในเชิงพาณิชย์ และเป็นหน่วยงานผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม ได้แก่ โรงน้ าดื่ม
ดุสิตา ศูนย์ปฏิบัติการเนยสวนดุสิต และโรงงานแปรรูปอาหาร ในการจ าหน่ายให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านการผลิตและประกอบอาหาร อาหารอิสลาม รวมถึงการด าเนินงานด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร (U 5.4.46) 

 ส านักกิจการพิเศษ   เมล่อนสวนดุสิต สู่ “สวนดุสิตเมล่อน ฟาร์ม” ธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นมาจาก
การสร้างโอกาสให้กับพนักงานได้รับการพัฒนาศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการในด้านองค์ความรู้ จากบุคลากรภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือมาการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในเรื่องการ
ใช้พ้ืนที่สร้างคุณค่า และก่อเกิดรายได้ โดย ช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ส านักกิจการพิเศษและพนักงานบริษัทโรงสีข้าว 
สวนดุสิต จ ากัด จังหวัดปราจีนบุรี ได้เริ่มด าเนินการเตรียมพ้ืนที่สร้างโรงเรือน เตรียมดิน และเลือกสายพันธุ์กรีนเน็ต เพราะ
ปลูกง่าย ทนต่อโรค ลักษณะผลรูปทรงกลม ผิวตาข่ายแต่ไม่นูน เนื้อสีเขียว รสหวานจัด กรอบ อร่อย เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ยอด
ฮิตที่โรงเรือนทั่วไปนิยมปลูก ซึ่งปลูกในโรงเรือน ขนาด 6 x 12 เมตร และความสูงจากพ้ืนดินถึงราวเชือก สลิงแขวนต้นเมล่อน 
2 เมตร พลาสติกคลุมโรงเรือนหนา 200 ไมครอน มุ้งคลุมข้างโรงเรือนมีความถี่ 40 รูต่อตารางนิ้ว เพ่ือป้องกันแมลงขนาดเล็ก
เข้าไปท าร้ายต้น หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี พิถีพิถันตลอดกระบวนการปลูกและดูแลอย่างปราณีตตามแบบวัฒนธรรมสวนดุสิต 
1 ลูก:1 ต้น ผลผลิตในครั้งนี้ มีจ านวน 182 ต้น ความหวานอยู่ที่ 16-17 Brix ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เหนืออ่ืนใดจากผลการ
ด าเนินงานครั้งนี้ ส านักกิจการพิเศษ ได้มีโอกาสในการท างานเชิงบูรณาการทั้งในด้านองค์ความรู้ โดยเฉพาะการน าศักยภาพ
ของบุคลากรออกมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่าและใช้พ้ืนที่ๆ มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งใน
อนาคตจะมีการขยายเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมทางการเกษตรอินทรีย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งสามารถใช้เป็นห้องเรียนสนาม ส าหรับถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน 
และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ต่อไป (U 5.4.47) 

 ส านักบริหารกลยุทธ์  “โครงการละออพลัส” ส านักบริหารกลยุทธ์ มีการด าเนินงานในรูปแบบ”ธุรกิจวิชาการ” 
โดยการบูรณาการต่อยอดองคความรู และนวัตกรรมทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ มาพัฒนา        
ตอยอดทางธุรกิจใหเกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่าย ภายใต้แบรนด์ละออพลัส (LA-OR Plus) และเกิดการสรางรายได
ใหกับมหาวิทยาลัย 
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 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ “สวนดุสิตเดลิเวอรี”  นับว่าเป็นหน่วย
ธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการสร้าความร่วมมือ ร่วมใจ โดยน าความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละด้าน
ของบุคลากรมาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ ให้อยู่รอดได้อย่าง
ยั่งยืน  

 

ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายลดลง และ/หรือก าไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ผลการด าเนินงาน ข้อ 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนการเรือน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านัก
บริหารกลยุทธ์ มีการค่าใช้จ่ายลดลง และ/หรือก าไรเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ดังนี้ 
 หน่วยงานวิชาการ 
 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในด้านการประกอบ

อาหารทั้งในรูปแบบการจัดอบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะกลุ่ม
อาหารเบเกอรี่ และอาหารในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพ่ือการจัดจ าหน่ายจัดบริการตามค าร้องขอของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงดูแลและสนับสนุนห้องปฏิบัติการอาหารเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มีผลประกอบการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง เนื่องจากผลการด าเนินงานไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้  (U 5.4.48) 
 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากการด าเนินงาน “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานการทดสอบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรแกรม Microsoft Office” ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี Certificate ระดับ Master เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ และบุคลากรสามารถให้ค าแนะน าให้การสอบ
กับผู้เข้าสอบได้ ท าให้มีจ านวนผู้เข้ารับการทดสอบเพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 50 คน และ       
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ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 53 คน (U 5.4.16) ท าให้ได้รับก าไรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 29.27 ตามรายละเอียด  
การค านวณ ดังนี้ 
          ปีการศึกษา 2561 = 41 คน x 1,800 บาท = 73,800 บาท 
                                 ต้นทุน = 41 คน x 1,600 บาท = 65,600 บาท 
                                 ก าไร = 73,800 – 65,600 บาท = 8,200 บาท 
   ปีการศึกษา 2562 = 53 คน x 1,800 บาท = 95,400 บาท 

                                 ต้นทุน = 53 คน x 1,600 บาท = 84,800 บาท 
                                 ก าไร = 95,400 – 84,800 บาท = 10,600 บาท 

          เปรียบเทียบก าไรเพ่ิมขึ้น = 10,600 – 8,200 = 2,400 บาท 

          คิดเป็นร้อยละ = 2,400
8,200

x 100 = 29.27 

 

 ส านักบริหารกลยุทธ์    
1) สินค้าและผลิตภัณฑ์แบรนด์ละออพลัส (LA-OR Plus) มีการวางแผนการค านวณต้นทุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุก

รายการ เพ่ือขายให้กับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในราคาที่เหมาะสม และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองใน
ปัจจุบัน โดยมีการก าหนดก าไรขั้นต่ าสุทธิไว้ที่ร้อยละ 25 จึงท าให้ “โครงการละออพลัส” ส านักบริหารกลยุทธ์ สามารถท า
ก าไรเพ่ิมข้ึนได้ ร้อยละ 25 ในทุกรายการของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ละออพลัส (LA-OR Plus) แต่เนื่องจากมีการขายสินค้า  
ครั้งแรกในปีการศึกษา 2563 จึงยังไม่สามารถเปรียบเทียบก าไรจากการด าเนินงานว่าเพ่ิมขึ้นหรือไม่ได้ 

2)  กิจกรรมโครงการ After School ในปีการศึกษา 2562 ได้จัดกิจกรรม“English Playtime” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้น
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กระดับชั้นอนุบาลผ่านการเล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน มี license  
การใช้สื่อ “Picaro” ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนจากต่างประเทศที่ได้รับการออกแบบให้ สอดคล้องกับหลักสูตรของ 
Cambridge English Young Learners และได้รับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมที่สุด ด าเนินการสอนโดยคณะ
ครูชาวต่างชาติและชาวไทยที่ส าเร็จการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ  โดยมีผู้เรียนเป็นกลุ่มเดิม และมีนักเรียนที่ต้องการ
เปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีจ านวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าภาคการศึกษาที่ 
1/2562 โดยมีรายได้ดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
(มิถุนายน – กันยายน 2562) 

ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

(พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) 
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

(กรกฎาคม 2563) 
2,912,440.00 บาท 2,637,120.00 บาท 702,280.00 บาท 

         ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 ทางโครงการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ดังนี้  
- กิจกรรม “English Playtime” เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กระดับชั้นอนุบาลผ่านการเล่นและท า

กิจกรรมต่าง ๆ 
- กิจกรรม “Enrichment English” เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเสริมความเป็นวิชาการมากขึ้น เพ่ือให้เด็ก

พัฒนาทั กษะตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่ ง เป็ น
มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา 
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- กิจกรรม “Academic Boost Up ”เน้นการยกระดับความรู้และทักษะเชิงวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้นแต่ไม่เคร่งเครียด ผ่านการเล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน 
เหมาะส าหรับเด็กทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 

    จึงคาดว่าเมื่อจบปีการศึกษา 2563 รายได้จะเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 ตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ (U 5.4.49) 
กิจกรรมของโครงการ Suan Dusit Camp ออกแบบและด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมาจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก อาทิ กิจกรรมด้านอาหารและโภชนาการโดยนักก าหนดอาหารวิชาชีพ 
กิจกรรมด้านสุขภาวะโดยคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ ในส่วนกิจกรรม Earn and Learn ของเด็กระดับ
ประถมศึกษา  ยังเป็นการน าความเชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ  โพลคาเฟ่  โฮมเบเกอรี่   สวนดุสิตโพล  และโรงแรม 
สวนดุสิตเพลส มาถ่ายทอดให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 

โครงการ Suan Dusit Camp ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี 2563 มีเด็กสมัครร่วมกิจกรรมมากกว่าปี 2562 ส่งผล
ให้รายได้เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในช่วงเดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม 2563 ท าให้ผู้ปกครองมีความกังวลใจในสถานการณ์ดังกล่าว จึงท าให้ผู้ปกครองยกเลิกการสมัคร กอปรกับโครงการ
ต้องยุติการเรียนการสอนตามประกาศของรัฐบาล ท าให้รายได้ที่ควรจะได้รับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.4 รายละเอียด  ดังนี้  

 

กิจกรรม 
ปี 

2019 2020 
Summer Camp 5,455,193.00 บาท  5,530,368.00 บาท 
October Camp 2,459,551.00 บาท - 

 

รายการหลักฐาน  : 
U 5.4.1   โครงการบริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
U 5.4.2   สินค้าเพ่ือสุขภาพ 
U 5.4.3   โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มสด. และ

โรงเรียนเทคนิคการท าอาหารหัวหนานกว่างซี 
U 5.4.4   ความร่วมมือกับสถาบัน TAFE Queensland เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 
U 5.4.5   ความร่วมมือกับองค์กร Potatoes USA จัดกิจกรรม Potatoes USA Workshop 
U 5.4.6   โครงการความร่วมมือข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
U 5.4.7   โครงการเตรียมความร่วมมือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
U 5.4.8   โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/newskill) หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะ

แม่บ้านมืออาชีพ 
U 5.4.9   โครงการ Basic Barista การจัดท าเครื่องดื่มประเภทกาแฟเบื้องต้น 
U 5.4.10  โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) 
U 5.4.11  รายงานสรุปผลการด าเนินการ โครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรแปรรูปของสหกรณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562  
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U 5.4.12  ภาพถ่ายและเอกสารเข้าเยี่ยมชมโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปของหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 

U 5.4.13  วิดีทัศน์ : เมล่อน สวนดุสิต เพราะเราใส่ใจ “ปลูกแบบปราณีต” ตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 
U 5.4.14  โครงการ/กิจกรรม “การพัฒนาธุรกิจในยุคภาวะวิกฤติ” 
U 5.4.15  สรุปการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร“การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม” 
U 5.4.16  เว็บไซต์ https//:delivery.dusit.ac.th 
U 5.4.17  โครงการละออพลัส 
U 5.4.18  Catalog  ผลิตภณัฑ์ LA-OR Plus 
U 5.4.19  โครงการ/กิจกรรม “สวนดุสิตเดลิเวอรี่” การพัฒนาธุรกิจในยุคภาวะวิกฤต 
U 5.4.20  รายงานสรุปผลการด าเนินการ โครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรแปรรูปของสหกรณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
U 5.4.21  ภาพถ่ายและเอกสารเข้าเยี่ยมชมโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปของหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย 
U 5.4.22  ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด 
U 5.4.23  ตัวอย่างการใช้ระบบ ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing) ในการด าเนินงานของหลักสูตร 
U 5.4.24  ตัวอย่างการน าองค์ความรู้จากบุคลากร รทบ. มาต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตร  
U 5.4.25  facebook โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป https://www.facebook.com/โครงการปฏิบัติการอาหาร

แปรรูป-107556307293093 
U 5.4.26  เอกสารจัดตั้งบริษัท สวนดุสิตเทรดดิ้ง จ ากัด 
U 5.4.27  รายงานการประชุม 

U 5.4.28  ช่องทางจ าหน่ายเมล่อน ผ่าน Facebook  :
https//:www.facebook.com/dusitproduct/posts3303381059696556/ 

U 5.4.29  Line Official Account  (@suandusitdelivery ลูกค้าจ านวน 1285 คน @homebakery ลูกค้า 3779 คน) 
ระบบการสั่งซื้อ Online และการโฆษณาสินค้า 

U 5.4.30  ระบบออกใบสั่งซื้อ Online ระบบการควบคุมการผลิตสินค้า ระบบสรุปรายงาน  
              http//:datacenter.dusit.ac.th/projects/stock/auth/login 
U 5.4.31  หลักฐานสัญญาการขายสิทธิบัตรเรื่อง สารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพาราเป็น

ส่วนประกอบ  
U 5.4.32  โครงการบริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
U 5.4.33  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่ 
             มืออาชีพ 
U 5.4.34  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "Flow of Food" ให้กับนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท S&P ซินดิเคท จ ากัด 

มหาชน 
U 5.4.35  สาธิตการท าขนมหวานของเขตปกครองพิเศษมาเก๊าและแจกชิมผลิตภัณฑ์ 
U 5.4.36  จัดอบรมการท าอาหารและจัดตกแต่งจานอาหารให้กับพนักงานบริษัท ลักก้ี ยูเนี่ยน ฟูดส์ จ ากัด 
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U 5.4.37  จัดอบรมหลักสูตรการท าอาหารว่างและเบเกอรี่ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  
U 5.4.38  โครงการ สร้างสถานประกอบการ Holistic Care Nursing Home 
U 5.4.39  ใบสั่งซื้อ/ใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
U 5.4.40  เอกสารใบแจ้งหนี้ บริษัท โซเฟีย อินเตอร์ฟู๊ด จ ากัด 
U 5.4.41  รายงานสรุปผลการด าเนินการ โครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรแปรรูปของสหกรณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
U 5.4.42  ข่าว สยามรัฐ ออนไลน์ ประจ าวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 “เมล่อนปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัย      สวน

ดุสิต"  https://siamrath.co.th/n/162068 
U 5.4.43  e-booklet จ านวน  (จุลสารอิเล็กทรอนิกส์) ฉบับ 27https//:delivery.dusit.ac.th/ 
U 5.4.44  แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ตามรูปแบบ Search Engine Optimization (SEO) 
U 5.4.45  การบริการและจ าหน่ายอาหารในร้านค้า “สตรีทฟู้ด” 
U 5.4.46  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 
U 5.4.47  ภาพกิจกรรม “สวนดุสิต เมล่อนฟาร์ม” https://www.youtube.com/watch?v=clkg4YL2-LA 
U 5.4.48  รายงานข้อมูลผลประกอบการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
U 5.4.49  ยอดรายรับ Suan Dusit Camp ปี 2562-2563  

การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 

 

5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
(ข้อ 1- 5) 

8.00 บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
   ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
   1. ดร.สุทัน   มุมแดง 2. ดร.วรเวชช์  อ่อนน้อม 
   3. ดร.ขวัญนภา  สุขคร 4. นายทรงศักดา  ชยานุเคราะห์ 
   5. ผศ.ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง 6. ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ 
   7. ผศ.ดร.ผดุง  พรมมูล 
   9. ดร.วิโรจน ์ เทพบุตร 
   11. ผศ.ดร.กนกกานต์  วรีกุล 

8. ดร.จันทรจ์นา  ศิริพันธ์วฒันา 
10. นายณัฐพล  แย้มฉิม 
 

 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
   1. นางมณีนุช  เจตน์อารี 
   3. น.ส.ธัญญลักษณ์  เวชชศาสตร์ 

2. ดร.ศุภกร  ปรุงศิลป์ชัย 
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เกณฑ์ประเมิน  :  เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 ลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้ว่าจ้างต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้

ด าเนินงาน  
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 ผลการด าเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเด่น ประทับใจและ
ได้รับความชื่นชม 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 ผลการด าเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น ประทับใจและได้รับ
ความชื่นชม 

2 คะแนน 2 คะแนน 

ข้อ 4 ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมและมี Impact 
ชัดเจน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 กระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ 1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คู่มือการท างานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการ
ปฏิบัติงาน  

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 7 บุคลากรส่วนมากมีพฤติกรรมการท างานใหมท่ี่สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน 1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 7 ข้อ 8 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันการศึกษา มีรูปแบบการบริหารจัดการ และมีความรวดเร็วตามบริบทของสังคม โดย
เปลี่ยนแนวคิด วิธีท าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การน าแนวคิดทางธุรกิจ รวมทั้งหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ผ่านการน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เกิดจาก
ความช านาญ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรมในลักษณะของธุรกิจวิชาการ โดยการเชื่อมโยง และ
การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มาบูรณาการงานทางด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน อีกทั้งการบูรณาการงานวิจัย
กับศาสตร์อ่ืน เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ให้เกิดขึ้น เพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มีการด าเนินงานที่สร้างสรรคห์รือนวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญของสวนดุสิต ดังนี้ 
ข้อ 1  ลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้ว่าจ้างต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ด าเนินงาน 
ข้อ 2  ผลการด าเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเด่น ประทับใจและได้รับความช่ืนชม 
    ผลการด าเนินงาน  :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการด าเนินกิจกรรมโดยลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้ว่าจ้าง มีความประสงค์ให้
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาส านักบริหาร
กลยุทธ์  ส านักกิจการพิ เศษ  ศูนย์ พัฒนาทุนมนุษย์  สวนดุสิ ตโพล และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่ ง มี 

รายงานการประเมินตนเอง 
U 5.5 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญ หรือนวัตกรรม  
                ของสวนดุสิต 

322



 

 

การด าเนินงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่ร้องขอทั้งในด้านงานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญ และ นวัตกรรมของสวนดุสิตที่  
โดดเด่นโดยได้รับความชื่นชมและประทับใจในระดับประเทศ  ดังรายละเอียด 

ที ่ รายการ ผู้ว่าจ้าง/สถานที่ การด าเนินการ หน่วยงาน 
ความประทับใจ 

ที่ได้รับความชื่นชม 

หน่วยงานวิชาการ 
1 โครงการหนุนเสริม จัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และติดตามประเมินการพัฒนา
ครู ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (U 5.5.1) 

ส านั กงานกองทุ นเพื่ อ
ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ท า ง
การศึกษา (กสศ.) 

จั ดเวที แลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้ และติ ดตาม
ประเมินการพัฒนาครู 
ในโรงเรี ยนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

คณะครุศาสตร ์  

2 โครงการ “การพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจั ดการเรี ยนการสอนระดั บ
ประถมศึกษา” (U 5.5.2  และ U 5.5.3 ) 

กระทร ว งอุ ด มศึ ก ษ า 
วิ ทยาศาสตร์  วิ จั ยและ
นวัตกรรม และเครือข่ายเพื่อ
การพัฒนาอุดม ศึกษาภาค
กลางตอนบน (จุฬาลงกรณ์
มหา วิทยาลัย) 

ด าเนินการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะให้กับ
ครูระดับปร  ะถมศึกษา  

คณะครุศาสตร ์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ในฐานะ
พี่เลี้ยง ได้รับรางวัลชมเชย 
 

3 โครงการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ด้ าน
การศึกษาและวัฒนธรรมไทย - อังกฤษ
(U 5.5.4 และ U 5.5.5) 

คณะครุศาสตร์ กับ 
Liverpool John Moores 
University ประเทศอังกฤษ 

 คณะครุศาสตร ์ โครงการได้รับความสนใจ
และได้รับความไว้วางใจท าให้
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็น
ปีท่ี 3  

4 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเล
แห่ งอนาคต (Transforms Seafood 
Industries to Hub of Seafood) 
ปีงบประมาณ 2563 

กรมอุตสาหกรรมภาค 8 เป็ นคณะกรรมการ
ด า เ นิ น ง าน  เ ป็ น
ผู้ เ ช่ี ยวชาญ และที่
ปรึกษาในกิจกรรมเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย
งานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีผุ้มีค
ว่ามรู้ ความสามารถในการ
แนะน า เพื่อการพัฒนาด้าน
การตลาดอาหารทะเลให้เป็น
ศูนย์กลางแห่งอนาคต 

5 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้ใหญ่วัยกลางคนที่เหมาะสมจากภูมิ
ปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกจิ 
(U 5.5.6) 

ชุมชนไทยเวียง - ถ่ายทอดและมีการ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การท าผลิ ตภั ณฑ์
ส าหรับนวดและสปา
จากสมอพิเภก โดย
พันธุ์ ไม้ ในท้องถิ่น
น ามาใช้สร้างรายได้
ให้กับผู้สูงอายุและ
ชุมชน 

 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย 

- สามารถน ามาเป็นผลิตภัณฑ์
ขายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นไทยเวียงได้ 

- มี การขยายผลต่ อไปยั ง
โครงการบริการวิชาการ 
อพ.สธ.-มสด ปีงบประมาณ 
2564  

6 โครงการส านักงานสีเขียวของศูนย์
วิทยาศาสตร์ (U 5.5.7) 

กรมส่ ง เ ส ริ มคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการคุณภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เป็น Best Practice ประเภท
ส านักงานของสถานศึกษา ผลิต
สื่อเพื่อท าการประชาสัมพันธ์
โครงการของระดับกรม  
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ที ่ รายการ ผู้ว่าจ้าง/สถานที ่ การด าเนินการ หน่วยงาน 
ความประทับใจที่ได้รับความ

ชื่นชม 
7 โครงการ SOCIAL DISTANCING 

CHALLENGE (การเว้นระยะหา่งทาง
สังคม)  

สสส.กระทรวงสาธารณสุข นั กศึ กษา เข้ าร่ วม
ประกวดผลงานสู่พื้นที่
สาธารณะ  ในเรื่อง 
1. COVID-19 ห่างกัน

อย่างเข้าใจ 
2. ห่างกันสักพักแต่

รักเหมือนเดิม 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

นายพรชัย เสมศรี นักศึกษา
พยาบาลชั้ นปี ท่ี  2  คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิ ต ได้ รั บรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับหน่ึง 

8 นักศึกษาสร้างสังคมไทย ปลอดบุหรี่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  

สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย 

เข้าร่วมประกวด
ผลงาน 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

นักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวด 

9 การน าเสนอนวัตกรรมหรือโครงการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบหุรี่ 
ประจ าปี 2563 

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
ตามประกาศ 

น าเสนอนวัตกรรม
หรือโครงการพัฒนา
สถาบั นอุดมศึกษา
ปลอดบุหรี่ ประจ าปี 
2563 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย
จากการน าเสนอผลงาน 

10 โครงการพฒันาทกัษะทกัษะก าลังคน
ของประเทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) 
(U 5.5.8) 

มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

จัดท าหลักสูตรการ
ยกระดับสมรรถนะ
แม่บ่านมืออาชีพ 

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ

บริการ 

สาขาธุรกิจการโรงแรม ได้รับ
การคัดเลือกให้ เป็นผู้จัดท า
หลักสูตรฯ ดังกล่าว เพื่อรองรับ
แรงงานภายหลังวิกฤตการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID - 19)  

11 พัฒนาขนมพร้อมบรรจุภณัฑ์ เพื่อการ
จ าหนา่ย  (U 5.5.9) 

ร้านกาแฟ Café Amazon ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ

บริการ 

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดงได้รับการ
ไว้วางใจให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อการจัดจ าหน่ายขนมของ 
ร้านกาแฟ Café Amazon       

12 โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Thai -IDC) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
(U 5.5.10) 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่  8 กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม 

เป็นที่ปรึกษากิจกรรม
พัฒนาศักยภาพด้าน
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เชิง
สร้างสรรค์ (Product 
Design)  

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ

บริการ 

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดงได้รับความ
ไว้ วาง ใจ  ในการจั ดท า
ผลิ ตภั ณฑ์  จ านวน 10 
ผลิตภัณฑ์ในโครงการ EVEX 
ศูนย์สร้างการออกแบบ 

13 ได้รับเชิญให้ยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษา
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการภัยภิบัตรส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 
1 พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะครึ่งแผน) โดย
วิธี เฉพาะเจาะจง (U 5.5.11 และ U 
5.5.12) 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ปรึกษาติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
จัดการภัยพิบัติส าหรับ
คนพิการ 

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ

บริการ 

ประทับใจผลงานการจัดท า
รายงานการขั้นต้นจ้างจัดเก็บ
ข้อมูลคนพิการในสถานการณ์
ภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2563 ที่ผ่านมา 

14 อาจารย์นวลเพญ็ ธรรมษา, อาจารย ์

พุทธิพงษ์ เช่ียววิจิตรพันธุ,์ และอาจารย์     
วิวรรณ พลศรี อาหารเพื่อสรา้งอาชีพ
ให้กับนักเรยีนโรงเรียนวดัสังเวช 
(U 5.5.13) 

โรงเรียนวดัสังเวช เป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ และสาธิต 
ในเมนู ข้าวเหนียวมูน 
3 สี บัวลอยไข่หวาน 
และโรตีมะตะบะ 

ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการ

อาหารนานาชาติ 
โรงเรยีนการเรอืน 
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ท่ี รายการ ผู้ว่าจา้ง/สถานท่ี การด าเนินการ หน่วยงาน 

ความประทับใจท่ีได้รับความ
ชื่นชม 

15 คุณอิทธินันท์ วงษ์ฟัก เป็น
วิทยากรพเิศษ บรรยายหัวข้อ
เรื่อง Food Photo 
 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาต ิ
โรงเรียนการเรือน 

 

16 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง อบรม
อาหารอิตาเลีย่น ในเมนู Ravioli 
Stuffed with Spinach Ricotta 
Cheese Parmesan Cheese 
and Mushroom Cream 
Sauce, Fettucine with Tuna 
Green Peppercorn and Holy 
Basil และ Lasagna Bolognaise 
Béchame 

การไฟฟ้านครหลวง เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ 
 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาต ิ
โรงเรียนการเรือน 

บุคลากรของการไฟฟ้านคร
หลวง ไดเ้พิ่มทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ในด้านอาหาร
อิตาเลี่ยน 

17 จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก 
โครงการ "J-Lek The Star Chef 
Challenge 2019" เพื่อเฟ้นหาสดุ
ยอด เชฟรุ่นใหม่ รังสรรค์เมนู 
ด้วยพริกแกง ซอสปรุงรส น้ าพริก
แกงส าเร็จรูป 
(U 5.5.14) 

เจ้าของผลติภณัฑ ์
J-Lek  

เ ข้ า ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น กั บ
สถาบันการศึกษาช้ันน า
ในด้านอาหารทั่วประเทศ
ไทย 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาต ิ

โรงเรียนการเรือน 
 

นั กศึ กษา ได้ รั บ ร า งวั ล
ชนะเลิศและจะได้เข้าร่วม
แข่งขันกับสถาบัน การศึกษา
ช้ันน าในด้ านอาหารทั่ ว
ประเทศไทยในรอบต่อไป 
 
 
 
 

 
18 จัดการแข่งขัน akro HoReCa 

Challenge 2019  
 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั 
(มหาชน) 

เ ข้ า ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น กั บ
สถาบันการศึกษาช้ันน า
ในด้านอาหารทั่วประเทศ
ไทย 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาต ิ

โรงเรียนการเรือน 
 

นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง รับถ้วยประทาน
จากพระเจ้ า วรวงศ์ เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ พร้อมเงินรางวัล 

19 การแข่ งขั น Thailand Herbs 
Classic Bartender 
( U 5.5.15) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

จัดส่งนักศึกษา เข้าร่วม
การแข่งขัน 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติ การ
อาหารนานาชาติ 
โรงเรียนการเรือน 

นักศึกษาได้รบั รางวลัรอง
ชนะเลิศอันดับที ่2 

20 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุ รีและจังหวัด
ระยอง ในการให้บริการด้านการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นต่อประชาชนใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
(U 5.5.16) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งนครนายก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
พื้ นที่ จั งหวั ดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัด
ระยอง สามารถน าผลและ
ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการ
ประเมินฯ ไปพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ท่ี รายการ ผู้ว่าจา้ง/สถานท่ี การด าเนินการ หน่วยงาน 
ความประทับใจท่ีได้รับความ

ชื่นชม 
21 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพือ่

ความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) จังหวัดนครนายก   
(U 5.5.17) 

ที่วา่ราชการจังหวัด
นครนายก 

ด าเนินการในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งนครนายก 

ผลการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ให้
มีผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

22 ให้นักศึกษาไปให้ค าแนะน าข้อมูล
การท่องเที่ยวให้กับผู้โดยสาร 
(U 5.5.18 และ U 5.5.19) 

ท่าอากาศยาน 
หัวหิน 

นักศึกษา ลงปฏิบัติงาน ณ 
ท่าอากาศยาน หัวหิน 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง หัวหิน 

นักศึกษาไดพ้ัฒนาทกัษะดา้น
ความรู้และประสบการณ์ 

23 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
มาตรฐานรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการก าลังคนด้านธุรกิจการ
บิน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับ Premium สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน  (Aviation Business : 
English Program) สาขาวิ ชางาน
บริการภาคพื้น  (U 5.5.20) 

วิทยาลัยอาชวีศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชวีศึกษา

ภาคใต ้

บุคลากร เป็นวิทยากรการ
ถ่ายทอดความรู้  
 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง หัวหิน 

บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ และได้คัดเลือก
ให้ เป็นวิ ทยากรถ่ ายทอด
ความรู้ 

24 จัดเตรียมที่ประทับรับรองและปรุง
เคร่ืองเสวย อันได้แก่ เคร่ืองว่างและ
พระกายาหารค่ า ในโอกาสที่พระเจ้าว
รวงค์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติ
คุณ เสด็ จทรงบ าเพ็ญกุศล (U 
5.5.21) 

ศาลาว่าการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

บุ ค ล า ก ร ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญที่มีในสายอาชีพ 
ด าเนินการจัดเตรี ยมที่
ประทับรับรองและปรุง
เคร่ืองเสวย 

วิทยาเขตสพุรรณบุรี ได้ รั บความไว้ วาง ใจให้
ด าเนินการ และได้รับค าชื่น
ชมเป็นอย่างมาก 

หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 
25 โครงการอบรม เรื่อง Jump Start 

Your Online Teaching with MS 
Team (ลักษณะการอบรม Online)  
(U 5.5.22) 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดม ศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ควอท )  ร่ วมกั บ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผสานการจัดการเรียนรู้แบบ
(Blended Learning) รวมถึง
สามารถออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
สื่อการสอนโดยใช้ Microsoft 
Team 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หน่วยงานได้ มี การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

26 โครงการ Flagship พัฒนายกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปร
รูปภาคกลางสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ได้
ผลผลิตและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 
(U 5.5.23) 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 

ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

สถาบันวิจัย และ
พัฒนา 

เป็นที่ปรึกษาที่ความสามารถ ท าให้
การด าเนินงาน โครงการดังกล่าวเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

27 โครงการละออพลัส 

(U 5.5.24 และ U 5.5.25)   
 
 

 

 
 

 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 

วางแผนหลักสูตรได้น าแนวคิด
กรอบโครงสร้างกาพัฒนาเด็ก
เล็กของประเทศอังกฤษ (The 
Early Years Foundation Stage 
(EYFS) Statutory Framework) 
มาปรับใช้กับสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยร่ วมกับทฤษฎี
บริ บท (Contextualism) มา
ด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ 

ส านัก 
บริหารกลยุทธ ์

ผู้ปกครองให้ความเช่ือมั่นใน
ความเป็นสวนดุสิต และ
ประทับใจ โดยได้รับการ
ยอมรับต่อผลด าเนินงาน
อย่างกว้างขวาง 
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ที ่ รายการ ผู้ว่าจ้าง/สถานที ่ การด าเนินการ หน่วยงาน 
ความประทับใจทีไ่ด้รับความ

ชื่นชม 
28 วันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 2 

รักษาพระองค์ ครบรอบปีท่ี 40 
(U 5.5.26) 
 
 
 
 

 

กองพลทหารมา้ที่ 2 รักษา
พระองค ์

ด้านการบริการอาหารและ
การจัดเลี้ยง 

โครงการอาคาร
อเนกประสงค์ฯ 

ส านักกิจการพเิศษ 

พนักงานบริการดี  แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย  
 
 
 

29 ครบรอบวันสถาปนาส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ปีท่ี 58  
(U 5.5.27) 
 
 
 
 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง   
กระทรวงการคลัง 

ด้านการบริการอาหารและ
การจัดเลี้ยง 

โครงการอาคาร
อเนกประสงค์ฯ 

ส านักกิจการพเิศษ 

อุปกรณ์สะอาด รสชาติอาหาร
ด ีการตกแต่งสถานที่สวยงาม   
 
 
 

30 วันคล้ายวันสถาปนา อท.ศอพท. 
ครบรอบปีท่ี 66 (U 5.5.28) 

กรมการอตุสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและ

พลังงานทหาร (อท.ศอพท.) 

ด้านการบริการอาหารและ
การจัดเลี้ยง 

โครงการอาคาร
อเนกประสงค์ฯ 

ส านักกิจการพเิศษ 
 

พนักงานบริการดี สุภาพ อ่อน
น้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส และมี
อัธยาศัยที่ดี  
 
 
 
 

31 อบรมตามรายวิชาพิธีการและ
มารยาทสังคมของผู้บริหาร 
(U 5.5.29) 
 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดา้น
การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภยั 

จัดอบรมในหัวข้อมารยาท
ป ร ะ เ พ ณี นิ ย ม ก า ร
รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม
ม าต ร ฐ าน  ส ากลแบบ
ตะวันตก 

โครงการอาคาร
อเนกประสงค์ฯ 

ส านักกิจการพเิศษ 
 

อาหารรสชาติดี  , อุปกรณ์
เ ห ม า ะ ส ม กั บ อ า หา รที่
ให้บริการ ขอให้รักษาคุณภาพ
หน้าตาอาหารและการบริการ
แบบนี้ไปตลอด   

32 เ ปิ ดจ าหน่ ายอาหารและ
เครื่องดื่มในพื้นที่ศูนย์อาหาร 
(U 5.5.30) 

ส านักงานคณะ กรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เปิดจ าหน่ายอาหารและ
เครื่ องดื่ ม ในพื้ นที่ ศู นย์
อาหาร ช้ัน 11 

โครงการอาหาร
กลางวัน 1 

ส านักกิจการพเิศษ 
 

เป็นหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการตามระบบมาตรฐาน 
สากลก าหนด อีกทั้งยังได้รับ
ในอนุญาตผลิตอาหารเพื่อ
จ าหน่าย และการรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
จากกรุงเทพมหานคร  
 

33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบ In-house Training “ 

การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

การจัดเก็บองค์ความรู้และ
การจัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ใน
ระบบบริหารจัดการความรู้ 

ศูนย์พัฒนา 
ทุนมนุษย ์

บุคลากรของ ททท.ได้เพิ่ม
ทั กษะใรการปฏิ บั ติ งาน
รูปแบบใหม่ 
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ที ่ รายการ ผู้ว่าจ้าง/สถานที่ การด าเนินการ หน่วยงาน 
ความประทับใจที่ได้รับความ

ชื่นชม 
34 โครงการ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐท่ี
จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (U 5.5.31) 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครู 

ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงาน ของ 

ศูนย์พัฒนา 
ทุนมนุษย์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

35 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปี 
2563  (U 5.5.32) 

การท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทย 

ให้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหาร 

ศูนย์พัฒนา 
ทุนมนุษย์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

36 การส ารวจความคาดหวังและความ
พึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  
(U 5.5.33 และ U 5.5.34) 

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ด าเนินการส ารวจความ
คาดหวังและความพึงพอใจ
ของลูกค้าท่ีมาใช้บริการของ
องค์กร 

สวนดุสิต โพล 
 

- มี กระบวน/ขั้ นตอนในการ
ด าเนินเงานท่ีชัดเจน ตรวจสอบ
ได ้

- มีการด าเนินงานของสวนดุสิต
โพล  สามารถตอบสนอง 
วัตถุประสงค์ และความต้องการ
ของผู้รับบริการได้ ตลอดจนมี
หน่ วยงานท่ี ใช้ บริ การ ซ้ า
มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา
หลายปีท่ีผ่านมา 
 

37 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (SME D Bank) 
38 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
39 บริษัท สปา ฮาคูโฮโด จ ากัด 

(มหาชน) 
40 กองอ านวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) 

41 ส านักงานเลขานุการ
กองทัพบก 

42 ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 

43 บริษัท วีเซียม (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

44 บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ ากัด มหาชน (BTS) 

45 บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (บสย.) 
46 บริษัท หยั่นหว่อหยุ่น จ ากัด 

47 องค์การจัดการน้ าเสีย 

48 บริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์
เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

49 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อพ.สธ.-มสด.) 
(U 5.5.35 และ U 5.5.36) 

อพ.สธ. ประสานงานระห ว่ า ง 
อพ .สธ.-จิตรลดา ซ่ึงเป็น
ห น่ ว ย ง า น ก ล า ง ข อ ง

เครือข่าย อพ.สธ .ของ
วประเทศหน่วยงานท่ั กับ 

คณะท างานอพ .สธ.-สวน
ดุสิต 

ส ถ า บั น ภ า ษ า 
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

ได้ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้และสร้างนวัตกรรมจาก
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่ นเป็ นนวั ตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ส าหรั บผู้ ใหญ่ วั ย
กลางคน รวมถึงการเผยแพร่องค์
ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่
ชุมชน 
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ข้อ 3  ผลการด าเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น ประทับใจและได้รับความชื่นชม  
        ผลการด าเนินงาน :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียน
การเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักกิจการพิเศษ มีผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ ที่ได้รับความชื่นชมและสร้างความประทับใจ มีดังนี้ 

ท่ี รายการ ผู้ว่าจา้ง/สถานท่ี การด าเนินการ หน่วยงาน 
ความประทับใจท่ีได้รับความ

ชื่นชม 
หน่วยงานวิชาการ 
1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ 

ไปผลิตผ่านมาตรฐานการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ดี  (GMP: Good 
Manufacturing Practice) 
(U 5.5.37) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลิตผ่านมาตรฐานการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดี  (GMP: 
Good Manufacturing 
Practice) 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เป็น ASEAN GMP และสามารถ
จั ดจ าหน่ ายได้ อ ย่ างเ ป็น
รูปธรรม  

2 “การประชุ มวิ ชาการระดับ
ปริญญาตรีด านคอมพิวเตอร
ภูมิภาค เอเชีย คร้ังที่ 8 (The 8th 
Asia Undergraduate 
Conference on Computing: 
AUCC)” และการประชุมวิชาการ 
The 1st Asia Joint Conference 
on Computing: AJCC คร้ังที่ 1   
(U 5.5.38)   

คณะกรรมการด าเนินงาน
การประชมุวิชาการระดับ

ปริญญาตรีดาน 
คอมพวิเตอร ภูมิภาค

อาเซียน (AUCC) 

ด า เ นิ น ก า รส ร้ า ง สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
นิทรรศการ 

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ 
การบริการ 

ได้ เ ปิ ดวิ สั ยทั ศน์ทางด้ าน
คอมพิวเตอร์วิชาการในระดับ
ปริญญาตรี ของภูมิภาค เอเชีย 

3 เข้าร่วมแข่งขันการท าอาหาร 
ระดับนานาชาติ  ในรายการ 
Philippine Culinary Cup 2019 
(U 5.5.39) 

สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย นักศึกษา และคณาจารย์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาต ิ
โรงเรียนการเรือน 

อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธ
ศักดิ์ 1 เหรียญทองแดง รายการ 
Creative U.S.Potato  
นางสาวศุภิ สรา ชื่ นตา 1 
เหรียญทอง รายการ Pasta 1 
เหรียญทองแดง รายการ U.S. 
Beef และ นายณรงฤทธิ์ แซขอ 
3 เหรียญเงิ นรายการ U.S. 
poultry,Chinese Appetizer, 
U.S. Pork 1 เหรียญทองแดง 
รายการ U.S. Beef 

4 การแข่งขันรายการ Potatoes 
USA Young Chef Cooking 
Competition ณ โรงเรียนศิลปะ
การอาหารและผู้ประกอบการคูลิ
เนอร์ 

สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย นักศึกษา และคณาจารย์ 
เข้าร่วมการแข่งขัน 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาต ิ
โรงเรียนการเรือน 

ได้ รั บรางวั ลชนะเลิ ศการ
แข่งขันรายการ Potatoes USA 
Young Chef Cooking 
Competition   

5 การแข่งขัน "SDU Young Chef 
Challenge 2019" 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ร่ วมกับ  สถา บัน TAFE 
Queensland ป ร ะ เ ท ศ
ออสเตรเลีย 

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา
เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ 
เมืองบริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาต ิ
โรงเรียนการเรือน 

นักศึกษาได้ฝึกทักษะและใช้
ความรู้ความสามารถ เข้าร่วม
การแข่งขันในระดับนานาชาต ิ

6 การแข่งขัน ASEAN-ROK Korean 
food contest  

Korean food promotion 
institute (KFPI) 

จัดส่งนักศึกษา เข้าร่วม
การแข่งขัน 

โรงเรียนการเรือน นักศึกษาได้ รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 
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ที ่ รายการ ผู้ว่าจ้าง/สถานที ่ การด าเนินการ หน่วยงาน 
ความประทับใจที่ได้รับความ

ชื่นชม 
7 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน โดยให้

ค าแนะน าข้อมูลการท่องเที่ยว
กั บ ผู้ โ ด ย ส า ร ที่ เ ป็ น ช า ว
ต่างประเทศ (U 5.5.40) 

ท่าอากาศยานหัวหิน ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริการท่าอากาศ
ยานหัวหิน สัปดาห์ละ 7 
เ ที่ ย ว บิ น  เ ส้ น ท า ง
กัวลาลัมเปอร์ -หัวหิน-
กัวลาลัมเปอร์ 

ศูนย์การศึกษา 
นอกที่ตั้ง หัวหิน 

นักศึกษาสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน โดยได้รับค าช่ืน
ชมในการด าเนินงาน  

หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอิสระ 
8 เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออก

สู่ตลาดอาเซียน 
(U 5.5.41) 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
ร่วมกับบริษัทตรีผลา เฮ้ลตี้
โฮม จ ากัด 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้
ค าปรึกษาแนะน า และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

เพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้กับบริษัทเพื่อช่วย
ผลักดันให้สินค้าไทยออกสู่ตลาด
อาเซียนในรูปของการเพิ่มผลิต
ภาพและศักยภาพของธุรกิจและ
ก า ร วิ จั ย และพั ฒนา เ พื่ อ
สร้ า งสรร ค์ ผลิ ตภั ณฑ์ ท่ี มี
คุณภาพ น่าเชื่อถือและตอบ
โจทย์ของผู้บริโภค 

9 การประชุมวิชาการ/ STEM 
CONNEX WORKSHOP/ DIGITAL 
CONNEX WORKSHOP 
(U 5.5.42 ) 

สมาคมเวิร์ลไดแด็ค และสา
นั ก ง า น ผู้ บ ริ ห า ร ง า น
นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ 
เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย 2019 

ด าเนินการจัดนิทรรศการ
สื่อการสอนใหม่ เวิลด์ได
แด็ค เอเซีย 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ได้มอบหนังสือขอบคุณ และ 
Certificate พร้อมแสดงความ
ช่ืนชมในความร่วมมือ และให้
เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร 

10 การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน 
ครั้งที่ 35 
- กลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม

ประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย 
อิ น โ ด นี เ ซี ย  ม า เ ล เ ซี ย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารสุ 
- ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียน
มาร์ และกัมพูชา และไทย ซึ่ง
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
ครั้งนี ้(U 5.5.43) 

คณะท างานการจัดการ 
ป ร ะ ชุ ม สุ ด ย อ ด ผู้ น า
อาเซียน ครั้งที่ 35 

เป็นผู้ประสาน งานด้าน
การบริหารจัดการแบบ
ครบวงจรในการจัดการ 
ก า ร ว า ง แ ผ น  ก า ร
ปฏิบัติงาน และหลังการ
ปฏิ บั ติ ง าน   ในการ
ด าเนินงานบริการอาหาร
ว่าง สาธิตการท าอาหาร
ว่าง และกิจกรรมสาธติสิง่ 
ประดิษฐ ์  

โครงการอาหาร
กลางวัน 1 

ส านักกจิการ
พิเศษ 

จากการให้บริการในงานดังกล่าว 
มี 2 วิธีท่ีใช้ในการประเมินความ
พึงพอใจ คือ 
1. การสัมภาษณ์ และการตอบ

ไลน์ (Line) จากกลุ่มศูนย์การ
ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากถึงระดับมากท่ีสุด 
โดยการสาธิตอาหารว่างไทย
ได้รับความสนใจมากกว่าศิลปะ
ประดิษฐ ์

2. จากการสังเกต พบว่า ผู้เข้าชม
พึงพอใจอย่างมากท่ีได้มีโอกาส
ชิมอาหารไปพร้อมกับการสาธิต
วิธีท าอาหาร โดยในวันแรกการ
จัดแสดงบูธการสาธิตอาหาร
ว่ างไทยและบูธของศิลปะ
ประดิษฐ์จัดให้อยู่ติดกัน  แต่
วันท่ีสองจัดให้กระจายเป็น 2 
บูธ และขยายโต๊ะให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยยึด
หลักความยืดหยุ่นตามความ
ต้องการของลูกค้า    
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ข้อ 4  ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เปน็รปูธรรมและมี Impact ชัดเจน 
  ผลการด าเนินงาน :   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วิทยาเขต
สุพรรณบุรี  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ส านักบริหาร
กลยุทธ์ ส านักกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และสวนดุสิตโพล ที่สร้างผลงาน/โครงการต่าง ๆ โดยเกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่
เป็นรูปธรรมและมี Impact ชัดเจน ดังนี้ 
 หน่วยงานวิชาการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ได้จากโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็น
รูปธรรมซึ่งสามารถส่งจ าหน่ายได้ (U 5.5.44) และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และโครงการส านักงานสีเขียวของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ยังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ของมหาวิทยาลัยและน าไปเป็นแบบอย่าง ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง ซึ่งได้รับ
รางวัล ระดับทองแดง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประจ าปีงบประมาณ 2562) (U 5.5.45) 

 คณะครุศาสตร์ มีการด าเนินโครงการโครงการ “การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 

การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา” ท าให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม  ประกอบด้วย  1) เว็บไซต์เครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์    
2) ระบบ PLC ของโรงเรียน  3) สื่อวิดีทัศน์การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ 4) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  
เป็น Impact ที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน 

 คณะพยาบาลศาสตร์  มีผลงานที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมและมี Impact ชัดเจน ดังนี้ 
           1)  นวัตกรรมชื่อ หุ่นจ าลองฝึกล้างไตทางหน้าท้อง ผลิตโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชานวัตกรรมและ 

งานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องการล้างไตทางหน้าท้อง ที่จัดโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
           2)  นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนโดยใช้ Game based จ านวน 3 รายวิชา 
   2.1)  วิชาการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เนื้อหาหน่วยที่ 5 จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
  2.2)  รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
                       2.3)  รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 
          3)  นวัตกรรมด้านสุขภาพ จากรายวิชาการประกอบธุรกิจสุขภาพ จ านวน 2 เรื่อง 
                       3.1)  นวัตกรรม “กล่องยาเตือนความจ า” 
                       3.2)  นวัตกรรม “WHEELER ล้อหมุนกระตุ้นการไหลเวียน” 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มีการด าเนินงาน ดังนี้  
1) สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมพนักงานที่พักเพ่ือสุขภาพในเขตพ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยว

อารยธรรมล้านนา (แอปพลิเคชั่น และสื่อดิจิทัล Hotel Healthy) จากโครงการวิจัยการสร้างสื่อดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชั่น 

เพ่ือส่งเสริมพนักงานที่พักเพ่ือสุขภาพในเขตพ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยมีโรงแรมดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท 
เชียงราย โรงแรมภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ และสมาคมโรงแรม
ภาคเหนือตอนบน ได้น าแอปพลิเคชั่น และสื่อดิจิทัล Hotel Healthy ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านสาธารณะ สามารถดูแล
สุขภาพและการบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 2) ด้านนโยบาย สามารถน าค าแนะน าไปปรับปรุงเรื่องมาตรฐานการบริการและ 

ความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน 3) ด้านพาณิชย์ สามารถน าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้าร่วมในแอปพลิเคชั่นได้ ทั้งการออกก าลังกาย
และอาหารเพ่ือสุขภาพ และ 4) ด้านประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ สามารถน าค าแนะน าผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไปปรับใช้ 
ทั้งการท างานและเวลาส่วนตัวได้ (U 5.5.46) 
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2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ ได้จดลิขสิทธิ์ Application ชื่อ Adrenaline 
Junkie Application ใช้ในระบบ Android และ iOS Mobile Application “Adrenaline Junkie” ในระบบปฏิบัติการ Android และ 
iOS  และเป็น Application ที่แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษในการให้ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน Application ดังกล่าว ได้รับการยอมรับว่า
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวศัพกภาพสูงที่มาท่องเที่ยวในบริเวณ ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย โดย 
Application ดังกล่าวเป็นผลงานสร้างสรรค์จากการต่อยอดมาจากผลงานวิจัย “การส่งเสริมประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง
คุณภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผจญภัยส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน” 
และได้ รั บการ พั ฒนา เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ องกั บวิ ถี ชี วิ ต  และการท่ อง เ ที่ ย วที่ ใ ช้ เทคโน โลยี อ านวยความสะดวก 

ในการหาข้อมูล และวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับความชอบ จ านวนนักท่องเที่ยว ระยะเวลา และงบประมาณของตนเอง 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การท่องเที่ยวให้ประทับใจและน่าจดจ ามากที่สุด  Mobile Application “Adrenaline Junkie” สามารถอ านวย
ความสะดวกในการวางแผน และการเตรียมข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และผจญภัยให้กับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงบริเวณจังหวัด
ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ ชลบุรี (พัทยา) ระยอง จันทบุรี และ ตราด เช่นเดียวกับการมี Tourist Information Center 
อยู่ใน มือถือ Application ดังกล่าว ได้ออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลที่ส าคัญ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในครอบคลุมจังหวัดชายฝั่ง
ตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ ชลบุรี (พัทยา) ระยอง จันทบุรี และ ตราด ครบถ้วนส าหรับนักท่องเที่ยว แบ่งเป็นข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว (Places) ตามลักษณะความชอบ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ความบันเทิง ธรรมชาติ ชายหาด และ การช็อปปิ้ง 
เป็นต้น หรือ ข้อมูลที่แบ่งตามกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบได้ เช่น กิจกรรมทางบก ทางน้ า ทางอากาศ หรือ การท ากิจกรรมแบบ
ผสมผสาน โดยข้อมูลที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ ได้แก่ ข้อมูล/ประวัติเกี่ยวกับสถานที่ รูปภาพ ที่อยู่ แผนที่การเดินทาง เวลาเปิด ปิด และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    (U 5.5.47) 

3) สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล ได้จัดท าคู่มือการท่องเที่ยวเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพแบบล้านนา ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูปใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา การดูแลสุขภาพแบบล้านนาในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ปี พ.ศ. 2563     
(U 5.5.48) 

 โรงเรียนการเรือน  มีผลงานที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ที่เป็นรูปธรรมและ มี Impact ที่ชัดเจนแสดงถึง
ความรู้ความสามารถที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปีการศึกษา 2562 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไววัสโคโรนา
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนปกติของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ซ่ึงไม่สามารถเดินทางมาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น โรงเรียนการเรือนจึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เพ่ือตอบสนอง
ต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทุกหลักสูตรฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ครบทั้ง 70 รายวิชา โดยการใช้ระบบ 
WBSC-LMS ในทุกรายวิชา ควบคู่กับโปรแกรมต่าง ๆ  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเข้าถึงนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Zoom Meeting โปรแกรม Google Form และโปรแกรม Microsoft Teams ส าหรับศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ ที่ต้องจัดอบรมหลักสูตรอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มให้กับบุคคลที่สนใจ มีการปรับนวัตกรรมการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้
เรื่ องการปรุ งและประกอบอาหารเมนูต่ าง ๆ ในรูปแบบคลิปวิดี โอ ประชาสัมพันธ์ผ่ านช่องทางการต่ าง ๆ อาทิ  
www.chefschool.dusit.ac.th facebook.schoolofculinary art.  เพ่ือให้บุคคลที่สนใจร่วมทั้งนักศึกษาสามารถปรุงประกอบอาหาร
ได้ด้วยตนเอง (U 5.5.49) เมนูอาหารที่จัดท ามีดังนี้ 

     -  เมนู   Chicken Stew  โดย   อาจารย์จารึก ศรีอรุณ 
     -  เมนู   Spaghetti Meatball โดย   อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธ์ศักดิ์ 
     -  เมนู   หม้อแกงเผือก          โดย   อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา 
     -  เมนู   เค้กกล้วยหอม   โดย   นางสาวธีราพร นิลรัตน์ 
     -  เมนู   แกงฮังเล   โดย   นายภานุรักษ์ นันตระกูล 
     -  เมนู   คุกกี้คอนเฟลก  โดย   นายชัยชนะ วัฒนวรเวทย์ 
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     -  เมนู   เค้กส้มหน้านิ่ม  โดย   นางสาววฤติยา สมทะนะ 
     -  เมนู   ข้าวแกงกะหรี่   โดย   นางสาวศุภัสสร  ศรีโสภณ 
     -  เมนู   คั่วกลิ้ง   โดย   นางสาวธนภรณ์  คงชู 
     -  เมนู   ปาท่องโก๋   โดย   นางสาวกัลยาณี  พันนาสี 
     -  เมนู   เครปญี่ปุ่น   โดย   นางสาวปวีณา  รุ่งแสง 
     -  เมนู   ต้มจิ๋ว   โดย   นายนพสิทธิ์  ภู่ทอง 
     -  เมนู   ลาซานญ่า   โดย   นายทัศเทพ  อังกุราภินันท์ 
     -  เมนู   ย าดอกขจร   โดย   นางสาววิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ 
     -  เมนู   ข้าวมันไก่   โดย   นางสาวมราลี มิ่งขวัญ 

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ด าเนินการ  
- โครงการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะ EF ส าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้เทคนิค STOP MOTION น าเสนอ 

ผ่านช่องทาง YouTube และ WBSC เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ (U 5.5.50) 
- ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาโครงการนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้ระบบการนิเทศออนไลน์ส าหรับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 606 ศูนย์ ในเขตภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว จังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราดโดยเริ่มทดลองใช้ในปีการศึกษา 2563 (U 5.5.51) 

 ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน   มีการสร้างนวัตกรรมกระบวนการท างาน เช่น จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563  จดักิจกรรมสมาธิออนไลน์ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ประจ าภาคเรยีนที่ 2/2563  (U.5.5.52) 

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีการบูรณการองค์ความรู้ใน 3 หลักสูตร ที่เป็น        
อัตลักษณ์และมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้แก่ หลักสูตร
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และ
หลักสูตรธุรกิจการบิน เป็นหลักสูตรที่ใช้สถานที่ของวิทยาเขตสุพรรณบุรีในการฝึก
ประสบการณ์ โดยทั้ง 3 หลักสูตรได้ร่วมมือรังสรรค์ผลงาน ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบริการ มีหน้าที่หลักในการจัดเตรียมเครื่องเสวย 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์จัดเตรียมตกแต่งสถานที่ โต๊ะเสวย และเครื่องเสวย ด้วย
ความรู้ทางศิลปะประดิษฐ์ และหลักสูตรธุรกิจการบิน คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการบริการ ซึ่งมีการเตรียมงานบูรณาการความรู้
กว่าหนึ่งเดือน ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร จนได้รับค าชื่นชมจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  (U 5.5.53) 
 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ โดยน าระบบ 
WBSC-LMS (https://wbsc.dusit.ac.t/ มาประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์
ผู้สอนจะน ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เนื้อหาประกอบการเรียน และวิดีโอประกอบการเรียนการสอน ขึ้นบนระบบ 
WBSC-LMS เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและสื่อการสอน รวมถึงเข้าใจแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
นั้น ๆ นอกจากนี้ ระบบ WBSC เป็นระบบที่อาจารย์สามารถสร้างบทเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ การมอบหมายงาน 
(Assignment) และสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนบนระบบ WBSC-LMS เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 
1/2562 จ านวน 722 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ านวน 657 รายวิชา จากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 1,379 รายวิชา        
(U 5.5.54) 
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 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการปฏิบัติงานและการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานที่เป็นรูปธรรมและ 

มี Impact ต่อการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยปรับปรุงระบบการท างานในรูปแบบใหม่ ๆ  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ท าการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการ 
ให้เป็นการท างานรูปแบบใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บุคลากร
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน มีการศึกษาเรียนรู้และแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทดลองปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะใหม่ สามารถ
น าไปปรับใช้พัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์มากขึ้น รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ มีการปรบัปรุงรูปแบบการท างานใหม ่ได้แก่ 
              1.1)  พัฒนาระบบการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ (Free course) ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองแบบออนไลน์ (Google 
Form) จากเดิมมีช่องทางการสมัครเพียงช่องทางเดียว พัฒนารูปแบบใหม่โดยเพ่ิมช่องทางการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือขยาย
โอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงการบริการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น  (U 5.5.55) 
              1.2)  พัฒนาระบบการรับสมัครสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโทอิค (TOEIC) แบบออนไลน์ (Google Form) จากเดิม
ต้องมาสมัครสอบด้วยตนเองเท่านั้น พัฒนาระบบการรับสมัครใหม่เป็นแบบออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นทางเลือกแก่
นักศึกษาที่ไม่สะดวกมาสมัครสอบด้วยตนเอง มีผู้ให้ความสนใจสมัครผ่านช่องทางออนไลน์จ านวน 330 คน และพบว่า การพัฒนาช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Facebook และ Line Application ช่วยให้การตอบค าถามและการให้ข้อมูลต่าง ๆ รวดเร็วมากขึ้น       
(U 5.5.56) 
              1.3)  พัฒนาระบบการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ SDU–TEST แบบออนไลน์ (Google Form) จากเดิม
ต้องมาสมัครสอบด้วยตนเอง พัฒนาระบบการรับสมัครใหม่เป็นแบบออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกมา
สมัครสอบด้วยตนเอง พบว่า นักศึกษาให้ความสนใจสมัครผ่านช่องทางออนไลน์จ านวน 330 คน และมีการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ิมขึ้น 
(U 5.5.57)  
             1.4)  พัฒนาระบบการแจ้งผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโทอิค (TOEIC) แบบออนไลน์ (Google Form) พัฒนา
ระบบการแจ้งผลสอบใหม่เป็นแบบออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกมารับผลสอบด้วยตนเอง พบว่า  
มีนักศึกษาให้ความสนใจยื่นผลคะแนนผ่านทางระบบออนไลน์จ านวน 118 คน  (U 5.5.58)  
             1.5)  พัฒนาระบบการขอตรวจสอบผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP  
แบบออนไลน์ (Google Form) ส าหรับนักศึกษาที่ไปสอบด้วยตนเอง เพ่ือลดเวลาในการให้บริการลง พบว่า นักศึกษายื่นผลคะแนน 

การสอบผ่านทางระบบออนไลน์จ านวน 172 คน  (U 5.5.59) 
             1.6)  การเพ่ิมช่องการประเมินกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาสามารถประเมินผลความพึงพอใจในการอบรม
แบบออนไลน์ได้ เนื่องจากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ขึ้น  
ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจากแบบสอบถามกระดาษมาเป็นการประเมินผลความพึงพอใจในรูปแบบ
ออนไลน์ พบว่า การประเมินผลความพึงพอใจแบบใหม่ ช่วยลดการใช้กระดาษและประหยัดเวลาในการสรุปผลการประเมินมากขึ้น   
(U 5.5.60)  
            1.7)  การสร้างรายการ Friends’ Tips และ Friends’ Share เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม พบว่า มีผู้สนใจเข้าชม จ านวนประมาณ 4,597 ครั้ง  (U 5.5.61)  
            1.8)  การจัดท าคลิปวิดีโอแนะน าการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “แนะน าการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English Discoveries Online” และ 
“แนะน าวิธีการท า Placement Test” เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า  
มีผู้สนใจเข้าชมคลิปวิดีโอ จ านวนประมาณ 3,300 ครั้ง (U 5.5.62 - U 5.5.63)  
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       2. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการปฏิบัติงานและสร้างกระบวนการท างานรูปแบบใหม่ ได้แก่ 
 การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มีการสร้างกระบวนการประชุมในรูปแบบ VDO Conference ระหว่าง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร กับ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นครนายก ตรัง และล าปาง พบว่า 
การประชุมดังกล่าวสามารถช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของกรรมการที่
ประจ าอยู่ ณ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกในอีกรูปแบบหนึ่ง (U 5.5.64 - U 5.5.67) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินงานที่เกิดจากการสร้างนวตักรรมที่เป็นรูปธรรม และมี Impact ชัดเจน โดยมีการประเมนิ
ผลิตภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
        การด าเนินงานเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือแก้ปัญหา/เพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมผลิตภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง      
(ลดของเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 / ลดต้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 / มูลค่ายอดขายเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9)  ตามบริบทและ 

ความพร้อมของสถานประกอบการแต่ละแห่ง ซึ่งผลการด าเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทั้ง 10  
สถานประกอบการ ภายใต้โครงการฯ ก่อให้เกิด ผลผลิต คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณลักษณะที่ดีขึ้น เช่น การปรับสูตรอาหาร กระบวนการผลิต การพัฒนาอายุการเก็บรักษา เป็นต้น  
พร้อมบรรจุภัณฑ์จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ และเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ล าดับ สถานประกอบการ พ้ืนที่ด าเนนิการ ผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑจ์ากโครงการ 
1 บริษัท เคเทอร์พลสั จ ากดั จ.นนทบุร ี ไส้อัว่หม ู ไส้อัว่ไก ่
2 บริษัท พีบี โคโคนทั จ ากดั จ.ประจวบครีีขันธ ์ มะพร้าวอบกรอบ มะพร้าวอบกรอบ* 
3 บริษัท วังมะนาวเกษตรภณัฑ์ จ ากดั จ.ราชบรุ ี เกลด็ขา้วโพด แป้งข้าวโพด 
4 บริษัท ภรูิ โปรดกัส์ จ ากดั จ.ราชบรุ ี กุนเชียงหม ู กุนเชียงหมู* 
5 บริษัท สุขสมหมายฟู้ดส์รุ่งเรืองกรุป๊ จ ากัด จ.สพุรรณบรุ ี ปลาสลดิทอดกรอบ ก้างปลาสลิดทอดกรอบ 

ผงโรยข้าวจากปลาสลดิ 
6 บริษัท เอเอที ท๊อปไทยมารเ์กต็ จ ากดั จ.ปทมุธาน ี ขนมเปีย๊ะทเุรยีนสด ขนมเปีย๊ะทเุรยีนสด* 
7 บริษัท โอเรยีนทอล โมทีฟส์ จ ากดั จ.นครปฐม วุ้นน้ าผลไม ้ พุดดิ้งน้ ากะทิทุเรยีน 
8 บริษัท เอส เอส พี ออรแ์กนคิ จ ากดั จ.กาญจนบรุ ี Bamboo Vinegar PD. Bamboo Vinegar PD.* 
9 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อ๊อดกรนีฟิช จ.นนทบุร ี ปลาอินทรีย์เค็ม 

อบโอโซน 
ผงปลาเคม็รสตม้ย า 

10 ร้านอาหารคณุเปา๋ จ.สมุทรสงคราม ไส้อัว่ปลาท ู ไส้อัว่ปลาท*ู 
*  ผลิตภัณฑ์จากโครงการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดิมของบริษัท ซ่ึงที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญได้พัฒนาสูตรอาหาร/ กระบวนการผลิต/อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

 
        ในแง่ของ ผลลัพธ์ พบว่า ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการแต่ละแห่งมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนในภาพรวม   
โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 264.72 คิดค านวณเป็นจ านวนเงินในภาพรวมเท่ากับ 12,236,068.00 บาท เมื่อพิจารณาเป็นรายแห่ง พบว่า 
บริษัท ภูริ  โปรดักส์ จ ากัด มีมูลค่าที่ค านวณเป็นตัวเงินสูงสุด (ร้อยละ 68.03 จ านวนเงิน 5,102,500 บาท) รองลงมาคือ  
บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จ ากัด (ร้อยละ 38.39 จ านวนเงิน 2,580,000 บาท) บริษัท เอสเอสพี ออร์แกนิค จ ากัด (ร้อยละ 70.00 
จ านวนเงิน 1,440,714 บาท) บริษัท เคเทอร์พลัส จ ากัด (ร้อยละ 33.00 จ านวนเงิน 792,000 บาท) บริษัท โอเรียนทอล โมทีฟส์ จ ากัด 
(ร้อยละ 100.00 จ านวนเงิน 600,000 บาท) บริษัท เอเอที ท๊อปไทยมาร์เก็ต จ ากัด (ร้อยละ 40.00 จ านวนเงิน 336,000 บาท)  
บริษัท พีบี โคโคนัท จ ากัด     (ร้อยละ 150.00 จ านวนเงิน 180,000 บาท) ห้างหุ้นส่วน จ ากัด อ๊อดกรีนฟิช (ร้อยละ 746.15 จ านวนเงนิ 
163,680 บาท) และร้านอาหารคุณเป๋า (ร้อยละ 1,073.91 จ านวนเงิน 44,460 บาท) ตามล าดับ 
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      นอกจากนี้ การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้สถานประกอบการแต่ละแห่งมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
(1) ของเสียหรือการสูญเสียลดลง จ านวน 5 กิจการ ได้แก่ บริษัท เอเอทีท๊อปไทย มาร์เก็ต (ร้อยละ 200.00)  

บริษัท พีบี  โคโคนัท จ ากัด (ร้อยละ 68.03) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ๊อดกรีนฟิช (ร้อยละ 12.00) และ 
บริษัท สุขสมหมายฟู้ดส์รุ่งเรืองกรุ๊ป จ ากัด (ร้อยละ 4.00) ตามล าดับ  

(2) ต้นทุนลดลง จ านวน 2 กิจการ ได้แก่ ร้านอาหารคุณเป๋า (ร้อยละ 18.85) และบริษัท เคเทอร์พลัส จ ากัด  
(ร้อยละ 18.75) ตามล าดับ  

(3) มีแนวโน้มที่จะมียอดขายเพ่ิมขึ้นจากค าสั่งซื้อ จ านวน 4 กิจการ ได้แก่ บริษัท โอเรียนทอล โมทีฟส์ จ ากัด (ร้อยละ 100.00) 
บริษัท เอสเอสพี ออร์แกนิค จ ากัด (ร้อยละ 70.00) บริษัท เอเอที ท๊อปไทยมาร์เก็ต จ ากัด (ร้อยละ 40.00) และ  
บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จ ากัด (ร้อยละ 38.39) ตามล าดับ 

          ในส่วนของ ผลกระทบ พบว่า ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ บริษัท เอสเอสพี ออร์แกนิค จ ากัด ได้เข้ามาขอรับค าปรึกษาและทาง
หน่วยงานได้แนะน าให้ประสานโครงการอาหารแปรรูป วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพ่ือจัดจ้างและด าเนินการผลิตน้ าดื่มประเภทน้ าด่าง
ส าหรับทดลองจ าหน่าย รวมทั้ง มีการแนะน าบอกต่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาขอรับค าปรึกษาจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เพ่ือเป็นผู้ประกอบการในโครงการ บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษาต่อไป โดยสถานประกอบการที่ได้รับค าแนะน า
ต่ อ เ นื่ อ ง 
ผ่านการประเมินจากส านักงานปลัด กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจ 

ในปีงบประมาณ 2563 (U 5.5.68) 
 ส านักบริหารกลยุทธ์  ในการด าเนินงาน โครงการละออพลัส (U 5.5.69) มีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 

ได้แก่ กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด (Story Telling Activity) กิจกรรมกลุ่ม (Multidisciplinary Learning activity) กิจกรรม
เสรี  (Integrated Learning Activity) กิจกรรมกลางแจ้ง ( Indoor/Outdoor Activity) กิจกรรมสงบ (Circle Time Activity) และ 

กิจกรรมเสริมพิเศษ ประกอบกับการใช้หลักสูตร EYFS (The Early Years Foundation Stage) หลักสูตรพัฒนาเด็กเล็กของประเทศ
อังกฤษ โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ 7 ด้าน ดังนี้ 

1)  Communication, Language and Literacy คือ ด้านการสื่อสาร ภาษา เด็กจะได้ใช้ภาษาผ่านการสื่อสารในชวีิตประจ าวนั
ได้เหมาะสมกับวัย เช่น การพูดคุย สนทนาโต้ตอบ การเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ การอ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ รวมถึงการร่วม 

กิจกรรมต่างๆ กับครูชาวต่างชาติและครูไทยเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
2)  Physical development คือ พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ในการท ากิจกรรมในห้องเรียน 

เช่น การวิ่งแข่ง การติดกระดุม  
3)  Personal, social and emotional development คือ ด้านการเข้าสังคม ด้านบุคลิกภาพ และด้านอารมณ์ เด็ก ๆ จะได้

เรียนรู้การเข้าสังคมผ่านการสนทนา การอ่านนิทานร่วมกันกับเพ่ือนและครู  
4)  Literacy เด็ก ๆ จะเรียนรู้ภาษาจากคนรอบข้าง และเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเด็กจะฟังสิ่งต่าง ๆ พูดสนทนา การอ่านจากภาพ 

และการเขียนตามอิสระ ในกิจวัตรประจ าวัน 
5)  Mathematics เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การนับจ านวนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น รูปทรงเรขาคณิต   
6)  Understanding the world เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ รอบตัว เช่น อาชีพ ฤดูกาล ธรรมชาติ  พืช ผลไม้ 
7)  Expressive arts and design เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ตามจินตนาการของเด็ก ๆ ผ่านกระบวนการคิด 

           การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นแนวทางที่โครงการละออพลัสให้ความส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ต้นปี 2563 ท าให้เกิดผลกระทบกับระบบการศึกษา แต่ข้อจ ากัดในเรื่องของสถานที่  เวลา  หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ต่าง ๆ   
ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเป็นสิ่งที่สถานศึกษา
ต้องเตรียมพร้อมในการรับมืออยู่เสมอ ดังนั้น โครงการละออพลัส จึงได้เตรียมการในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีฐานข้อมูล
มาจากการศึกษานโยบายและวิธีการที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการแก้ปัญหาที่เด็กไม่สามารถมาด าเนินกิจกรรมที่โรงเรียนได้
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ตามปกติ จากการศึกษาท าให้พบว่า “การเรียนออนไลน์” เป็นวิธีที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 
ตัวอย่างเช่น นิวซีแลนด์ ส านักงานเขตการศึกษาและโรงเรียน มีหน้าที่ในการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน 
หรือเรียนรู้การเรียนแบบ home school โรงเรียนและครูจะเข้ามามีบทบาท ในการช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจน
เป็นผู้สนับสนุนผู้ปกครองและครอบครัวในการจัดท ากิจกรรมที่บ้าน เช่น ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้เด็กท าในแต่ละสัปดาห์ 
และจัดหาสื่อการสอนที่จ าเป็นส าหรับเด็ก แต่ส าหรับบริบทสังคมไทย ความพร้อมของอุปกรณ์ สื่อ หรือความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง อาจมีความแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งวิธีการที่เหมาะสมโครงการละออพลัส ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
จึงได้มีการเก็บแบบส ารวจเรื่อง “ความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างไร? ในยุคโควิด-19” จากผู้ปกครองด้วยระบบออนไลน์ 
จ านวนทั้งสิ้น 617 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ปกครองต้องการให้มี ใบงานกิจกรรมให้กับผู้ปกครอง จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่สามารถดาวน์โหลดได้ จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้-สื่อการเรียนการสอนให้ที่บ้าน จัดท าสื่อ 

การสอนให้มีความทันสมัย น่าสนใจและเหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลายส่วนประกอบกับทางโครงการ

ละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้าใจและตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า  
เด็กควรได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องตามหลักของพัฒนาการและการ
เรียนรู้ตามวัย เพ่ือให้เขาได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์เชิงบูรณาการในทุกๆ ด้าน  
          โครงการละออพลัสฯ จึงได้มีแนวคิดที่จะริเริ่ม Hybrid Learning 
System ขึ้น โดยการน าเอารูปแบบการเรียนการสอน 3 วิธีมาผสมผสานกัน 
เพ่ือให้ทั้ง 3 รูปแบบนี้ผสมผสานเพ่ือเสริมแรงกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด  ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ที่โรงเรียน (School-
Based Learning) การเรี ยนรู้ ที่ บ้ าน (Home-Based Learning) และ 

การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology-Based Learning) 

 ส านักกิจการพิเศษ  มีการด าเนินงานที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมและมี /  Impact ชัดเจน คือ 
1) การบริการอาหาร สาธิตการท าอาหาร และกิจกรรมสาธิตสิ่งประดิษฐ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน 

ครั้งที่ 35 มีกระบวนการบริหารจัดการที่ครบวงจร และเป็นขั้นตอนของการท างาน 

อย่างชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดการ การวางแผน การปฏิบัติงาน หลังการปฏิบัติงาน 
และการประเมินผล หลังจากการด าเนินงานบริการอาหารว่าง สาธิตการท าอาหารว่าง 
และกิจกรรมสาธิตสิ่งประดิษฐ์ เสร็จสิ้น (U 5.5.70)  ผลกระทบ คือมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยสามารถสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงใน
ด้านการบริการอาหาร สาธิตการท าอาหาร รวมไปถึงการสาธิตสิ่งประดิ ษฐ์   
ออกสู่ประชาคมในระดับนานาชาติ 

2) โครงการ “เมล่อนสวนดุสิต” ผลผลิตทางการเกษตร เมล่อนในโรงเรอืน 
ณ โรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งนโยบายของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ 
ส านักกิจการพิเศษ เป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องพ้ืนที่ เวลา และบุคลากร รวมทั้งการให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ที่มีน ามา
ถ่ายทอดสู่สังคม (U 5.5.71) ผลกระทบ คือ  
                  2.1  ส านักกิจการพิเศษสามารถพัฒนาบุคลากร โดยผ่านการเรียนรู้จากสถานที่จริง และน ามาพัฒนางานและปฏิบัติใช้ได้
จริง โดยมีผลผลิต ออกมาจัดจ าหน่ายให้ลูกค้าและบุคลากรได้บริโภค  
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                  2.2  เป็นองค์ความรู้ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯที่จะสามารถถ่ายทอด และต่อยอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ได้เรียนรู้โดยน าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย ์ มีการด าเนินงานที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมและมี/Impact ชัดเจน คือ 
    1)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ In-house Training “การจัดเก็บองค์ความรู้และการจัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ในระบบบริหาร
จัดการความรู้” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ที่ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกันในหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ        
In-house Training “การจัดเก็บองค์ความรู้และการจัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ในระบบบริหารจัดการความรู้” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการจัดท า KM ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ลึกซึ้งในเนื้อหา เน้นทักษะเชิงปฏิบัติโดยเปลี่ยนให้ความรู้จัดเก็บ
ด้วย Multimedia ที่เข้าถึงได้ด้วยระบบ Online สนับสนุนการพัฒนาตนเองที่ทันสมัยและทันเวลาของบุคลากร โดยการอบรมครั้งนี้ได้
ผลิตเนื้อหาใหม่ในการปฏิบัติงานในความรู้เชิงทักษะที่จัดเก็บด้วย Multimedia ที่เข้าถึงได้ด้วยระบบ Online ให้กับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยจ านวน 34  กระบวนการ (Process/ Content) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร (ผอ. ฝ่ายพัฒนาองค์กร) ปัจจุบัน ททท. ได้
จัดเก็บองค์ความรู้ของตนในคลังความรู้ที่น าไปพัฒนาบุคลากร ททท. ได้จริง และได้ใช้ผลงานนี้ในช่วงการท างาน Work from home  
ในการพัฒนาบุคลากร ททท. ในช่วงเกิดการระบาดรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ในไทย ซึ่งจากความส าเร็จของโครงการนี้ในมุมมองของ 
ททท. จึงท าให้เกิดโครงการอบรมและบริการวิชาการต่อเนื่องในโครงการ  
    2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปี 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และยังมีโครงการที่
ร่วมมือกับ ททท. ต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม 2563 คือ โครงการจัดท าระบบพัฒนาบุคลากร ททท. ด้วยการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล
ระยะยาว (Training Road Map) ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเพ่ือลงนาม TOR  (U 5.5.72) 

 สวนดุสิต โพล ผลงาน /โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม คือ 

1)  การปรับกระบวนการและวิธีการส ารวจของสวนดุสิตโพล เป็นการปรับนวัตกรรมของการส ารวจสาธารณะในรูปแบบใหม่ 
โดยใช้แบบส ารวจออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่วนผลที่ได้คือ ความมั่นใจในการส่งต่อข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย และความ
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน  มากขึ้น หน่วยงาน/องค์กร บุคคล และ Impact ของนวัตกรรมนี้
คือ การด าเนินงานของสวนดุสิตโพล เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคของเชื้อไวรัส โคโรนา-19 (COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุข คือ สามารถลดความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการสัมผัส ที่เกิดจากการเดินทางและ
การสัมผัสสิ่งของเดียวกัน การพูดคุยในระยะใกล้ชิด การท างานมีความรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ 

2)   มีการปรับแนวคิดการท างานใหม่ โดยจากเดิมการน าเสนอผลการส ารวจของประเด็นสาธารณะ เป็นเพียงการน าเสนอ     
ผลการส ารวจแต่เพียงอย่างเดียว หลังจากมีการปรับแนวคิดใหม่ มีการท างานในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรมการท างานของสวนดุสิต
โพลที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม คือ หลังจากมีการส ารวจความคิดเห็นตามประเด็นสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะท างานได้ให้นักวิจัย 
และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือเติมเต็มงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มาก  
(U 5.5.73) 

338



 

 

ข้อ 5  กระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ 

         ผลการด าเนินงาน  :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีไหม่             
ซึ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  อาทิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  โรงเรียนท่องเที่ยวและ
การบริการ  โรงเรียนการเรือน   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน   วิทยาเขตสุพรรณบุรี         
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม   สถาบันวิจัยและพัฒนา   ส านักบริหารกลยุทธ์   
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  สวนดุสิตโพล  และส านักกิจการพิเศษ  มีการด าเนินในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 หน่วยงานวิชาการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้ด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียว จึงท าให้มีกระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรม

รับกับวิถีใหม่ ได้แก่ ระบบงานฉุกเฉินของสถานการณ์สืบเนื่องจากกรณีการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จึงมีมาตรการการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากรของศูนย์ฯ และสอดคล้องกับสถานการณ์ความปกติใหม่         
(New normal)  (U 5.5.74) 

 คณะครุศาสตร์  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภายใต้การรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 
ฟิสิกส์ และศิลปศึกษา ใช้การปฐมนิเทศแบบ Onsite แต่จากวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้กระบวนการ
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบ Online ซึ่งเป็นนวัตกรรมการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูที่สอดรับกับวิถีใหม่ของการใช้ชีวิตประจ าวันที่เน้นการ Work from home ซึ่งพบว่ากระบวนการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูดังกล่าว ให้ผลลัพธ์ที่ดีไม่แตกต่างจากแบบ Onsite  (U 5.5.75) 

 คณะพยาบาลศาสตร์  คณะมีกระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ 
        5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 3/2562 

และ 1/2563 ให้เหมาะกับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม   

       5.2 ประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพ่ือชี้แจงให้ทราบแนวปฏิบัติ โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ 3/2562  ให้
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ WBSC ,MS teams ,Facebook Private group , Line Group VDO call , ZOOM ร้อยละ 100 ของ
จ านวนรายวิชาทั้งหมด  

      5.3 คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ชี้แจงแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยให้ Work From Home ได้ และรายงานการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มีผลการด าเนินงาน  โดยทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ online 
ผ่านระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ MS Teams, ZOOM, LINE, Facebook เริ่มตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา  (U 5.5.76) 

 โรงเรียนการเรือน ได้มีกระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมรับกับวิถีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีการเข้าถึงลูกค้าหรือบุคคลที่สนใจ โดยมีกิจรรม ดังนี้  

- การปรับเปลี่ยนการท างานในช่วงการระบาดของโรค Covid-19 เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์ การท างานแบบ 
Work from Home และการจัดประชุมแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

- โรงเรียนการเรือนปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ระบบ WBSC-LMS ในทุกรายวิชา และมีบาง
รายวิชาที่ใช้ระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้โปรแกรม Zoom Meeting โปรแกรม Google Form และโปรแกรม Microsoft Teams  
(U 5.5.77) 
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 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนาชาติ เพ่ิมรูปแบบการสอนปรุงอาหาร เป็นการสอนแนะน าการปรุงอาหารในรูปแบบ On Air 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  เพ่ือให้บุคคลที่สนใจรวมทั้งนักศึกษาสามารถปรุงประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้การ
จัดการอบรมยังมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ คือ รูปแบบการจัดที่นั่งมีการเว้นระยะห่าง จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ บุคลากรที่
อบรมต้องสวมหน้ากากอนามัย และเม่ือเสร็จสิ้นการอบรมทุกครั้งจะต้องอบโอโซนหรือท าความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่และภาชนะ
อุปกรณ์ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์โดยการถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอในรูปแบบสื่อยูทูบ โดยมีกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้ คือ  1. การจัดเตรียมเมนูอาหารที่จะถ่ายทอด   2. จัดเตรียมวัตถุดิบ/อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร   3. จัดเตรียม
สถานที่อุปกรณ์ในการถ่ายทอดการประกอบอาหาร และขั้นตอนการปรุงอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม พร้อมรับประทานด้วยความอร่อย   
(U 5.5.77)  เช่น 

1) เมนู Spaghetti Meatball เมนูอาหารยุโรป โดยอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ ด้านวิชาการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายถึงวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ
อาหาร ขั้นตอนการปรุงอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม อร่อยพร้อมรับประทาน และเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจสามารถน าไปเป็นแนว
ทางการประกอบอาหารและประกอบอาชีพได้ 

2) เมนู ย าดอกขจร โดยนางสาววิไลลักษณ์ อาภารณ์รัตน์ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษทางด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายถึงวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ขั้นตอนการปรุง
อาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม อร่อยพร้อมรับประทาน และเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจสามารถน าไปเป็นแนวทางการประกอบอาหารและ
ประกอบอาชีพได้ 

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้พัฒนากระบวนการท างานด้านการจัดการอบรมโดยใช้ระบบออนไลน์ที่เป็น
นวัตกรรมรับกับวิถีใหม่ให้กับผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก (U 5.5.79) 

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน มีการกระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ เช่นการจัดการเรียน
การสอนแบบอนไลน์ การจัดประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์ การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์  (U 5.5.80) 

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มีนวัตกรรมที่สอดรับกับ
วิถีใหม่ ด้วยสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ  สื่อการสอนใหม่ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
online ด้วยระบบ WBSC-LMS และการจัดห้องเรียนแบบ Social Distance รวมถึงการประชุมแบบ online อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับตัวในวิถีใหม่ มีการจัดตั้งจุดคัดกรอง โดยบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้ามาในพ้ืนที่ของวิทยา
เขตสุพรรณบุรี  และการดูแลป้องกันตัวเองและผู้อ่ืน รวมถึงการใช้ชีวิตแบบ Social Distancing ในการท ากิจกรรมทุกรูปแบบ                
(U 5.5.81) 
 
 หน่วยงานสนับสนุน และ หน่วยงานอิสระ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการปรับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้เครื่องมือการสื่อสาร 

ในรูปแบบออนไลน์ในความปกติวิถีใหม่ (New Normal)ท้ังนี้ได้มีกระบวนการท างานวิถีใหม่โดยใช้ Platform Work From Home  
ในการท างาน รวมถึงวิธีการอบรมให้ความรู้กับผู้ใช้บริการ เช่น 

1) การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในรูปแบบ ARIT Talk โดย
สื่อสารผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน Microsoft Teams และ Yammer โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่ม Computing Fundamentals (CF) กลุ่ม Key 
Applications (KA) และกลุ่ม Living Online (LO) โดยถอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
กิจกรรม น ามาจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับบุคลากรส านักวิทยบริการฯ บน
พ้ืนที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (Smart Spaces)” (U 5.5.82)  
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2) การจัดอบรมในหัวข้อ “2E กับการพัฒนาและจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคเปลี่ยนผ่าน 4G” ผ่านแอพพลิเคชัน 
Microsoft Teams เพ่ือให้ความรู้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการคุณภาพท่ีเน้นประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในอาคารได้อย่างเหมาะสม  (U 5.5.83) 

 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีกระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับวีถีใหม่ ดังนี้ 
1) การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าเดือนมีนาคม 2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 

2563 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรตามนโยบาย
การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID–19  (U 5.5.84) 

2) การพัฒนาระบบการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ การรับสมัครสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโทอิค (TOEIC)  
การรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ SDU–TEST การขอรับผลสอบ การขอตรวจสอบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และ
การประเมินกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ และลดการสัมผัสระหว่างบุคคลในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19  (U 5.5.55 - U 5.5.63) 

3) การประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มีการสร้างกระบวนการประชุมในรูปแบบ VDO Conference ระหว่าง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร กับ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นครนายก ตรัง ล าปาง  
โดยสามารถช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายการเดินทางของกรรมการที่ประจ าอยู่วิทยาเขตและ 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง (U 5.5.67) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีกระบวนการท างานที่ เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ ผลจากการลงพ้ืนที่วินิจฉัย 

สถานประกอบการ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่า สถานประกอบการแต่ละแห่งมีปัญหาและผลิตภัณฑ์ที่จะ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแตกต่างกัน และการด าเนินงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ต้องค านึงถึงการลดความเสี่ยง 
การแพร่กระจายของเชื้อคู่ขนานกัน ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะก าหนดให้แต่ละ  

สถานประกอบการมีที่ปรึกษาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ โดยด าเนินการไม่เกิน 3 สถานประกอบการ 
ต่อราย และไม่มีการด าเนินการข้ามสถานประกอบการนอกเหนือจากท่ีรับผิดชอบ เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่มีการจ้าง
แรงงานรายวันและแรงงานต่างชาติ เช่น พม่า จีน กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งหากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับ 
และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากสถานประกอบการหนึ่งไปยังอีกสถานประกอบการหนึ่งได้ง่ายกว่า  (U 5.5.85) 

 ส านักบริหารกลยุทธ์  จากความเป็นมาของโครงการ “ละออพลัส (LA-OR Plus)” ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของ
โรงเรียนที่ปรับมาจากโครงสร้างหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายโดยเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยการน าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาตามอัตลักษณ์ของสวนดุสิต ได้แก่ การศึกษา
ปฐมวัย และด้านอาหาร และผู้เชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย เข้ามาเป็นผู้สอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
นักเรียน โดยกิจกรรมต่างๆ จะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย ครูประจ าชั้นเป็นครูไทย 1 คน และครูชาวต่างประเทศ 

ที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 1 คน ซึ่งครูประจ าชั้น ล้วนมีประสบการณ์การเป็นครูปฐมวัยและประถมศึกษา 
กระบวนการท างานที่กล่าวในข้างต้น เป็นนวัตกรรมเพ่ือรับกับวิถีใหม่ โดยการบูรณาการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์ความรู้ด้านปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการวางรากฐานในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณสมบัติที่ โดดเด่นตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการบูรณาการความร่วมมือถือเป็นแนวทางส าคัญที่ใช้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
โครงการ “ละออพลัส (LA-OR Plus)” ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ         

ภาวะปกติ โครงการละออพลัสน าแนวทางการบูรณาการความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหา วิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ 
ในการจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
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      โครงการ October Camp 
      โครงการ October Camp ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษามุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ในสังคมอีกทั้งยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในวัยต่างๆ  โดยมีจุดเน้นในเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตของคน
ในทศวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องการพัฒนาการด้านต่างๆ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเชี่ยวชาญใน
หลายสาขาการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านการท ากิจกรรมจะช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กในวัยเรียนได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้น โครงการนี้จึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตในรูปแบบต่างๆ  และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับเด็ก โดย
บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพ่ือพัฒนาความสามารถของเด็กและต่อยอดแนวคิดให้กับเด็กในอนาคต ซึ่งด าเนินการจัดกิจกรรมในช่วง
เดือนตุลาคม 2562 

      วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1.   น าผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาด าเนินโครงการ 
2.   พัฒนาทักษะชีวิตและฝึกประสบการวิชาชีพส าหรับเด็กประถมศึกษา 
3.   เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ 

     ผลผลิตโครงการ (Output) 
1.   เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาทักษะชีวิต 
2.   สร้างรายได้จากการจัดกิจกรรม 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1.  บุคลากรสามารถน าความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาด าเนินโครงการร่วมกัน 
2.  มีการท างานในลักษณะบูรณาการกับส่วนงานอ่ืนมากขึ้น เพ่ือให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
3.  ฝึกทักษะบุคลากรในการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็ก 
4.  น าแนวทางจากการจัดโครงการมาปรับใช้เพ่ืออบรมอ่ืน ๆ 

 
โครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 

        โครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม อีกท้ังยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนในวัยต่างๆ  ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มุ่นเน้นในเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในทศวรรษท่ี 21 
ภาษาอังกฤษและกิจกรรมต่างๆที่ช่วยในเรื่องการพัฒนาการด้านต่างๆวิธีการหนึ่งที่น ามายกระดับการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็น 
Thailand 4.0  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเชี่ยวชาญในหลายสาขา ซึ่งด าเนินการจัดกิจกรรม 3 ช่วงเวลา ได้แก่  
ธีมที่ 1 เดือนมีนาคม 2563 ธีมที่ 2 เดือนเมษายน 2563 และ ธีมที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2563 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. น าผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาด าเนินโครงการเพ่ือบริการวิชาการ 
2. พัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษส าหรับเด็กในวัยเรียน 
ผลผลิตโครงการ (Output) 
1.  ได้รูปแบบกิจกรรมเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและภาษาอังกฤษ 
2.  เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1.  บุคลากรสามารถน าความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาด าเนินโครงการเพ่ือบริการวิชาการร่วมกัน 
2.  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีการท างานในลักษณะบูรณาการกับส่วนงานอ่ืนมากขึ้น เพ่ือให้บริการวิชาการแก่

บุคคลภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ภาวะวิกฤติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โค วิด -19  (COVID- 19 (  
       โครงการละออพลัส ได้มีการบูรณาการศาสตร์ความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการ  โดยได้ออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า 
“La-or Plus Learning Box” เพ่ือสนับสนุนการเรียนแบบ Home-Based Learning  โดยได้จัดส่งสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวให้กับนักเรียนที่
บ้าน โดยมีจุดประสงค์ในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเด็กนักเรียนละออพลัส ระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1 
อนุบาลชั้นปีที่ 2 และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งกิจกรรมที่ออกแบบทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ “คู่มือส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะ 
EF เด็ก 2-6 ปี” ที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับงบประมาณแผ่นดินจากแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยจ าแนกสื่อการเรียนรู้ออกเป็น 3 กิจกรรมตามพัฒนาการที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละระดับชั้น ได้แก่ 

1. ปิ่นโตความรู้ :LA-OR Plus Learning Box ส าหรับระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 
2. ละออพลัส กล่องการเรียนรู้ LA-OR Plus Learning Box ส าหรับระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 
3. ละออพลัส หม้อชาบูแห่งการเรียนรู้ La-or Plus Knowledge Hotpot ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินงานของ “La-or Plus Learning Box” มีประสิทธิภาพและสามารถประเมินผลด้านการพัฒนาเด็กได้
อย่างเป็นรูปธรรม ทางโครงการละออพลัสได้มีการจัดท าคู่มือและการจัดท าคลิปวีดีโอ แนะน าการใช้สื่อทั้งของระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1 

อนุบาลชั้นปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถใช้สื่อในการพัฒนาเด็กได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด การใช้ 
ClassDoJo เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูประจ าชั้นและผู้ปกครอง รวมถึงได้มีท าการศึกษาวิจัย โดยการเก็บข้อมูลก่อนและหลัง
การใช้สื่อ เพ่ือวัดพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กที่เกิดขึ้นจากสื่อการเรียนรู้ รวมถึงเพ่ือมีฐานข้อมูลในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในมีคุณภาพ
และเหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยมากยิ่งขึ้น  (U 5.5.24 และ U 5.5.69) 

 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ช่วงปีการศึกษา 2563 เกิดภาวะสถานการณ์ไม่ปกติจากการเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ศูนย์ฯ 
จึงใช้เทคโนโลยีออนไลน์มากยิ่งขึ้นในการท างานภายใต้วิถีชีวิตใหม่ เช่น การใช้โปรแกรม MS Team และ Zoom ในการประสานงาน
ภายในและภายนอกเพ่ิมเติมจาก Application เดิมของมหาวิทยาลัย และได้พัฒนาจนสามารถจัดฝึกอบรมออนไลน์ในเชิงธุรกิจได้ เช่น 
หลักสูตร In-house Training: Online Training and Workshop “เทคนิคการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรผ่านระบบ Online ให้กับการร้องขอการพัฒนาและบริการวิชาการจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เป็นต้น เพ่ือลดโอกาสในการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยในช่วงที่ระบาดรุนแรง  (U 5.5.86) 

 สวนดุสิตโพล  มีกระบวนการท างานของบุคลากรของสวนดุสิตโพล ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานที่เป็นนวัตกรรมที่
สอดรับกับวิถีใหม่ คือ การท าส ารวจสาธารณะที่สอดรับกับวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคของเชื้อ
ไวรัส โคโรน่า - 19  (COVID-19  (ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยใช้วิธีส ารวจแบบออนไลน์ ) Online Poll)  น าเทคโนโลยีในการสื่อสาร

เพ่ือลดระยะเวลา  ลดการใช้ทรัพยา  เข้ามาใช้ในการท างาน กรสิ้นเปลือง และส่งเสริมความปลอดภัยในการด าเนินชีวติที่อาจจะเกิดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนั้นส่วนของสวนดุสิตโพลได้มีการจัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแจกให้แก่
บุคลากรและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (U 5.5.87) 

 ส านักกิจการพิเศษ มีกระบวนการด าเนินงาน “สวนดุสิตเดลิเวอรี่” ของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต)             
ส านักกิจการพิเศษ นับได้ว่าเป็นกระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ โดยน าความเชี่ยวชาญ และความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรมาบูรณาการกระบวนการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านการบริการอาหาร
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ด าเนินงานจัดจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มแบบ เดลิเวอรี่ ภายใต้แบรนด์ “สวนดุสิตเดลิเวอรี่” รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกองประชาสัมพันธ์ ในการน าเทคโนโลยี มาสร้างระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital marketing) ซึ่งจากการสร้างความร่วมมือ 
ร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือน าความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของบุคลากรมาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้องค์กรมีความเข้มแข็ง
และพัฒนาสู่การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ และสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (U 5.5.88) 
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ข้อ 6  มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คู่มือการท างานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการปฏิบัติงาน 
         ผลการด าเนินงาน :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการด าเนินการจัดท ามาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คู่มือการท างานรูปแบบใหม่ที่
ยกระดับการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    
คณะ    ครุศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  โรงเรียนการเรือน  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก      
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักบริหารกลยุทธ์  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  สวนดุสิตโพล  และส านักกิจการพิเศษ 

 หน่วยงานวิชาการ   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียว จงึได้มีการจัดท าคู่มือส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดท าคู่มือส านักงานสีเขียว (Green office) (U 5.5.89) และคู่มือคุณภาพสถานที่ผลติ
เครื่องส าอางตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน (ASEAN Guideline for Cosmetic Good Manufacturing 
Practice : ASEAN GMP)  (U 5.5.90) 

 คณะครุศาสตร์ จากวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการท างาน การสอน และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
100 เปอร์เซ็นต์ คือ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ” เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้
มีการออกแบบและพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
สังกัดกลุ่มวิชาชีพครู เป็นผู้เรียบเรียง จนได้รับการยกย่องและน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (U 5.5.91 และ U 5.5.92) 

 คณะพยาบาล  คณะมีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยมีการน าระบบออนไลน์ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการปฏิบัติงานมากขึ้น  

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดท าคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ สาขาวิชาการท่องเที่ยว รทบ .มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็น
แนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับอาจารย์ในหลักสูตรปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการก ากับ
ติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกระบวนการที่ระบุไว้ในคู่มือด้วย  (U 5.5.93) 

 โรงเรียนการเรือน  โรงเรียนการเรือน ได้มีแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับเอกลักษณ์ของความเป็นสวนดุสิต บ่งบอกถึง 
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านอาหาร สร้างมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักในความเชี่ยวชาญของบุคลากรวิชาชีพทางด้านอาหาร โดยการจัดกิจรรม/
รูปแบบการท างานตามวิถีชีวิตใหม่ ดังนี้ 

     -    ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน จัดสาธิตการผลิตเบเกอรี่ให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 ธันวาคม 2562 อาจารย์นคร แซ่สี ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากรสาธิตและให้
ความรู้  เมนู เค้กมะตูม ฟรุ๊ตเค้ก ขนมปังหัวกระโหลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ ขันสี  เมนู  Salzstangerl และ                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ เมนูขนมปัง โฮลวีท วันที่ 7 ธันวาคม 2562 มีการสาธิตและถ่ายทอดความรู้การ
ผลิตเบเกอรี่ โดยอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน และคุณภิญโญ เพ่ิมพูน )Home bakery  (เมนูคุกกี้อัลมอน ด์ คุกกี้เนยสด        
คุณทิพย์ ผันสืบ และคุณสมัย โพธิ์อามาตร์ )Home bakery  (มนูท๊อฟฟ่ีเค้กสูตรคุณยาย คุณประภาศิริ แสนนามเ )โร งแรม
สวนดุสิต เพลส  (เมนูเค้กกล้วยหอม ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ การจัด
อบรมในครั้งนี้ต้องการให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้มาตรฐานเดียวกัน  ) U 5.5.94( 

      -   ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน จัดบริการอาหารภายในศูนย์อาหารดุสิตนฤมล โดยเปิดให้บริการ
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร มีการจัดบริการและปฏิบัติงานตาม
วิถี New Normal คือ มีการบริการในรูปแบบ 7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING  ต้านภัย Covid-19 การ
วัดอุณหภูมิ และการสวมใส่หน้ากากอนามัย และที่ส าคัญศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ได้น าสื่อทางด้านโซเชียลมาช่วยในการ
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บริการอาหารโดยการจัดส่งแบบเดลิเวอรีถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ เฟซบุ๊ก แอปพลิเค
ชันไลน์ และการรับออเดอร์ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น  ) U 5.5.95( 

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดบริการวิชาการและการฝึกอบรมผ่านคู่มือปฏิบัติงานและ
มีการน าระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น  (U 5.5.96) 

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน  แนวปฏิบัติในการท างานที่สอดรับวิถีใหม่ เช่น การจัดกิจกรรมสมาธิออนไลน์  การจัด
ปฐมนิเทศแบบออนไลน์ การจัดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (U.5.5.97) 

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ในงานจัดที่ประทับรับรองและเครื่องเสวย ได้มีการถอดองค์ความรู้ และรูปแบบการจัดงาน ออกมาเป็น
คู่มือหนังสือการจัดที่ประทับรับรองและเครื่องเสวย เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติในการเตรียมการ การจัดการที่ประทับ และเครื่อง
เสวย ตั้งแต่ขั้นตอนการประสานงาน การเตรียมการ และการจัดถวาย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในโอกาสต่อไป 
 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีส่วนส าคัญในการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ได้แก่ สนับสนุนบุคลากรในการควบคุมและดูแลการใช้งานระบบและเครื่องมือใน
การสื่อสารออนไลน์ การให้ค าแนะน า รวมถึงจัดท าคู่มือเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ส าหรับผู้บริหาร ส าหรับนักศึกษา และส าหรับอาจารย์ 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบใน
สถานการณ์ไม่ปกติของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์บนระบบ WBSC-LMS และแอพพลิเคชัน 
Microsoft Teams  (U 5.5.98) 

 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวปฏิบัติในการจัดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโทอิค (TOEIC) รูปแบบใหม่ โดยน าเงื่อนไขการจัดสอบที่ศูนย์การสอบโทอิคก าหนด มาเป็นแนว
ทางการจัดสอบ ในวันที่ 2–3 กรกฎาคม 2563 เช่น การก าหนดทิศทางและระยะห่างขณะเข้าห้องสอบ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนเข้าห้องสอบ การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น  (U 5.5.99) 
       นอกจากนี้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อกับสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 เช่น มีการก าหนดพ้ืนที่และการเว้น
ระยะห่างเพ่ือเข้ารับบริการ การตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ การให้บุคลากรสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการให้บริการ 
และการจัดท าเอกสารแนวปฏิบัติการให้บริการ Counter Service เป็นต้น  (U 5.5.100) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มาตรฐาน/ แนวปฏิบัติ/ คู่มือการท างานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการปฏิบัติงานในการจัดฝึกอบรมของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยที่หน่วยงานได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการซ้อม 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นการระบาดใหญ่ รัฐบาลจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือระงับยับยั้ง
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว โดยให้วิทยากรที่เข้าปฏิบัติงานให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ SMEs และให้ด าเนินการข้างต้น 

เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มีการศึกษามาตรการของจังหวัดที่ 
จัดฝึกอบรม รวมทั้ง ประสานงานกับสถานที่จัดงานและด าเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในสถานการณ์ 
COVID-19 เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยส าหรับผู้เข้าร่วมการอบรมFace shield ส าหรับวิทยากร เป็นต้น รวมถึง 
ปรับรูปแบบการด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการ เช่น ทางโรงแรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้อบรมและบันทึกข้อมูลก่อนเข้าร่วมงาน 
ผู้อบรมนั่งระยะห่างกัน 1-2 เมตร ควบคุมให้ผู้อบรมทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้วิธีเสิร์ฟอาหารว่างให้แต่ละท่านที่โต๊ะ
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เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมกลุ่ม มีฉากกั้นระหว่างการให้ค าปรึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมเริ่มด าเนินการในวันที่ 16-17 มิถุนายน 
2563 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลมีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวและผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4  (U 5.5.101) 

 ส านักบริหารกลยุทธ์  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนละออพลัสในสภาวะปกติ ประกอบด้วย การใช้แฟ้มสะสม
ผลงานของเด็กละออพลัส “LO-OR PLUS LEARNING JOURNEY” ที่มีการเก็บรวบรวมผลงานของเด็ก ๆ  โดยครูชาวไทยจะมีการคัด
แยกผลงานของเด็ก ๆ เพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียน และครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเด็กแต่ละคน และครูต่างชาติจะเขียน
ประเมินผลงานของเด็กเพ่ือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กนักเรียน และแฟ้มการประเมินพัฒนาการ4 ด้าน โดยครูต่างชาติจะ
ประเมินพัฒนาการเด็กในด้านสติปัญญาด้วยวธิีการเขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึง ครูชาวไทยจะประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมเป็นภาษาไทย รวมถึง STUDENT DIARY ที่ครูประจ าชั้นจะเขียนแสดงบรรยายความคิดเห็นของพฤติกรรมเด็ก ๆ  ทุกวัน
ศุกร์เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เขียนแสดงความคิดเห็นกลับมาที่ครูประจ าชั้น และ READING RECORD ที่เด็กและผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมใน
การอ่านจากสื่อต่าง ๆ ร่วมกันที่บ้าน  มีการจัดนิทรรศการสารนิทัศน์ ของโครงการละออพลัสจะมีการรวบรวมผลงานของเด็ก ๆ ที่แสดง
ถึงพัฒนาการ ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้แก่ ผลงานเด็ก ภาพถ่ายระหว่างการท ากิจกรรม การบันทึกค าพูดระหว่างเด็กกับเด็ก เด็กกับ
ครู มาจัดแสดงสารนิทัศน์ในช่วงก่อนปิดภาคเรียนการศึกษาโดยเป็นภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 โครงการละออพลัส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการแนวคิดที่จะริเริ่ม Hybrid Learning 
System ขึ้น โดยการน าเอารูปแบบการเรียนการสอน 3 วิธีมาผสมผสานกัน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ที่โรงเรียน (School-Based Learning) การเรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based Learning) และการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี (Technology-Based Learning) 

โครงการละออพลัสตระหนักถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้าน )Home-Based Learning) ที่จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเด็กเมื่ออยู่บ้าน ดังนั้น จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาสื่อการสอน hybrid Learning และ 
การพัฒนาคู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ จ าแนกออกเป็น 

1.  คู่มือส าหรับกิจกรรมปิ่นโตความรู้: LA-OR Plus Learning Box ส าหรับระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 
2.  คู่มือส าหรับกิจกรรมละออพลัส กล่องการเรียนรู้ LA-OR Plus Learning Box ส าหรับระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 
3.  คู่มือส าหรับกิจกรรมละออพลัส หม้อชาบูแห่งการเรียนรู้ La-or Plus Knowledge Hotpot ส าหรับระดับประถมศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ซึ่งคู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นนั้น ได้รับผลการตอบกลับในเชิงบวก พิจารณาไได้จากรายงานผล
ความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ LA-OR Plus ช่วงโควิด-19 ในทัศนะผู้ปกครอง ท าให้พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  (U 5.5.102) 

ประเดน็ 
   ภาพรวม 
      (%) 

ปิ่นโตความรู ้
     (%) 

  กล่องการ  
    เรียนรู ้
     (%) 

หม้อชาบแูห่ง  
  การเรยีนรู ้

(%) 
“สื่อ/กิจกรรมการเรียนรู้” น่าสนใจ ดึงดูดท าให้อยากเรียนรู้ 85.00 82.20 79.40 89.60 
“สื่อ/กิจกรรมการเรียนรู้” ช่วยพัฒนาเด็กได้จริง  83.20 80.00 79.40 87.80 
“คู่มือ” ออกแบบสวยงาม น่าอ่าน  86.60 85.40 81.20 89.80 
“คู่มือ” ใช้ภาษาเข้าใจง่าย น าไปใช้สอนเด็กได้  85.60 84.80 79.40 89.20 

 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มาตรฐาน /แนวปฏิบัติ/ คู่มือการท างานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการปฏิบัติงาน  ช่วงปีการศึกษา 2563 
ได้พัฒนาคู่มือการจัดการความรู้ในเรื่องการค านวณจุดคุ้มทุนในการปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมขึ้น เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นหลักคิด
เบื้องต้นในการก าหนดราคาและดูแลต้นทุนในการด าเนินโครงการ  (U 5.5.103) 

 สวนดุสิต โพล  มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คู่มือการท างานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการปฏิบัติงาน ของ สวนดุสิตโพล คือ  
     1. การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคของเชื้อไวรัส โคโรนา-19 (COVID-19)   โดยมีแนวปฏิบัติใหม่ใน

การท าส ารวจประเด็นสาธารณะและการให้บริการวิชาการ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนววิถีใหม่ (New Normal) โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยท างานเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานได้จัดท า 
แนวทางการสร้างแบบส ารวจออนไลน์เพ่ือใช้ภายในหน่วยงาน  
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            2. มีแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบส ารวจสาธารณะ จากเดิมการน าเสนอผลการส ารวจของประเด็นสาธารณะ 
เป็นเพียงการน าเสนอผลการส ารวจแต่เพียงอย่างเดียว หลังจากมีการปรับแนวคิดใหม่ มีการท างานในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรม 

การท างานของสวนดุสิตโพลที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม คือ หลังจากมีการส ารวจความคิดเห็นตามประเด็นสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ทางคณะท างานได้ให้นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือเติมเต็มงานให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  (U 5.5.104) 

 ส านักกิจการพิเศษ  จากการด าเนินงานการบริการอาหารว่าง สาธิตการท าอาหารว่าง และกิจกรรม
สาธิตสิ่งประดิษฐ์ ส านักกิจการพิเศษ ได้จัดท าเอกสารเชิงวิชาการเรื่อง “การให้บริการอาหารไทยและสาธิต
ศิลปะประดิษฐ์ ในงานประชุมผู้น าอาเชี่ยน ครั้งที่ 35” หมายเลข ISBN : 978 – 616 – 286 – 009 - 6 โดย
ภายในเล่มระบุขั้นตอนในการด าเนินงาน/แนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  (U 5.5.105 หน้า  
3 -7)  ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันได้ต่อไป 
            นอกจากการด าเนินกิจกรรมการบริการฯข้างต้นแล้ว ส านักกิจการพิเศษ ยังมีการด าเนินงานเชิงบูรณาการในด้าน 

องค์ความรู้ ท้ังบุคลากรท้ังภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้พื้นที่ ท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางการเกษตร โดยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมทางการเกษตรอินทรีย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและผลผลิตทางการเกษตร “เมล่อนสวนดุสิต” ซึ่งผ่านการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเกษตรอินทรีย์ ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและผลผลิตทางการเกษตร และส านักกิจการ
พิเศษ ได้ถอดองค์ความรู้ท่ีได้จากพนักงานท่ีด าเนินการปลูกเมล่อนในโรงเรือน และจัดท าออกมาเป็นวิดี ทัศน์ 
เมล่อน สวนดุสิต เพราะเราใส่ใจ “ปลูกแบบปราณีต” ตามวัฒนธรรมสวนดุสิต (U 5.5.71) และเอกสาร 
เชิงวิชาการ เรื่อง “การปลูกเมล่อนในโรงเรือน” หมายเลข ISBN : 978 – 616 – 286 – 011 – 9 เพื่อใช้

เผยแพร่ให้กับ  ผู้ท่ีสนใจ ปลูกเมล่อนได้ใช้ประโยชน์ได้ (U 5.5.106) 
 

ข้อ 7  บุคลากรส่วนมากมีพฤติกรรมการท างานใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน 
         ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมการท างานใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจนโดยมี
พฤติกรรมที่แสดงออกท่ีแตดต่างกันไป ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานดังต่อไปนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์      
คณะพยาบาลศาสตร์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  โรงเรียนการเรือน  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง หัวหิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ส านักบริหารกลยุทธ์  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  สวนดุสิตโพล  และส านักกิจการพิเศษ  
 หน่วยงานวิชาการ   
 คณะครุศาสตร์  จากวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดพฤติกรรมใหม่ของบุคลากรที่สอดรับวิถีใหม่

อย่าง “การท างาน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ” อย่างชัดเจน ท าให้บุคลากรจ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุม อบรม และสัมมนา แบบ  Onsite และ Online จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อม และยกระดับ
การปฏิบัติงานและการสอนออนไลน์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเทียบเท่าการสอนแบบชั้นเรียนปกติ  (U 5.5.107) 

 คณะพยาบาลศาสตร์  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มีพฤติกรรมที่สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน ดังนี้ 
            1) ปรับรุปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ร้อยละ 100 จากเดิมที่เป็นเป็น Face to Face 
            2) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด เช่น การจ ากัดจ านวนนักศึกษาในการเรียนใน
ห้องเรียนตามนโยบายมหาวิทยาลัย การใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การ
ปฏิบัติตามระเบียบการคัดกรองบุคคลก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น          

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   มีพฤติกรรมใหม่ของบุคลากรส่วนมากที่สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน ดังนี้ 
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1)  จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft teams Zoom เป็นต้น เพ่ือเป็น
การปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการท างานตามนโยบาย Work From Home ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมา โดย รทบ. มีการจัดประชุมออนไลน์ ดังนี้   (U 5.5.108, U 
5.5.109 และ U 5.5.110)         

    -  ประชุมคณะกรรมการประจ า รทบ. แบบออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 พ.ค. 2563 ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 1 มิ.ย. 2563  ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 ก.ค. 2563 

    -  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการแบบออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 เม.ย. 2563 ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 11 พ.ค. 2563   

    -  การจัดอบรม KM ของบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
SCOPUS” วันที่ 28 พ.ค. 2563 แบบออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams และในหัวข้อ “เทคนิคการวางโครงร่างในการจัด     การเรียนการ
สอนแบบ MOOC” วันที่ 26 พ.ค. 2563 แบบออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams  

   -  การจัดอบรม KM ของบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อ “การเลือกหัวข้อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับช านาญการ)” วันที่ 15 มิถุนายน 2563 แบบออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams 

   ซ่ึงเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดท าการปกติ รทบ. ยังคงสนับสนุนการรับวิถีใหม่ในการจัดการประชุมแบบออนไลน์ ในกรณีที่คณะ
กรรรมการส่วนใหญ่สามารถเข้ามาประชุมในสถานที่ รทบ. ยังคงจัดระบบการประชุมออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ
คณะกรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในสถานที่ได้ ซึ่งเป็นการยืดหยุ่นที่คณะกรรมการท่านนั้นไม่จ าเป็นต้องส่งตัวแทน และถือ
ว่าเป็นการประชุมที่ครบองค์ประชุม รทบ. มีการจัดประชุมปกติ และอ านวยความสะดวกในประชุมออนไลน์พร้อมกัน ดังนี้ 

  -  การประชุมคณะกรรมการ รทบ. วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสงจ านงค์ประธานหลักสตูร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประชุมออนไลน์พร้อมกับคณะกรรมการท่านอ่ืนที่ประชุมกัน
ในสถานที่ปกติ 
              -  ประชุมตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ประชุมออนไลน์เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส 
COVID - 19 เพ่ือขอรับทุนการศึกษา พร้อมกับคณะกรรมการท่านอ่ืนที่ประชุมกันในสถานที่ปกติ            

2)  การจัดโครงการต่างๆ ของ รทบ. จะต้องปฏิบัติตามมาตรการณ์เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมีการดูแล
สุขอนามัยตลอดระยะเวลาในการจัดโครงการ เช่น โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต โครงการมัคคุเทศก์
สร้างสรรค์เลือดใหม่สวนดุสิตและเตรียมความพร้อมเพ่ือขอสอบบัตรมัคคุเทศก์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โครงการ
ปฏิบัติการภาคสนามการวางแผนและการจัดน าเที่ยว และโครงการปฏิบัติการภาคสนามนักนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รหัส 63 (THM Orientation Live: Changing Your New Life to Your New 
Normal) ผ่านทาง Facebook Page: โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมดัลงกล่าว 
ดังนี้ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 61 คน สาขาวิชาการท่องเที่ยว 45 คน สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 49 คน สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดล าปาง 6 คน รวม 167 คน            

3)  บุคลากร รทบ. มีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Online 60 Onsite 40 โดยใช้ระบบการสอน WBSC-LMS ซึ่งจะ
มีการอัพโหลดข้อมูลของรายวิชาต่างๆ ได้แก่ แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนการสอน การมอบหมายงาน ครบทุก
รายวิชา 

 โรงเรียนการเรือน  ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน มีรูปแบบการ
เข้าถึงลูกค้า หรือผู้สนใจรับบริการมีการท ากิจกรรมร่วมกัน การน าความรู้ความสามารถของวิชาชีพด้านอาหารเผยแพร่ให้สาธารณชนได้
เข้าถึงมากขึ้น โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น ร่วมงานมหกรรมอาหาร กิจรรม workshop ด้านอาหารที่
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บุคคลภายนอกสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้ และที่ส าคัญยังมีการปรับพฤติกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
Corvid-19 ในปัจจุบัน ดังนี้ 

- การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรค Covid-19 เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งการ
ท างานแบบ Work from Home และการจัดประชุมแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563          
(U 5.5.111) 

- ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งเห็นความส าคัญของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทยและนานาชาติ ตามที่ปรากฏตามข่าวสารและสื่อต่าง ๆ 
ดังนั้น จึงมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Corvid-19 (U 5.5.112) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรและผู้ใช้บริการ โดยรายละเอียดในคู่มือมีเนื้อหา และข้อแนะน าการปฏิบัติตน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติตัวการเข้าพ้ืนที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือนเฉพาะ อาคาร 10 อาคาร 
12 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และศูนย์อาหารดุสิตนฤมล 

2. มาตรการรับมือ Corvid-19 เข้าพ้ืนที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  
3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 พ้ืนที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  บุคลากรน าระบบออนไลน์มาพัฒนางานและใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นในการปฏิบัติงานท าให้การด าเนินงานลดความล่าช้าลง และข้อผิดพลาด เป็นการลดขั้นตอนและกระบวนการท างานให้กระชับมาก
ขึ้นและให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการท างาน  (U 5.5.113) 

 ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บุคลากรมีพฤติกรรมใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่ สายวิชาการมีการปรับรูปแบบการสอนให้เปน็แบบ
ออนไลน์ สนับสนุนมีการบริการให้กับนักศึกษา โดยน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมใหม่ เช่น การอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรและอาจารย์ผู้สอน ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น  (U 5.5.114) 

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ท าให้มีการปรับกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรมีการปรับตัวสอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน เช่น การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียน online ผสมผสานกับ
การสอนในห้องเรียนรูปแบบเดิม การจัดห้องเรียนแบบมีระยะห่าง การใช้สื่อการสอนและวิธีการสอนในรูปแบบใหม่ รวมถึงการปรับตัว
ในวิถีใหม่ในการเดินทางมาสอน หรืออยู่ในสถานศึกษา การผ่านจุดคัดกรอง การดูแลป้องกันตนเอง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ 
online และรูปแบบเดิม แต่เพ่ิมระยะห่างระหว่างบุคคล 

 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดแนวทางและกระบวนการท างานส าหรับบุคลากรของส านักฯ เพ่ือลดการแพร่ระบาดและเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing)  โดยบุคลากรปรับรูปแบบและกระบวนการท างานโดยการประยุกต์ใช้  Application ที่มีอยู่เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้แอพพลิเคชัน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการท างานและสื่อสารภายในองค์กร (U 5.5.115) 

2) การให้ค าปรึกษานักศึกษาและอาจารย์ผ่านแอพพลิเคชัน LINE ส าหรับการใช้งานเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และ 

การสื่อสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Online Education Platform)  (U 5.5.116) 
3)  การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านแอพพลิเคชัน Microsoft Teams    

(U 5.5.117) 
4) บุคลากรของส านักฯ เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่อยู่ใน Microsoft Office365 ผ่านการอบรม (U 5.5.118) 
5) สนับสนุนและช่วยเหลือการใช้งานแอพพลิเคชัน Microsoft Teams และ Zoom ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย ส าหรับการประชุมและการอบรมออนไลน์ (U 5.5.119) 
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 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  บุคลากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดรับ 

วิถีใหม่อย่างชัดเจน ดังนี้  
       1) บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร การประชุมทั้งภายใน

หน่วยงานและภายนอกหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ เช่น การประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM การประชุมผ่านโปรแกรม VDO 
Conference การติดต่อประสานงานต่าง ๆ และการติดตามงานผ่าน Line Application  (U 5.5.120 และ U 5.5.121)  

      2) บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการนักศึกษาตามมาตรการที่สอดรับกับวิถีใหม่ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID–19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการให้บริการ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
หลังจากให้บริการ การเพ่ิมช่องทางการสมัครอบรม การรับผลสอบและการยื่นผลสอบกรณีไปสอบด้วยตนเองภายนอกผ่านระบบ/บสอ
ออนไลน์ เป็นต้น  (U 5.5.122) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  พฤติกรรมใหม่ของบุคลากรที่สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน จากเหตุการณ์ COVID-19 ที่แพร่กระจาย
ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสภาพการท างานในวงกว้าง เพ่ือลดการแพร่และติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีโอกาสติดได้มากในระหว่างการเดินทาง 
หรือการท างานร่วมกันในที่ท างานของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีนโยบายและก าหนดมาตรฐานการท างานที่บ้าน หรือ  
Work for home ของบุคลากร ซึ่งท างานในรูปแบบออนไลน์ และมีการให้บริการอาจารย์และนักวิจัยผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี ้
ยังมีการก าหนดรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในแต่ละวัน โดยมีการเหลื่อมเวลาการท างานและ
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติเพ่ือลดความแออัดภายในส านักงาน โดยผู้บริหารได้จัดให้มีตาราง
การท างาน การมอบหมาย และการส่งงานให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือโรคติดเชื้อสู่บุคลากร และช่วยให้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง     
(U 5.5.123) 

 ส านักบริหารกลยุทธ์  จากผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินในข้อ 1 2 4 5 และ 6 ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2563  
ได้มีการขยายหลักสูตรของโครงการละออพลัสสู่นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และยังคงด าเนินงานอย่างต่อเนื่องส าหรับระดับ
อนุบาลชั้นปีที่ 1 และ 2 เนื่องจากได้รับการตอบรับ ได้รับความชื่นชมจากผู้ปกครองเป็นอย่างมากต่อผลการพัฒนาการของนักเรียนของ
โครงการในปีการศึกษา 2562 ทั้งในด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการด าเนินชีวิตด้วยตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน  
โดยปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้ามาศึกษาในโครงการละออพลัส รวมจ านวนทั้งสิ้น 492 คน  ซึ่งเป็นอัตราที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 5 เท่า 
จากปีที่ผ่านมา  นอกจากนี้ โครงการละออพลัสได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ การใช้ระบบ ClassDoJo  
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีช่อง You tube เพ่ือส่งเสริมการสื่อสารและเรียนรู้ออนไลน์ 
มากยิ่งขึ้น (U 5.5.124) 

 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์   ช่วงปีการศึกษา 2563 เกิดภาวะสถานการณ์ไม่ปกติจากการเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 
ศูนย์ฯ จึงใช้เทคโนโลยีออนไลน์มากยิ่งขึ้นในการท างานภายใต้วิถีชีวิตใหม่ เช่น การใช้โปรแกรม MS Team และ Zoom  
ในการประสานงานภายในและภายนอกเพ่ิมเติมจาก Application เดิมของมหาวิทยาลัย และได้พัฒนาจนสามารถจัดฝึกอบรมออนไลน์
ในเชิงธุรกิจได้ เช่น หลักสูตร In-house Training: Online Training and Workshop “เทคนิคการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
และขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบ Online ให้กับการร้องขอการพัฒนาและบริการวิชาการจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เพ่ือลดโอกาสในการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยในช่วงที่ระบาดรุนแรง ซึ่งศูนย์ฯ  
ได้น าการปรับตัวใหม่นี้มาใช้เป็นมาตรการป้องกันไวรัสโควิดในโครงการอบรมใบอนุญาตขับรถ/วิทยฐานะ โดยการปรับระยะห่าง 
ในห้องอบรม (Social Distancing) การปรับระบบการจัดเลี้ยง การป้องกันโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงสุขภาวะอนามัยของบุคลากร
และผู้รับบริการ (U 5.5.125) 
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 สวนดุสิต โพล  พฤติกรรมใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า บุคลากรของสวนดุสิตโพล
ทั้งหมด ทั้งบุคลากรประจ า (พนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราจ้าง) และ บุคลากรที่ท างาน
ให้กับสวนดุสิตโพล ทุกคนมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติที่สอดรับวิถีใหม่  
ตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19  ได้แก่ การมีพฤติกรรมการเรียนรู้ในการใช้ชีวิต 

แบบเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาด ลดการสัมผัส  โดยมี
พฤติกรรมสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างการท างานหรือพูดคุย 
และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารในการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น เช่น 

การประชุมหรือสื่อสารผ่านทางออนไลน์ท าให้มีการท างาน 

ที่รวดเร็ว  (U 5.5.126) 
 ส านักกิจการพิเศษ   บุคลากรของส านักกิจการ

พิเศษ ร่วมแรงร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดรับ 

วิถีใหม่ และมาตรการป้องกัน  และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 อย่ างชั ดเจน เช่น การรั กษาระยะห่าง 
ทางกายภาพ การใช้หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ การล้างมืออย่างถูกวิธี การบริการตักอาหารกับลูกค้า 
รวมถึ งการน าเทคโนโลยีควบคู่ กั บอินเทอร์ เน็ ตจะเข้ ามามีบทบาทกับการท างานมากขึ้ น  
โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online ท่ีมาจาก Website Facebook และ applications : Line@  ซึ่งใช้
ในการการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และการบริการ Online รวมถึงการโฆษณา และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการของส านักกิจการพิ เศษ ซึ่ ง Line Official Account คือ  Line : @suandusitdelivery Line : 
@SDUKITCHEN  (U 5.5.127  และ U 5.5.128) 
 

รายการหลักฐาน :   
U 5.5.1   สัญญาภาคีร่วมด าเนินงาน โครงการหนุนเสริม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามประเมินการพัฒนาครู  
             ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
U 5.5.2   ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  
U 5.5.3   รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
U 5.5.4   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ปีที่ 3 
U 5.5.5   ผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย - อังกฤษ ปีที่ 3 

U 5.5.6   รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ใหญ่วัยกลางคนที่เหมาะสมจาก 
             ภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ 
U 5.5.7   หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าพ้ืนที่เพ่ือถ่ายท าวีดีทัศน์ผลิตสื่อเผยแพร่ Best Practice Green Office 
U 5.5.8   บันทึกข้อตกลงการด าเนินงาน (TOR) และข่าวออนไลน์ 
U 5.5.9   บันทึกข้อตกลงการด าเนินงาน (TOR) และผลงานการออกแบบ 
U 5.5.10  รายงานสรุปโครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ 
U 5.5.11  หนังสือขอเชิญส่งข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการภัยภิบัตรส าหรับคนพิการ 
              ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ พม 0703/90 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 
U 5.5.12  สัญญาจ้างที่ปรึกษาติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการภัยภิบัตรส าหรับคนพิการ  
              ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) สัญญาเลขท่ี 5/2563 
U 5.5.13  สรุปข้อมูลงาน/โครงการที่ได้รับการว่าจ้าง 
U 5.5.14  สรุปผลงานที่โดดเด่นและได้รับความชื่นชมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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U 5.5.15  บันทึกขออนุมัติโครงการฯ แบบตอบรับการประเมินโครงการจากหน่วนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด 

U 5.5. 16  รายละเอียดหนังสือบันทึกข้อความอนุมัติโครงการฯ จากจังหวัดและค าสั่งคณะกรรมการ 
              คณะด าเนินงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
U 5.5. 17  บันทึกอนุมัติโครงการฯ ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
              ในกระบวนการด าเนินโครงการฯ 
U 5.5.18  หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน เกียรติบัตรการเป็นวิทยากร 
U 5.5. 19  หนังสือขอบคุณ และชื่นนักศึกษาในการค าแนะน าข้อมูลการท่องเที่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างประเทศ 
U 5.5. 20  ภาพกิจกรรมนักศึกษาให้ค าแนะน าข้อมูลการท่องเที่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างประเทศและสื่อสารด้วย 
              ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และหนังสือขอขอบคุณและชื่นชมนักศึกษาในการค าแนะน าข้อมูลการท่องเที่ยว 
              กับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างประเทศ 
U 5.5. 21  หนังสือเข้าภายนอกจากจังหวัดสุพรรณบุรี เล่มรายงานผลการด าเนินการด าเนินงานการจัดที่ประทับรับรองและ 
              เครื่องเสวยฯ 
U 5.5. 22  โครงการอบรม Jump Start Your Online Teaching with MS Team 
U 5.5.23  สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา สัญญาเลขท่ี ศภ.8-10/2563 
U 5.5.24  โครงการละออพลัส 
U 5.5.25  แบบตอบรับการสมัครเรียนในโครงการละออพลัส 
U 5.5.26  ภาพกิจกรรม การได้รับความไว้วางใจการว่าจ้างงานจากหน่วยงานภายนอก ของโครงการอาคารอเนกประสงค์ 
             ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
             ในวันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  http://www.dusit.ac.th/.758600/2019html   
U 5.5.27  ภาพกิจกรรม บริการอาหารและเครื่องดื่มในวันสถาปนาส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 58 ปี เมื่อวันที่ 22  
             ตุลาคม 2562 http://www.dusitproduct.com/newsdetail.php?id=1590  
U 5.5.28  ภาพกิจกรรม จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในวันคล้ายวันสถาปนากรมการอุตสาหกรรมทหาร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  
              2562  http://www.dusitproduct.com/news.php?keyword=8+%B5%D8%C5%D2%A4%C1+2562  
U 5.5.29  ภาพกิจกรรม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อวิชาพิธีการและมารยาทสังคมของผู้บริหาร (มารยาทประเพณี 
             นิยมการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มมาตรฐานสากลแบบตะวันตก) ในกิจกรรมหมวดวิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 
             ในการปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา 
             สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 16 และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
             เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 http://www.dusitproduct.com/newsdetail.php?id=1632 
U 5.5.30  ภาพกิจกรรม การได้รับความไว้วางใจจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้า 
              ด าเนินการเป็นผู้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพ้ืนที่ศูนย์อาหาร ชั้น 11 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
              และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) http://www.dusitproduct.com/newsdetail.php?id=161914 
U 5.5.31  ข้อตกลงความร่วมมือ  
U 5.5.32  โครงการอบรม ททท. และผลการด าเนินโครงการ 
U 5.5.33  หลักฐานจากรายชื่อหรือสัญญาว่าจ้างโครงการของหน่วยงานที่มีการว่าจ้างติดต่อกัน ดูข้อมูลจาก 
               เว็บไซต์ https://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/ 
U 5.5.34   หลักฐานจากผลการเผยแพร่ของสื่อมวลชน ในหัวข้อ “การงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว” ของสื่อต่าง ๆ  เช่น  
               กรมประชาสัมพันธ์  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191204105051884 
               คมชัดลึกออนไลน์ https://www.komchadluek.net/recommended/pr/231948 
               มติชนออนไลน์    https://www.matichon.co.th/politics/news_2216075 
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U 5.5.35  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย 
              สวนดุสิต 
U 5.5.36  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
             สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต )อพ.สธ .- มสด (.  
U 5.5.37  ภาพผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตผ่านมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีดี ASEAN GMP 
U 5.5.38  ค าสั่งที่ 4594 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร ภูมิภาค 
             อาเซียน (AUCC) 
U 5.5.39  สรุปผลงานที่โดดเด่นและได้รับความชื่นชมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
U 5.5.40  ภาพกิจกรรมนักศึกษาให้ค าแนะน าข้อมูลการท่องเที่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างประเทศและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
              และภาษาจีน และหนังสือขอขอบคุณและชื่นนักศึกษาในการค าแนะน าข้อมูลการทอ่งเที่ยวกับผูโ้ดยสารที่เป็น 
              ชาวต่างประเทศ 
U 5.5.41  ข่าวโพสต์ทูเดย์ ตรีผลาเฮ้ลตีโ้ฮมร่วมกับหนว่ยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัสวนดสุิตเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 
              ออกสู่ตลาดอาเซียน 

U 5.5.42  โครงการ เวิรล์ไดแดค็ เอเซีย 2019 
U 5.5.43  ขอความอนุเคราะหค์วามรว่มมือฯ จาก IMPACT MUANG THONG THANI เลขรบัของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
              เลขที่ 3820 ลงวันที ่26 สงิหาคม 2562 
U 5.5.44  ภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผ่านมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดี ASEAN GMP 
U 5.5.45  ภาพข่าวศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งจังหวัดตรัง ซึ่งได้รับรางวัล ระดับทองแดง 
U 5.5.46  รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูปในรูปแบบ 
             การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา การดูและสุขภาพแบบล้านนาในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง  
             ปี พ.ศ. 2563 
U 5.5.47  Application ใช้ในระบบ Andriod และ IOS 
U 5.5.48  เล่มคู่มือการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบล้านนา 
U 5.5.49  ผลงานที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ 
U 5.5.50  บันทึกอนุมัติโครงการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะ EF ส าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้เทคนิค  
             STOP MOTION และ ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
             ในกระบวนการด าเนินโครงการฯ 
U 5.5.51  บันทึกอนุมัติโครงการพัฒนาโครงการนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้ระบบการนิเทศออนไลน์ 
             ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 606 ศูนย์ ในเขตภาคตะวันออก และค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานและ 
             รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมในกระบวนการด าเนินโครงการฯ 
U 5.5.52  ภาพกิจกรรมและกระบวนการการจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ และสมาธิออนไลน์ 
U 5.5.53  หนังสือเข้าภายนอกจากจังหวัดสุพรรณบุรี เล่มรายงานผลการด าเนินการด าเนินงานการจัดที่ประทับรับรองและ 
             เครื่องเสวยฯ 
U 5.5.54  จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ WBSC-LMS ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 และภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
U 5.5.55  ใบสมัครอบรม Free Course : https://bit.ly/2HXMTMd 
U 5.5.56  ใบสมัครสอบ TOEIC : https://bit.ly/2XUpQcN 
U 5.5.57  ใบสมัครสอบ SDU–TEST : https://bit.ly/3haCTzw 
U 5.5.58  แบบแสดงความจ านงรับผลสอบ : https://bit.ly/2C2bEaS 
U 5.5.59  แบบแสดงความจ านงตรวจสอบผลการสอบภาษาอังกฤษ : https://bit.ly/3frPy0b 
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U 5.5.60  แบบประเมินกิจกรรมการอบรม : https://bit.ly/38z7jHW 
U 5.5.61  ตัวอย่างช่องทางรายการ Friends’ Tips และ Friend’s Share : https://www.facebook.com/ilacatdusit/videos 
U 5.5.62  คลิปวิดีโอแนะน าการใช้งานโปรแกรม EDO : http://ilac.dusit.ac.th/2020/06/3178.html/ 
U 5.5.63  คลิปวิดีโอวิธีการท า Placement Test : http://ilac.dusit.ac.th/2020/06/3216.html/ 
U 5.5.64  บันทึกข้อความเชิญประชุม 
U 5.5.65  บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ถ่ายทอดสด 
U 5.5.66  บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ถ่ายทอดสดศูนย์การศึกษานอก 
U 5.5.67  รายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

         สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ. - มสด.) 
U 5.5.68  รายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับความตองการ 

        ตลาดภายใตโครงการ Flagship พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูปภาคกลางสูอุตสาหกรรม 4.0 
U 5.5.69  โครงการละออพลัส 
U 5.5.70  ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบริการอาหารและสาธิตงานฝีมืองาน ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน  

        ครั้งที่ 35 http://www.dusitproduct.com/newsdetail.php?id=1598  
U 5.5.71  วิดีทัศน์ เมล่อน สวนดุสิต เพราะเราใส่ใจ “ ปลูกแบบปราณีต ” ตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 
U 5.5.72  รายการสื่อเพ่ือเผยแพร่ จ านวน 34 กระบวนการ 
U 5.5.73  ภาพกิจกรรมหลักสูตร In-house Training: Online Training and Workshop “เทคนิคการจัดท าแผน 

        ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบ Online ให้กับการร้องขอการพัฒนาและบริการ 
        วิชาการจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

U 5.5.74  มาตรการการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการฯ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความปกติใหม่ )New normal( 
U 5.5.75  คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
U 5.5.76  บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการมัคคุเทศก์สร้างสรรค์เลือดใหม่สวนดุสิตและเตรียมความพร้อมเพ่ือขอสอบ 

       บัตรมัคคุเทศก์ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ที่รทบ. 549/2563 
U 5.5.77  แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติและรายงานผลการด าเนินงาน 

       การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  
U 5.5.78  กระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม ่
U 5.5.79  บันทึกขออนุมัติโครงการฯ แบบตอบรับการประเมินโครงการจากหน่วนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  

       และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
U 5.5.80  ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์ การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบบออนไลน์ 
U 5.5.81  แผนการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
U 5.5.82  คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล )Digital Literacy) ให้กับบุคลากร 

       ส านักวิทยบริการฯ บนพื้นที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย )Smart Spaces) 
U 5.5.83  รายงานสรุปผลอบรมในหัวข้อ “2E กับการพัฒนาและจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคเปลี่ยนผ่าน 4G”  

       เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
U 5.5.84  ตัวอย่างการประชุมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมออนไลน์ 
U 5.5.85  เล่มรายงาน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับเกมรุก ปลุกอุตสาหกรรมอาหาร 
U 5.5.86  ภาพกิจกรรมหลักสูตร In-house Training: Online Training and Workshop “เทคนิคการจัดท าแผน 

        ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบ Online ให้กับการร้องขอการพัฒนาและบริการ 
        วิชาการจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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U 5.5.87  มีการท าแบบส ารวจออนไลน์ในหลายหัวข้อ เช่น การส ารวจการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมโยธาธิการและ 
       ผังเมือง https://forms.gle/TBhiR7JoqmDSJF4L9 และ การส ารวจการรับรู้และความเชื่อม่ันของประชาชน 
       นอกพ้ืนที่ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

U 5.5.88  ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบริการอาหารและสาธิตงานฝีมืองาน ในการประชุมสุดยอดผู้น า 
       อาเซียน ครั้งที่ 35 http://www.dusitproduct.com/newsdetail.php?id=1598 

U 5.5.89  คู่มือส านักงานสีเขียว (Green office)   
U 5.5.90  คู่มือคุณภาพสถานที่ผลิตเครื่องส าอางตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน 

       (ASEAN Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practice : ASEAN GMP) ของศูนย์เครื่องมือฯ 
U 5.5.91  คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
U 5.5.92  หลักฐานการประชุม อบรม และสัมมนา แบบ Onsite และ Online จากภายในและภายนอก 
U 5.5.93  เล่มคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตร 

       ศิลปศาสตรบัณฑิ สาขาวิชาการท่องเที่ยว รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
U 5.5.94  สรุปการจัดกิจกรรมการสาธิตการผลิตเบเกอรี่ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
U 5.5.95  สรุปการข่าวกิจกรรมการจัดบริการอาหารภายในศูนย์อาหารดุสิตนฤมล 
U 5.5.96  คู่มือระบบออนไลน์ในการใช้งานเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การปฏิบัติงานซึ่งเชื่อมต่อระบบเดียวกับ 

       มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
U 5.5.97  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบอนไลน์ การจัดประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์ การจัดปฐมนิเทศ 

       นักศึกษาใหม่แบบออนไลน์       
U 5.5.98  คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SDU Online Education Platform) ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 
U 5.5.99  ภาพถ่ายการเว้นระยะห่างส าหรับการเข้าสอบ TOEIC  
U 5.5.100  เอกสารแนวปฏิบัติการให้บริการ Counter Service 
U 5.5.101  เล่มรายงาน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับเกมรุก ปลุกอุตสาหกรรมอาหาร 
U 5.5.102  รายงานผลความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ LA-OR Plus ช่วงโควิด-19 ในทัศนะผู้ปกครอง 
U 5.5.103  คู่มือการจัดการความรู้ในเรื่องการค านวณจุดคุ้มทุนในการปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรม 
U 5.5.104  แนวปฏิบัติในการสร้างแบบส ารวจออนไลน์ โดยศึกษาจากยูทูป และบุคลากรร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  

           ในการท าแบบส ารวจออนไลน์โดยใช้ Google form 
U 5.5.105  เอกสาร เรื่อง “การให้บริการอาหารไทย และ สาธิตศิลปะประดิษฐ์ ในงานประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน  

         ครั้งที่ 35” หมายเลข ISBN : 978 – 616 – 286 – 009 – 6 
U 5.5.106  เอกสาร เรื่อง “การปลูกเมล่อนในโรงเรือน” หมายเลข ISBN : 978 – 616 – 286 – 011 – 9 
U 5.5.107  แจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารของสวนดุสิตโพล ได้แก่ ไลน์ (Line) และการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างไม่เป็นทางการ 
U 5.5.108  หลักฐานการประชุม อบรม และสัมมนา แบบ Onsite และ Online จากภายในและภายนอก 
U 5.5.109  แบบส ารวจการจัดการเรียนการสอน 1/2563 หนังสือรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์     
U 5.5.110  https://www.facebook.com/prthmsdu/ 
U 5.5.111  แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติและรายงานผลการด าเนินงาน 

         การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
U 5.5.112  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19       
U 5.5.113  คู่มือระบบออนไลน์ในการใช้งานเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การปฏิบัติงานซึ่งเชื่อมต่อระบบเดียวกับ 

         มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
U 5.5.114  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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U 5.5.115  สื่อประชาสัมพันธ์ Work from home for SDU Staff ในรูปแบบ infographic ส าหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน  
           (Work from Home) 

U 5.5.116  สื่อประชาสัมพันธ์ SDU Online Help Desk 
U 5.5.117  ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563  

           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ผ่านแอพพลิเคชัน Microsoft Teams 
U 5.5.118  รายงานผลโครงการอบรม “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ด้วย Office365 เพ่ือการสื่อสารภายใน 

           องค์กร” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
U 5.5.119  ภาพการสนับสนุนและช่วยเหลือการใช้งานแอพพลิเคชัน Microsoft Teams และ Zoom ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
U 5.5.120  เอกสารแนวปฏิบัติการให้บริการ Counter Service 
U 5.5.121  ภาพถ่ายการประชุมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2563 แบบ Zoom 
U 5.5.122  ภาพถ่าย Line Application 
U 5.5.123  ตัวอย่างแบบติดตามการปรากฏตัวเข้ามาท างาน จากกองบริหารงานบุคคล ตารางงานแต่ละวันรายบุคคล และ 

           แผนบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน 
U 5.5.124  การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือนวัตกรรมของสวนดุสิตผ่านสื่อมวลชน 
U 5.5.125  ภาพกิจกรรมตามมาตรการของรัฐ 
U 5.5.126  แจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารของสวนดุสิตโพล ได้แก่ ไลน์ (Line) และการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างไม่เป็นทางการ 
U 5.5.127  ภาพกิจกรรม การจัดเตรียมอาหารเพื่อน าส่งลูกค้า ของกิจกรรม “สวนดุสิตเดลิเวอรี่”  

          http://www.dusitproduct.com/newsdetail.php?id=1668 
U 5.5.128  ภาพกิจกรรม การประชุมทีมงานสวนดุสิตเดลิเวอรี่ และการวางแผนการบริการลูกค้า            

                https://delivery.dusit.ac.th/ 
การประเมินตนเอง : 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 7 ข้อ 

 
7 ข้อ 

 (ข้อ 1 - 7) 
8.00 บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
   ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
   1. ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน 2. ผศ.ดร.วชิชา  ฉิมพลี 
   3. ผส.ดร.ศรีสุดา  วงศ์วิเศษกุล 4. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์  แสงรุ่งเรือง 
   5. ดร.กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 6. ดร.วรเวชช์  อ่อนน้อม 
   7. ผศ.ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง 8. ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ 
   9. ดร.สวุิชชา  เนียมสอน 10. ผศ.ดร.ยุธยา  อยู่เย้น 
   11. นายวีรัพันธ์  ชมพูแดง 12. ดร.พันธรักษ์  ผูกพันธ์ 
   13. ผศ.ดร.ผดุง  พรมมูล 13. ดร.สุทัน  มุมแดง 
   15. นายณัฐพล  แย้มฉิม  
ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
   1. นางมณีนุช  เจตน์อารี       2. ดร.ศุภกร  ปรุงศิลป์ชัย          3. น.ส.ธัญญลักษณ์  เวชชศาสตร์  
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ร้างหกดยฟห 

     

 

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ/ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 หลักสูตร (ท้ังระยะสั้นและระยะยาว) ที่บรรจุลักษณะ laH ไว้ใน

หลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หลักสูตร 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 30 โครงการ/
กิจกรรม 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 นักศึกษาต่างชาติมาศึกษา (ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว) ใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 4 กลุ่ม (หากกลุ่มใดมีจ านวนนักศึกษา
ต่างชาติมากกว่า 15 คนต่อกลุ่ม ให้ + เพิ่มกลุ่มละ 1 คะแนน) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมรวมถึงการ Virtual 
Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์เก่าผ่านสื่อ
เทคโนโลยี มีกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมสนับสนุนที่
มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด 
       ถ้ามี แต่ยังไม่เห็นเด่นชัด = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็น
สากล ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเป็นอยู่ที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นสากล 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 7 บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต  
     ถ้า 1 ใน 3 ของบุคลากรยังต้องปรับปรุง = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 8 นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต  
     ถ้า 1 ใน 3 ของนักศึกษายังต้องปรับปรุง = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 8 ข้อ 8 คะแนน 
          
           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการจัดท าหลักสูตร จัดหาผู้สอน เครื่องมือและเตรียมสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่กว้างขวางเป็นสากล สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ส่งเสริมความเข้าใจต่างวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding)  มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

รายงานการประเมินตนเอง ชื่อตัวชี้วัด : การสร้างความเป็นสากลจากภายใน 

               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
               (Internationalization at home: IaH) U 5.6 มสด. SDU 5 
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ข้อที่ 1 หลักสูตร (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ที่บรรจุลักษณะ IaH ไว้ในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries ที่ถูกพัฒนาภายใต้
องค์กร Educational Testing Services (ETS) แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรชั้นน าซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี 
ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านการพัฒนา วิจัย บริหารจัดการ และให้คะแนนข้อสอบประเมินทักษะ  
ทางภาษาอังกฤษมากกว่า 50 ล้านฉบับต่อปี เช่น ข้อสอบ TOEFL® TOEIC® เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่มีความยืดหยุ่น สามารถประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา
ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรและจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้
โปรแกรมฯ English Discoveries Online ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีนักศึกษาเข้าร่วมทุกหลักสูตร (คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากหลักสูตรทั้งหมด) ดังนี้ 

หลักสูตรระยะสั้น 
1. จัดอบรมผู้ใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online และการ

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Placement test) ครั้งละ 1.50 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร/ชั้นปี นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการอบรมการใช้งานแล้ว 5,090 คน (U 5.6.1) 

2. จัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรต่าง ๆ เช่น English Discoveries for Basic 1, English 
Discoveries for Intermediate/Advanced Learners  โดยใช้เนื้อหาในโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด 
English Discoveries Online เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน จัดอบรมครั้งละ 1.50 ชั่วโมง ปีงบประมาณ 
2563 มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 937 คน 
           หลักสูตรระยะยาว 

- นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 1-4 จะได้รับการจัดสรรบัญชีการใช้งานโปรแกรม
ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เพ่ือใช้พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 
ทุกคนจนจบการศึกษา ทั้งนี้ในรายวิชาพ้ืนฐานได้แก่วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตนและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สะท้อนคิด ได้น าโปรแกรมฯ เข้าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาละ 60 ชั่วโมง โดยจัดการเรียน
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ 8.00-12.00 น. รวมทั้งสิ้น 15 สัปดาห์ เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสามารถน าไปใช้ในศตวรรษที่ 21 (U 5.6.2, U 5.6.3) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online 
จ านวนทั้งสิ้น 5,297 คน รายละเอียดแยกตามสังกัดและหลักสูตร ดังนี้ 
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ล าดับ คณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา หลักสูตร จ านวน (คน) 
1. ครุศาสตร์  การประถมศึกษา  109 

   การศึกษาปฐมวัย   113 

2. พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  276 

3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  166 

   บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  47 

   ภาษาและการสื่อสาร  117 

   ภาษาอังกฤษ  222 

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  94 

   ศิลปศึกษา  4 

4. การท่องเที่ยวและการบริการ การจัดการงานบริการ (นานาชาติ)  33 

   การท่องเที่ยว  171 

   ธุรกิจการบิน   126 

   ธุรกิจการโรงแรม  170 

   ธุรกิจการบิน (นักศึกษาจีน) 30 

5. การเรือน การก าหนดและการประกอบอาหาร  57 

   คหกรรมศาสตร์  242 

   เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  390 

   เทคโนโลยีอาหาร  87 

6. วิทยาการจัดการ การเงิน  67 
   การจัดการบัณฑิต  66 

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์  48 

   การจัดการธุรกิจค้าปลีก  41 

   การตลาด  131 

   การบริการลูกค้า  93 

   การบัญชี  125 

   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  93 

   ธุรกิจระหว่างประเทศ  108 

   นิเทศศาสตร์  37 

   
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการ
ธุรกิจ 21 

   เลขานุการทางการแพทย์  101 
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ล าดับ คณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา หลักสูตร จ านวน (คน) 

   
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมิน
สมัยใหม่ 15 

7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์  71 

   เทคโนโลยีเคมี  13 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ  82 

   ฟิสิกส์  20 

   วิทยาการคอมพิวเตอร์  58 

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4 

   วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  18 

   สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม  8 

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 99 

   วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 7 

8. กฎหมายและการเมือง นิติศาสตร์  124 

   รัฐประศาสนศาสตร์  109 

   รัฐศาสตรบัณฑิต 108 

9. วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  86 

   วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 41 

   คหกรรมศาสตร์  20 

   การศึกษาปฐมวัย  56 

   การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  9 

10. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  44 

   การท่องเที่ยว  7 

11. 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
นครนายก การศึกษาปฐมวัย  67 

12. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  97 

   การศึกษาปฐมวัย  28 

   ธุรกิจการบิน   38 

13. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ธุรกิจการบิน   683 

รวมนักศึกษาเข้าใช้งานโปรแกรมฯ English Discoveries Online  5,297 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดท ารายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online รายงานทุกคณะและหลักสูตร เพ่ือ
ก ากับติดตามการใช้งานและตรวจสอบความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษ เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

ข้อ 2   มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ไม่น้อยกว่า 30 โครงการ/กิจกรรม 

           ผลการด าเนินงาน  
           ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ ในการจัดการ
เรียนการสอน คู่ความร่วมมือ ผู้สอน การน าความรู้ อุปกรณ์ วิธีการสอน รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ มากกว่า 30 โครงการ/กิจกรรม เช่น 

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมมือกับบริษัท ไอทีเอ็ดดู
ซอฟต์ จ ากัด ที่ได้รับลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries 
Online จากประเทศอิสราเอล เชิญวิทยากรชาวต่างชาติ ดร. Danny Glick ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้
เทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้โปรแกรมฯ English Discoveries Online มาประยุกต์ใช้กับการสอนในการจัดอบรม 
“การบูรณาการโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ส าหรับอาจารย์
ผู้สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 6 ชั่วโมง ในวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มี
อาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรม 58 คน ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และเอกสารที่ได้รับไปวางแผนและ
ประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการสอนนักศึกษาและบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมมือกับศูนย์สอบ TOEIC 
(Test of English for International Communication)  โดย Educational Testing Service (ETS) ที่เป็นที่
ยอมรับมากกว่า 30 ปีทั่วโลกจัดวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใน
ปีงบประมาณ 2563 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการจัดสอบ 11 ครั้ง มีนักศึกษาเข้าสอบ ทั้งสิ้น 
2,809 คน ผลสอบโทอิคน าไปใช้ได้หลายมิติ เช่น สมัครงาน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่งหรือคัดเลือกเพ่ือไป
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อบรมสัมนาต่างประเทศ นอกจากนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้วิธีการจัดสอบโทอิค (TOEIC) ตาม
มาตรฐานสากล 
 

 

 

 

 

 

3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมและวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมมือ
กับสถาบันขงจื่อ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK, HSKK ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 
แบบทดสอบพัฒนาขึ้นโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการจัดสอบ  5  ครั้ง มีนักศึกษาและ
บุคคลภายนอกเข้าสอบทั้งสิ้น 67 คน วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดสอบ 1 ครั้ง มีผู้เข้าสอบ 26 คน ผลการสอบ HSK, 
HSKK สามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีน หรือเป็นเกณฑ์  
ในการได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาจีนในการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัยอุตระ Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการ ASEAN 
University Youth Summit 2019 โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายจาก 10 ประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในหัวข้อ “Social Media Generation: Unleashing Youth Potential” แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ
สร้างเครือข่ายกับ ASEAN Universities ในระหว่างวันที่  24-27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุตระ 
Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม การปรับตัวเข้ากับ
เพ่ือนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกัน รวมทั้งเพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยัง
จัดโครงการสัมนาทางวิชาการเพ่ือสร้างผู้น ายุคใหม่ (SDU-UUM Students Leadership Seminar 2020) ใน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้น าในอนาคต ผ่านมุมมองของนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่  
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5. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Arellano 
ประเทศ 

ฟิลิปินส์ ในการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและศึกษาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และ ณ มหาวิทยาลัย Arellano ประเทศฟิลิปินส์ เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีมุมมองที่เป็นสากล 

6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม
การสอนภาษาจีนส าหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ โครงการอบรมการสอนภาษาจีนส าหรับครูปฐมวัย 
ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์  
ท าการสอนโดย ดร.วรภิญญา กิ่งมิ่งแฮ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนส าหรับเด็กปฐมวัย (U 5.6.4) 

7. กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเพ่ือ 
การเรียนรู้ความเป็นสวนดุสิต และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้แก่นักศึกษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และนักศึกษาไทยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วม 
ท ากิจกรรมเ พ่ือแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมไทย –จีน และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลั ย 
สวนดุสิต ระหว่างวันที่ 30 กันยายน–1 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

8. คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมภาษาจีนกับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม–7 ตุลาคม 2562 

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ร่วมงาน World Class Educational Resources 2019 นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ และการประชุมวิชา 
การนานาชาติ ประจ าปี 2562 โดยอาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ, ดร.เอ้ืออารี  จันทร, อาจารย์มุทิตา ทาค าแสน และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Technology Based Learning จากสื่อพ้ืนฐาน 
สู่สื่อใหม่ในยุดดิจิทัล เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ไบเทคบางนา 

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมโครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้าน
ดิจิทัล ตามมาตรฐานระดับสากล ส าหรับสถาบันการศึกษา ของบริษัท เออาร์ไอที จ ากัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
จาก บริษัท Certiport จ ากัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเป็นศูนย์สอบมาตรฐานสากลด้านดิจิทัลแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทย เมื่อวันที่  9 ตุลาคม  2562 ณ อาคารเอ็มเอส สยาม 

11. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการเรื่อง The Nurturing of 
International Talents under “the Belt and Road Initiative” โดย ศาสตราจารย์  ดร.ฉิน เฉิง เฉียง 
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกวางสี วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 
– 16.30 น .ณ ห้องประชุมส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมฟัง
การบรรยาย 
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12. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัทในเครือ IGroup Asia Pacific, Book Promotion and Service and 
Booknet Company  จัดโครงการสัมมนาวิชาการ Online Information & Education Conference 2019 
ภายใต้แนวคิด  The Changing Environment and Libraries role  “ห้องสมุดยุคใหม่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ศตวรรษที่ 21” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 
2562 

13. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท Book Access จ ากัด และส านักพิมพ์ Learning A-Z 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และส านักพิมพ์ NE Build & Grow ประเทศเกาหลี จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรม
เชิงปฎิบัติการ เรื่อง Accelerate  English Literacy for 21st Century World  จัดเพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ก่อเกิดองค์ความใหม่ในการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้
โปรแกรมออนไลน์สื่อการเรียนสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์  ณ ห้อง 301 และ 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

14. ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะจาก Guangxi City Vocational University สาธารณรัฐประชาชน
จี น  น า โ ดย  MISS LUO MEI, Vice President of Guangxi City Vocational University ในการมา เยื อน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย  โดยมีประเด็นส าคัญเรื่อง 
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา,หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้น  ณ  
ห้องประชุมส านักงานมหาวิทยาลัย  ) เดิม (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

15. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ Oracle 
Academy (บ.ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the 
Trainer: Database Foundation โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Jian Jian (China-Trainer Principle) วิทยากร 
เพ่ือพัฒนาอาจารย์และบุคลากรการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันที่ 18 –22 พฤศจิกายน 62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

16. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
และลูกค้าสัมพันธ์ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณะผู้บริหาร  
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม (UNIVERSITY OF SOCIALS SCIENCES AND 
HUMANITIES VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY : USSH) และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย (BARIA VUNGTAU 
UNIVERSITY : BVU) ในการประชุมหารือโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสร้าง
หลักสูตรระยะสั้นด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และด้านอาหาร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 21-22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

17. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Mr. Peter Murray (Leadership & Strategy Manager) Mr. Joe Sibayan (Leadership 
and Learning, PH) Ms. Kamonwan Kanyaprasith (HiEd Leadership and Learning, TH) Ms. Benyapa 
Prachanant (K12 Leadership and Learning, TH) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการเรียนการสอนแบบ Smart 
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Space, Learning space และเยี่ยมชมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสตูดิโอ e-learning และ Café library 
วันอังคารที ่26 พฤศจิกายน 2562 

18. ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยากร คือ 
คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยุทธศาสตร์ 613 จ ากัด ร่วมสนทนาในเรื่อง “การด าเนินธุรกิจ
กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทราบ มุมมองจากทูตเศรษฐกิจจีน-
ไทย” และ Mr. HUACHUN WU ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce, CEO Sawatdee Group (Thailand) Co.,Ltd 
บรรยายพิเศษเรื่อง “การด าเนินธุรกิจของ Alibaba ที่เป็นบริษัท e-Commerce ใหญ่ที่สุดในจีน” ณ ห้องประชุม
กาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

19. ดร.ถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้บรรยายวิชาการ 
ในหัวข้อ A Proposed Model for Developing Human Capital through Higher Education System to 
Support the Belt and Road Initiative ตามค าเชิญของมหาวิทยาลัยกวางส ีในงาน “THE BELT AND ROAD’ 
INITIATIVE : POLICY MAKING AND SERVICE ECONOMY” โดยมี  Prof.Dr. Luo Tingrong รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกวางสี Prof.Dr. Lu Shanyong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกวาง
ส ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที ่30 พฤศจิกายน 2562 

20. ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ฟ่าน จั้วจวิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
กวางสี เพ่ือท าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างและแบ่งปันข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคจีน – อาเซียน ในงานประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านดาต้าพอร์ตจีน-อาเซียน โดยมีท่านฉิน หลูเผย  
รองประธานบริหารมณฑลเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง และมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  เข้าร่วมงานภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลกลางของทั้งสองประเทศ  ทั้งนี้  นับเป็น
ความก้าวหน้าในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและถือเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มณฑล  
กวางสีได้ลงนามความร่วมมือด้วย ณ โรงแรมแซงกร-ีลา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

21. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.กัญญทอง หรดาล และนางสาวลักษิกา  
รีตานนท์ นักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
สองมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 15-29 ธันวาคม 2562  

22. ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการอ านวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี พร้อมด้วย 
ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และ Mr.Qiu Zongfeng ผู้อ านวยการสถาบัน
ขงจื่อฯ ฝ่ายจีน เข้าร่วมการประชุมสภาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติประจ าปี  2562 ในการนี้ ดร.พรชณิตว์  
แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  ได้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ  
“การสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันขงจื่อฯ” โดยมี Ms.Sun Chunlan รองนายกรัฐมนตรี  สภารัฐกิจแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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23. ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง ต้อนรับ 
คณะศึกษาดูงาน ซึ่งประกอบด้วย Vice President และ คณาจารย์จากภาควิชาการศึกษาปฐมวัย และภาควิชา
การจัดการเศรษฐศาสตร์ จาก Zhanjiang Preschool Education College ประเทศจีน ได้เข้าศึกษาดูงานและ
พูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการท าความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันในอนาคต  โดยคณะ 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการด าเนินงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนานักศึกษา 
ในแต่ละสาขาวิชา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง วันที่ 19 ธันวาคม 2562 

24. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงเรียน
นานาชาติ The British International School of Northern Thailand (BISN) เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ และเพ่ิมความเป็นสากลในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  รวมถึงการรับนักศึกษา
ต่างชาติ  เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ งล าปาง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
โดย ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือกับ  
ดร.พงศ์ศิริ  ค าขันแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนานาชาติ The British International School of 
Northern Thailand (BISN) และ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย   สวนดุสิต วันที่ 25 ธันวาคม 2562 

25. ดร.พรชณิตว์   แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  “ Designing Our Future : Commitment 
Confirmed” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 
2563 ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจ าประเทศไทย  ซึ่ งจัดขึ้นโดยส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจ าประเทศไทย 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนประโยชน์และ 
สิ่งที่ได้รับจากความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย  รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับออสเตรียและยกระดับความร่วมมือตามพันธสัญญาทางด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ 

26. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และ
วัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2563 สาธิตการประกอบอาหารออสเตรเลีย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตกับสถาบัน TAFE Queensland เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาให้
ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 มกราคม 2563 

27. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย 
 ดร.สิทธิพร เ อ่ียมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้ แทนจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
การประถมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประชุมและหารือแนวทางความร่วมมือด้าน Teacher 
Education ร่วมกับ Professor Chris Atkin (SFHEA), Mr.Wayne Dyble Dr.Philip Wood, Aimee Quickfall 
Bishop Grosseteste University, UK ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ .2563 

28. ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการใหม่ 35 สถาบัน ส าหรับการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC และ The Asia Joint Conference 
on Computing: AJCC เพ่ือเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 

29. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รอง
ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชฑูตเดนมาร์ก 
ประจ าประเทศไทย ในการเข้าศึกษาดูกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และหลักสูตรการท าอาหาร ของโรงเรียนการเรือน เพ่ือ
เตรียมพร้อมบัณฑิตส าหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมด้านอาหารและการบริการ โดยมีคณะผู้บริหาร
จากทั้ง 2 โรงเรียน ร่วมต้อนรับและตอบค าถาม พร้อมน าเยี่ยมชมห้องปฎบัติการเครื่องบินจ าลอง (Mock up) 
และชั้น premium floor โรงแรมสวนดุสิต เพลส และ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ทั้งนี้ ทั้งสอง
หน่วยงาน สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน มาปรับมาตรฐานการเรียนการสอน และฝึกประสบการณ์
ให้กับนักศึกษา เพ่ือโอกาสในการมีงานท าในอุตสาหกรรมด้านการอาหารและการบริการในตลาดยุโรป ในวันที่ 
3 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

30. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยโรงเรียนการเรือน ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสแสดงศักยภาพใน
การจัดแสดงผลงานทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ผลการเข้าร่วมโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลต่าง ๆ 
มากมาย สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและการท างาน เช่น การเข้าร่วมการ
แข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition ณ โรงเรียนศิลปะการประกอบอาหาร
และผู้ประกอบการคูลิเนอร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  หรือรายการ ASEAN-ROK Korean Food Contest จัด
โดย Korean Food Promotion Institute (KFPI) ณ Korean Food Cultural Center ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

31. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด าเนินการโดยอาจารย์ต่างชาติ
ในการออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาในสังกัดมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
กิจกรรม English Speaking Day, English Mentor English Activities, Chinese Corner, Give and Get หรือ
การอบรมภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น English Discoveries for Basic , English 
Discoveries for Intermediate / Advanced Learners เป็นต้น 
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ข้อ 3  นักศึกษาต่างชาติมาศึกษา (ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว) ในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 4 กลุ่ม (หากกลุ่มใดมี
จ านวนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 15 คนต่อกลุ่ม ให้ + เพิ่มกลุ่มละ 1 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการวิชาการให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ สัญชาติจีนและ

ฟิลิปปินส์ จ านวน 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 77 คน ดังนี้ 
 

กลุ่มที่ หน่วยงาน รูปแบบการให้บริการ จ านวน เอกสารหลักฐาน 
1. โรงเรียนการท่องเที่ยว

และการบริการ 
นักศึกษาสัญชาติจีน เข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน ส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ รหัส 61  
 

20 คน  

2. โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

นักศึกษาสัญชาติจีน เข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน ส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ รหัส 62 
 
 

20 คน  

3. โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

นักศึกษาสัญชาติจีน เข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน ส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ รหัส 63 

12 คน  

4. ศูนย์ การศึ กษานอก
ที่ตั้ง หัวหิน 

นั กศึ กษาแลก เปลี่ ยนจาก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  Arellano 
ประเทศฟิลิปินส์  เข้าศึกษา
ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ก า ร บ น
เครื่องบินเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 
มกราคม-  28 มกราคม 2563 
 

25 คน  

รวมทั้งสิ้น 77 คน  
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ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
รวมถึงการ Virtual Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์เก่าผ่านสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรมการเรียน 
การสอน/กิจกรรมสนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด ถ้ามี แต่ยังไม่เห็นเด่นชัด = 0.5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน จัดโครงการสอนภาษาจีน 
ผลิตสื่อการเรียนการสอน การอบรมการสัมนาด้วยสื่อภาษาจีน การจัดท างานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยววัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ ไทย -ารฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีจีน ก Virtual Exchange ในระบบออนไลน์ SDU Online 
Course นอกจากนี้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์การจัดตั้ ง China-ASEAN 
Information harbor Institute of Big Data Research มีพันธกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า การ
ลงทุน เศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ the belt and road, information harbor ทั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย มีการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลความร่วมมือด้านการเงินจีน-อาเซียน 
แพลตฟอร์มข้อมูลรวมโฮโลแกรมแบบใหม่ การใช้ Blockchain, AI, Cloud computing ซึ่งจะท าให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ (SDU 5.6.5) สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จ ากัด ลิขสิทธิ์จากประเทศอิสราเอล น า
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online มาใช้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยบูรณาการเข้ากับวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด นอกจากนี้ยังร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจัดอบรมภาษาอังกฤษ
หลักสูตรต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 1) English 
Discoveries for Basic 1, 2)English Discoveries for Basic 2, 3) English Discoveries for Basic  
3, 4) English Discoveries for Intermediate / Advanced Learners, 5) TOEIC Tutorial, 6) English 
Vocabulary for University Staff และ 7) Self-study โดยการน าเนื้อหาในโปรแกรมฯ English Discoveries 
Online ที่มีหัวข้อการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นสากล สอดแทรกความรู้รอบตัวและเหตุการณ์น่าสนใจที่เกิดขึ้นใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น โลกของเรา ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต กีฬา ศิลปะและความบันเทิง ในหัวข้อ เช่น 
Adventures Around the World, Japan’s Plan for Economic Growth, Designs to Change Lives, 
Digital Medicine, 10,000 Year Clock, Please Touch the Art!, Sea Organ, Unusual Bookstores ใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น วิดีโอสั้นใน YouTube, ตัวอย่างข้อสอบโทอิค
จากหนังสือ แผ่นซีดี ปีงบประมาณ 2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมัครเข้ารับการอบรมโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย จ านวน 937 คน (U 5.6.6) 

3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  เว็บไซต์ 
Onlinecourse.dusit.ac.th ส าหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ เช่น จัดอบรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษารหัส 63 ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 และการจัดเตรียม Smart Classroom เพ่ือสนับสนุน
การเรียนและการอบรมออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Cloud Computing เพ่ือใช้ 
ในการปฏิบัติงานในการบริหารข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า
ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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4. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอนกับเทคโนโลยี ในรายวิชาเทคโนโลยีข้าว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ ได้เรียนรู้ผ่านสื่อวีดีทัศน์ (Youtube) เพ่ือการศึกษาเรื่อง Rice Farming: Complete 
Guide from Seeds to Harvest ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการท านา การปลูกข้าว และยังได้ฝึกฝนการฟังภาษาอังกฤษ 
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือมัคคุเทศก์ 1 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทย สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพภาษาอังกฤษ จากสื่อวีดี
ทัศน์ (Youtube) โดยนักศึกษาใช้ความรู้จากรายวิชา เป็นตัวแทนในการน าเสนอการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ในการประชุมเครือข่าย ASEAN Universities ระหว่างวันที่ 24- 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุตระ 
Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย   

5. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการส ารองที่นั่งในธุรกิจการบิน โดยน าระบบ Amadeus 
มาสอนให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานระบบการบริการภาคพ้ืนในอุตสาหกรรมการบิน และได้เรียนรู้
การใช้งานระบบ Global Distribution System ระบบการจองตั๋ว และการส ารองที่นั่ ง ในสายการบิน  
ระบบเช็คอินและการผ่านขึ้นเครื่อง รวมทั้งระบบการสื่อสารระหว่างสถานี และสามารถปฎิบัติจริงได้ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ทราบค าศัพท์และได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน  การประเมินผลลัพธ์ 
จากการสอนโดยการทดลองท างานเสมือนจริงในปลายคาบการสอนทุกครั้ง จากการสอบลงระบบควบคู่กับ
มารยาทการบริการลูกค้า ความเข้าใจ ความถูกต้องในสินค้า ราคา ที่น าเสนอต่อลูกค้า พร้อมชี้แจงให้นักศึกษา
ทราบถึงข้อบกพร่อง ผิดพลาด เพ่ือหาทางแก้ไข และปรับปรุงการบริการ  

ข้อ 5 สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็นสากล ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาเรียนรู้ มีความเป็น

วิชาการและมีมาตรฐานระดับสากล มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อทุกคนแบบ Universal design ดังนี้  
1. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา เม้าส์ คีย์บอร์ด หูฟัง ไมโครโฟน บัญชีการใช้

งานระบบอินเตอร์เน็ต การสื่อสารไร้สาย (Wi-Fi) เพียงพอและรวดเร็วส าหรับการค้นคว้าด้วย Web Search 
Engine ต่าง ๆ เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มีเครื่องช่วยสอนและเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการสอนของผู้สอน เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา  
บอร์ด สมาร์ทบอร์ดและอินเตอร์แอคทีฟโปรเจคเตอร์ ทีวี ไมโครโฟน หยิบใช้สะดวกพร้อมใช้งาน 
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2. โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกิจกรรม เช่น การจัดโต๊ะแบบรวมกลุ่ม (Small group 
learning) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการจัดแบบเว้น
ระยะห่างอย่างเหมาะสม (Physical distancing) เพ่ือความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 
รวมถึงการจัดวางพ้ืนที่ให้มีความปลอดภัย ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์กีดขวางทางเดินเพ่ือรองรับนักศึกษาที่มีความพิการ
ทางสายตา มีศูนย์การศึกษาพิเศษจัดเตรียมอักษรเบรลล์และผู้ช่วยสอนเพ่ือให้เกิดการเท่ าเทียมในการเรียน 
การสอน 

3. มีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers) สอนวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนออกแบบกิจกรรมสนับสนุนการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น English Speaking Day, English Mentor 
English Activities, Chinese Corner, Give and Get  เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม  
จากเจ้าของภาษาโดยตรง 
 
 
 
 
 
 

4. มี Co-working Space ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้ใช้ พ้ืนที่ท ากิจกรรม เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งที่ห้องสมุดส านักวิทยบริการ ห้องสมุดเสมือน (Virtual 
Library) ในการสืบค้นข้อมูล ร้านกาแฟในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  นอกจากนี้ 
ทีศู่นย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ห้อง 1216 มีบริการหนังสือ แผ่นซีดี ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน บัญชีการใช้งาน
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมี เดีย ชุด English Discoveries Online ส าหรับนักศึกษาทุกคน  
เพ่ือการศึกษา เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์อันจะน าไปสู่การเคารพ เข้าใจแนวคิดและวัฒนธรรมของภาษาอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 

5. มีการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น application SDU 4S ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตเพ่ือช่วยในการเข้าถึงข้อมูลปฏิทินการศึกษาพร้อมการแจ้งเตือนประวัติการลงทะเบียน  ตารางเรียน 
ประวัติการช าระ เกรดการนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และการประเมินผู้สอน การใช้
เว็บไซต์ออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอน เช่น ZOOM Cloud Meetings และช่องทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
SDU Online Course ในการเรียนการสอน 
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6. การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered learning) ลดบทบาท
การบรรยายหน้าห้อง ผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกกระตุ้นการรู้คิดของนักศึกษา สร้างบรรยากาศ
กระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพ่ือก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong Learning) ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยี เช่น แพลตฟอร์ม Kahoot! เพ่ือใช้ตอบค าถามในห้องเรียน การใช้ Tablet แทนการเปิดหนังสือ  
การใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือการสืบค้นข้อมูล รวมถึงสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสอบ
โทอิคเพ่ือลดความตระหนกเมื่อนักศึกษาต้องท าข้อสอบจริง การสร้างสถานการณ์จ าลองที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ  
ในการสื่อสารเพ่ือให้นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ความท้าทายในอนาคต  

7. การให้บริการจัดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น โทอิค (TOEIC)  นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตั้งแต่รหัส 60 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะสามารถขอส าเร็จการศึกษาได้ 
ทั้งนี้สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์จัดสอบโทอิค ประเทศไทย จ ากัด ให้บริการจัดสอบที่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประจ าทุกเดือนและให้บริการจัดสอบตามวิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตาม
แผนงานที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

8. มีการดูแลสถานที่ให้สะอาดและปลอดภัยภายใต้แนวการท างานแบบ  5ส (5S) และมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 6  สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเป็นอยู่ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากล 
ผลการด าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้เป็นสากล ทั้งด้านการจัดการพ้ืนที่ให้มีความมั่นคง 

แข็งแรง ใช้ประโยชน์ทั่วถึง และการบริหารจัดการ  ดังนี้ 
การจัดการด้านสถานที่ 

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งพ้ืนที่การใช้งานอย่างชัดเจน เช่น อาคารเรียน อาคารส านักงาน 
ห้องน้ า ห้องประชุม ห้องอาหาร อาคารจอดรถ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและแสง
สว่างที่เหมาะสม ระบบเสียง ล าโพงชัดและทั่วถึง  

2. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อคนพิการ โดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานที่
สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติพยายามเผยแพร่และส่งเสริม ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้ายและ
สัญลักษณ์ และการบริการข้อมูล  
 
 
 
 
 
 

3. หน่วยงานมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ส านักงานที่มีความทันสมัย ครบครัน เช่น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมส านักงาน Microsoft office เช่น Word, Excel, PDF, Power point เป็นต้น 
เครื่องปริ้นเตอร์ มีระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารไร้สาย (Wi-Fi) มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล การ
ป้องกันไวรัสและการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และ External hard disk เพ่ือให้สะดวกต่อการท างาน ค้นคว้า 
จัดเก็บและติดต่อสื่อสาร พอเพียงส าหรับบุคลากรทุกคน  

4. สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น มี
ถังดับเพลิงที่ได้รับมาตรฐาน มอก.หรือเทียบเท่า มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษา การฝึกอบรมเพ่ือป้องกันและระงับ
อัคคีภัย มีการป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีสิทธิพ้ืนฐานด้านการ
ปฐมพยาบาลผ่านระบบประกันสังคม (Social Security) มีประกันชีวิตแบบกลุ่ม (Group Privilege Card) กับ
บริษัทประกันชีวิตที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
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5. มีห้องอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 ให้บริการอาหารที่หลากหลาย อาหารไทย
ที่ครัว 11, 12 อาหารอิสลามที่ครัว 12 อาหารนานาชาติที่โฮมเบเกอรี่ มี Co-working Space ของมหาวิทยาลัย 
เป็นสถานที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่ผ่อนคลายแต่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก  
เอ้ือต่อความคิดสร้างสรรค์ในการประชุมกลุ่มย่อย ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

6. มีบริการด้านสุขอนามัยที่มีมาตรฐาน เช่น ห้องพยาบาล ฟิตเนส สระว่ายน้ า สนามแบดมินตัน 
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร ทัง้ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

7. มีการใช้งานการสื่อสารไร้พรมแดนในรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้ งโทรศัพท์เบอร์ติดต่อ  
0-2244 5555 โทรสารเบอร์ 0 2243-0457  สื่อเฟสบุ๊ค เพจ Suan Dusit University ปัจจุบันมีผู้กดติดตามเพจ  
46,526 คน (เพจ SDU Fanpage), ทวิตเตอร์  SDU twitter, YouTube ช่อง SDU Chanel เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย http://www.dusit.ac.th/ และการใช้แผ่นประชาสัมพันธ์ (Infographic)  ที่มีรูปแบบสั้น กระชับ 
ดึงดดูความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. มีระบบการคัดแยกขยะและจัดการของเสีย การปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ท างานด้วยระบบ 5ส 
(5S) และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 
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ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร พันธกิจ เป้าหมายการท างาน ของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นสากล  เช่นการใช้คู่มือปฏิบัติงาน (work manual) ในการอบรม 
การใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมี เดีย ชุด English Discoveries Online  มีการประชุม
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเพ่ือความท าความเข้าใจขั้นตอนปฏิบัติที่ดีตามคู่มือการท างาน อธิบายให้กับผู้มารับบริการ
ได้อย่างถูกต้อง ท าการแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ ารับการอบรมหรือสมัครใช้งานออนไลน์   
ผลการใช้คู่มือช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดข้อผิดพลาด ผลส ารวจความพึงพอใจจากนักศึกษา ครู และ
บุคลากร มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมและการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Placement Test) ในภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 88.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 
สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และพนักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

ที่ปรึกษาอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ส่วนงานบริหาร ส่วนงานจัดการศึกษาหลัก ส่วนงานสนับสนุน 

ส านักงานบริหาร
กลยุทธ์ 

ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานอิสระ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนการเรือน 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

ส านักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ส านักงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักกิจการพิเศษ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

คณะครุศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโพล ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ 
Graphic Site 

ศูนย์บริการทดสอบ 
ทางวิชาการสวนดุสิต 
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3. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล เช่นใน Google Drive มีระบบการสืบค้น การก าหนด
อายุจัดเก็บเอกสาร เช่น คะแนนโทอิคเก็บไว้ให้นักศึกษาเป็นเวลา 2 ปี มีการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ Google 
Forms เพ่ือใช้ในการจัดท าแบบฟอร์มออนไลน์ เช่นการสมัครอบรม การสมัครสอบ การตรวจสอบผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ การขอรับทราบผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโทอิค และแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การน าวัฒนธรรมองค์กรแบบตะวันตก (Western Organizational Culture) เข้ามาปรับใช้ 
ในการท างาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม เน้นการประชุมกลุ่ม เคารพพ้ืนที่ส่วนตัวและสิทธิพ้ืนฐานของ
ผู้ร่วมงาน วิจารณ์งานที่ต้องแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้พัฒนาและแก้ไขได้อย่างถูกจุด ก าหนดขอบเขต  
ของงานและมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เน้นการตรงต่อเวลา การมีมารยาทสากล เช่น การเคารพ
สถานทีไ่ม่ส่งเสียงดัง แต่งกายถูกกาลเทศะ เข้าคิวซื้ออาหารและรอลิฟต์  

5. การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าสอบโทอิค  (TOEIC)  
ด้วยการจัดสอบทุกเดือน ผู้สอบนอกจากการได้รับประสบการณ์การทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากลยังสามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลให้กับนักศึกษาในสังกัดได้จากประสบการณ์ตรง รวมถึงสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดสรรโปรแกรมฯ English Discoveries Online 
หนังสือ ซีดี คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพ่ือใช้ฝึกฝนทักษะด้านภาษาได้ทุกที่ ทุกเวลา 

6. การสนับสนุนการแต่งกายด้วยชุดสูทสากล เพ่ือให้ทุกคนแต่งกายเป็นระเบียบ การแจกถุงผ้า
เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี รณรงค์การปฏิบัติงานแบบ 
environmentally friendly เช่น การปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้งาน การส่งงานด้วยไฟล์แทนการใช้กระดาษ  
หรือถ้าต้องพิมพ์ควรใช้กระดาษท้ังสองหน้าอย่างคุ้มค่า ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนปิดห้อง 

7. มีนโยบายในการตรวจสอบและให้บริการอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 เช่น เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยต้องวัดอุณหภูมิที่ทางเข้าทุกครั้ง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
ทั้งผู้ให้บริการและผู้ขอรับบริการ ให้บริการนักศึกษาครั้งละ 1 คน หากมาพร้อมกันจัดบริเวณให้นักศึกษานั่งรอ
ด้าน ระยเว้น นอก ะห่างอย่างเหมาะสมตามจุดที่ก าหนดไว้ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อย ๆ   
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ข้อ 7 บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต ถ้า 1 ใน 3 ของบุคลากรยังต้องปรับปรุง = 0.5 
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ บุคลิกภาพดี 

อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเป็นสวนดุสิต ด ารงตนอย่างมีคุณค่า ท างานด้วยความประณีต เป็นผู้น า เสียสละ
เอ้ืออาทร รักและศรัทธามหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน เช่น ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร และคณาจารย์มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ที่ได้รับรองวิทยฐานะในระดับ SENIOR FELLOW (SFHEA) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน
ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) หรือการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยน าความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร  
การถ่ายภาพยนตร์หรือหนังสั้น ด้วย iMovie บน iPad/iPhone มาประยุกต์ใช้กับการท าวิดีโอสั้นเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและการสอบ TOEIC เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ช่อง YouTube 
และ Facebook ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หาโอกาสในการฝึกทักษะความสามารถอย่างสม่ าเสมอ และ
ตั้งใจท าผลงานด้วยความปราณีต เช่นโรงเรียนการเรือนฝึกฝนและน านักศึกษาไปแข่งขันการท าอาหาร รายการ 
Penang International Halal Chef Challenge 2019 และได้รับรางวัลทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดง และรางวัลชมเชย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องบุคลิกภาพ เช่น แต่งกายด้วยสูทสากลหรือชุดสุภาพ ใช้ถุงผ้า 
กล่องอาหารและแก้วน้ าแบบน ามาใช้ซ้ า เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและเพ่ือบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาทพ้ืนฐาน  
ในที่ท างาน ไม่พูดคยุเสียงดัง ตะโกนและใช้ถ้อยค าหยาบคาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
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4. บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการผู้มาติดต่อด้วยท่าทีเป็นมิตร มีมารยาทและผ่อนคลาย 
ใช้ถ้อยค าที่สุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแย้ม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลชัดเจน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้มารับ
บริการ counter service ที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 94.90 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
(U 5.6.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก เช่น การน าเสนอผลงานในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ห้อง 1216  เมื่อวันที่  
2-3 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานเป็นทีมและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างด ี
 
 
 
 
 
 
 

6. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต เช่น 
ด้านอาหาร ด้านอุตสาหกรรมการบริการ และด้านการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) การศึกษาพิเศษ 
การพยาบาลและสุขภาวะ  รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่เก่ียงงาน เรียนรู้ต าแหน่ง
งานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากงานประจ าของตนสามารถรับผิดชอบแทนกัน ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน ยินดีให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น การท าบุญปีใหม่ การประชุมรับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย การอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการใช้ social network อย่างไรให้ปลอดภัย หลักสูตรกฎหมายเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังสนับสนุน
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กิจการของมหาวิทยาลัย เช่น การใช้ Co-working Space การจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์จากส านักกิจการพิเศษ และ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโฮมเบเกอรี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้โปรแกรมการประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ ระบบ Zoom-Video conference ในการจัดการประชุม การรับมอบนโยบายประจ าปีจากอธิการบดี 
รวมถึงการปรับตัวเ พ่ือรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด -19 การท างานที่บ้านเพ่ือให้ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด าเนินต่อได้อย่างต่อเนื่อง การใช้เจลแอลกอฮอล์ ผ้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาด เป็นต้น 
 
 
 
 
 

  

         
 
 

379



 

 

ข้อ 8 นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต ถ้า 1 ใน 3 ของนักศึกษายังต้องปรับปรุง = 0.5 
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต 
ได้แก่ บุคลิกภาพดี อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเป็นสวนดุสิต ด ารงตนอย่างมีคุณค่า ท างานด้วยความประณีต 
เป็นผู้น า เสียสละเอ้ืออาทร รักและศรัทธามหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบตามประกาศของมหาวิทยาลัย เมื่อต้องติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ  เช่น เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ห้อง 1216 
การเข้ารับการจัดสอบวัดความรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโทอิค เพ่ือร่วมกันสร้างวัฒนธรรมกายแต่งกายและ
การสร้างบุคลิกภาพที่ดีภายใต้มาตรฐานความสวนดุสิต 
 
 
 
 
 
 
 

2. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้เกียรติผู้อ่ืน ตั้งใจศึกษา ยอมรับความหลากหลาย
ด้านเชื้อชาติ ศาสนา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นักศึกษามีความใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปีงบประมาณ 2563 นักศึกษามหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 937 คน และเข้าใช้งาน
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online จ านวน 5,297 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 91.88 ของผู้ใช้งานทั้งหมด) 
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4. นักศึกษามีทักษะการแก้ไขปัญหา ตั้งข้อสังเกตและเอาตัวรอดในสถานการณ์ไม่ปกติ ในการ
เรียนการสอนวิชาความเป็นสวนดุสิต นักศึกษาสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าในสถานการณ์จ าลองติดเกาะ  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า เสียสละเอ้ืออาทร กล้าแสดงออกและน าเสนอผลงานของกลุ่มได้
อย่างมุ่งม่ัน ตั้งใจและท าผลงานออกมาด้วยความประณีตและมีทักษะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การใช้ Tablet, การใช้แบบฟอร์มออนไลน์  
การเข้าอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ การใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ เช่น Kahoot! เป็นต้น 
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6. นักศึกษาสามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัย การใช้ application เพ่ือเข้าใช้สถานที่ การใช้เจลแอลกอฮอล์และการเว้นระยะห่าง 
ทุกครั้งที่มาติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 
       ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง ด้วยการเรียนการสอน การจัดอบรมทั้งในสถานที่และให้บริการแบบออนไลน์ เน้นการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร จัดสรรสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและบรรยากาศการเรียน
การสอน เน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถด้านภาษาของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสากลได้
ทุกที่ ทุกเวลา 

รายการหลักฐาน  
U 5.6.1   รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ด้วยโปรแกรมภาษา 
             อังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
             (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2563) ระดับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
U 5.6.2   มคอ.3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 
U 5.6.3   มคอ.3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน 
U 5.6.4   รายงานอบรมการสอนภาษาจีนส าหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2563 
U 5.6.5   บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์การจัดตั้ง China-ASEAN                   
             Information harbor Institute of Big Data Research 
U 5.6.6   สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย 
             สวนดุสิต ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562)          
U 5.6.7   รายงานผลความพึงพอใจต่อการรับบริการของศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ประจ าเดือน 
             มกราคม พ.ศ. 2563 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อ  6 ข้อ 
 

8 ข้อ 
(ข้อ 1 - 8) 

8.00 บรรลุ 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : 
1. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
1. ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
1. นางสาวกฤติกา ลีลาพตะ 
2. นางสาวรุ่งนะภา โนรี 
3. นางสาววลัยพร อ่อนน้อมดี 
4. นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์ 
5. นางศิโรธร อยู่ฤทธิ์ 
6. นายธรา สุขคีรี 
7. นางสาวพจนีย์ ม่วงรื่น 
8. นางสาวกชพร ตันตาปกุล 
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ปร้างหกดยฟห 

 

     ระสงค์ 
      

 

เกณฑ์ประเมิน 

 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 สาขาอัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูป

การศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการ
ทั้งหมด 

ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 สาขาที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผน
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อ
โครงการทั้งหมด 

ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการ
ทั้งหมด 

ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 ถ้าโครงการในข้อ 1-3 ข้างต้น เป็นโครงการระดับประเทศ 1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดว่ามีการปฎิรูประบบ
การศึกษาได้จริงทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือส่งผลถึง
ระดับประเทศ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน 

 
 

ผลการด าเนินงาน  
 มหาวิทยาลัย จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม จัดการเรียนการสอนและภารกิจ
อ่ืนทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วิทยาเขตสุพรรณบุรี  และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง, ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
นครนายก, ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน, ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตรัง   
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิม และ โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 
และจากการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการในระดับประเทศ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการศึกษา
ของประเทศ โดยน าแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศมาเป็นแนวทางและเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์

รายงานการประเมินตนเอง 
U 5.7 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อแผนปฏิรูป 

               การศึกษาของประเทศ 
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ของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการรวบรวมโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรู ปการศึกษาของประเทศ เพ่ือให้ 
การเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 
     ข้อ 1 สาขาอัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อ
โครงการทั้งหมด ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

            ผลการด าเนินงาน 

            มหาวิทยาลัย ก าหนดสาขาอัตลักษณ์ใน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอาหาร ด้านการพยาบาลและ
สุขภาวะ และด้านอุตสาหกรรมการบริการ โครงการสาขาอัตลักษณ์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ (จ านวน 10 โครงการ) 
คณะพยาบาลศาสตร์ (จ านวน 30 โครงการ) โรงเรียนการเรือน (จ านวน 34 โครงการ)  โรงเรียนการท่องเที่ยวและ 
การบริการ (จ านวน 31 โครงการ) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (จ านวน 36 โครงการ) รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนใน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี (จ านวน 9 โครงการ) และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง (จ านวน 21 โครงการ), ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก (จ านวน 8 โครงการ), ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน (จ านวน 8 โครงการ)  , ศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ตรัง (จ านวน 18 โครงการ)  รวมจ านวน 213 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งสิ้น 398 โครงการ เท่ากับ
ร้อยละ 53.52  (ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด) (U 5.7.1) 
 

     ข้อ 2 สาขาที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ต่อโครงการทั้งหมด ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

            ผลการด าเนินงาน 
            มหาวิทยาลัยมีโครงการของสาขาที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ที ่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
ประกอบไปด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน 43  โครงการ)  คณะวิทยาการจัดการ (จ านวน 55  
โครงการ)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวน 28  โครงการ) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (จ านวน 27  
โครงการ)  และหน่วยงานหน่วยงานอ่ืน ๆ (จ านวน 32  โครงการ)  รวม 185 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งสิ้น 398 
โครงการ เท่ากับร้อยละ  46.48  (ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด) (U 5.7.2) 
 

     ข้อ 3 มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อ
โครงการทั้งหมด ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 
            ผลการด าเนินงาน 

            มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จ านวน 398 โครงการ เท่ากับ  

ร้อยละ 100  (ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด) (U 5.7.3) 
 

     ข้อ 4 ถ้าโครงการในข้อ 1-3 ข้างต้น เป็นโครงการระดับประเทศ 

            ผลการด าเนินงาน 

            มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จ านวน 398 โครงการ ซึ่งเป็น
โครงการระดับประเทศ อาทิเช่น  

1. โครงการบ่มเพาะเด็กไทยยุค 4. 0 ด้วยการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน และพัฒนาทักษะ EF ซึ่งจัดใน
พ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วิทยาเขตสุพรรณบุรี/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง (U 5.7.4) 
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 ผลลัพธ์ของโครงการ  ครอบครัว ชุมชน ครูในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทุกแห่งในพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการ มีสื่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน การกระตุ้นพัฒนาการ 4 ด้านและการสร้างทักษะ EF (Executive 
function)ในเด็กปฐมวัย จ านวน 640 คน 

2. โครงการการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ STEAM เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย 

ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 ซึ่งจัดในพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง (U 5.7.5) 
 ผลลัพธ์ของโครงการ ครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 
STEAM เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
การศึกษาไทย 4.0 เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 2,624 คน 

3. โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ Super Teacher ซึ่งจัด
ในพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วิทยาเขตสุพรรณบุรี/ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้งและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง (U 5.7.6) 
 ผลลัพธ์ของโครงการ  ครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาล และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ด้านการศึกษา อีกทั้งยังปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้เด็กปฐมวัย (0-6 ปี) มีพัฒนาการสมวัย ผู้เข้าร่วมอบรม 

เชิงปฏิบัติการฯ จ านวนทั้งสิ้น 4,085  คน 
 นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
ล าปางและจังหวัดใกล้เคียง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่  จังหวัดพะเยา 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก จ านวน 2,948 ศูนย ์
     ข้อ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดว่ามีการปฎิรูประบบการศึกษาได้จริงทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือ
ส่งผลถึงระดับประเทศ 

            ผลการด าเนินงาน 

            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินโครงการเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษา (U 5.7.7) ดังนี้  
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเพ่ือมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน

ระบบการจัดการเรียนการสอน รองรับทุกช่วงวัย พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (สอดคล้องกับเรื่อง 2, 5 ของแผนปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา) 
2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดโครงการเพ่ือตอบสนองต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาด

แคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเอง รวมทั้ง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
พิการ/บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ/บุคคลที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ (สอดคล้องกับเรื่อง 3 ของแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา) 

3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นอิสระ การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้
และองค์ความรู้ในการเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ท าให้บัณฑิตเป็นแรงงานที่สนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ส่งผลให้ประเทศมีก าลังแรงงานที่มีทักษะความรู้ความสามารถสูงในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในระดับประเทศ  (สอดคล้องกับเรื่อง 5-7 ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา) 

4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้หลักสูตรตอบสนอง 

ต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน ซึ่งจ าเป็นต้องการการปรับปรุงหลักสูตร และการประเมินเพ่ือพัฒนา  

การเรียนรู้ของนักศึกษาให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง กระบวนการพัฒนา
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อาจารย์ให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะและความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ  (สอดคล้องกับเรื่อง 4-5 ของแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา) 
 

รายการหลักฐาน  
U 5.7.1 โครงการสาขาอัตลักษณ์ที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
U 5.7.2 โครงการสาขาท่ีไม่ใช่อัตลักษณ์ที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

U 5.7.3 โครงการที่ส่งผลถึงการตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

U 5.7.4 แบบรายงานรายงานโครงการบ่มเพาะเด็กไทยยุค 4. 0 ด้วยการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน และพัฒนาทักษะ EF 

U 5.7.5 แบบรายงานโครงการการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ STEAM เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย
ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 

U 5.7.6 แบบรายงานโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ Super Teacher 
U 5.7.7 โครงการที่ส่งผลถึงการตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

 

การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อ  5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

(ข้อ 1 - 5) 
5.00 บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 

1. ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ 2. ดร.สวุมาลย ์ มว่งประเสรฐิ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 2. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
3. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ 4. ผศ.ดร.วชิชา ฉิมพลี 
5. ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 
7. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 8. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 

9. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 10. ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม 

11. ดร.ขวัญนภา  สุขคร 12. ผศ.ดร.ชยัยศ  ชาวระนอง 
13. ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ 14. ดร.สฤษดิ ์ธัญกิจจานุกิจ 
15. ผศ.ธิดารัตน์  ค ายัง 16. ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ 

 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน  
1. น.ส.รวีวรรณ  เฮี้ยนชาศรี 2. นายทรงเกียรติ  ระลึกมูล 

3. น.ส.ศุจิรัตน์  ประกอบกิจ   
 

387



 

 

      

      

เกณฑ์ประเมิน  
 

 

ข้อ 
 

เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

เกณฑ์ ผลที่ได้ 
1 ผลการด่าเนินงานต ่ากว่า ร้อยละ 50 1   
2 ผลการด่าเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 50 ถึง 64 2   
3 ผลการด่าเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 65 ถึง 79 3   
4 ผลการด่าเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 80 ถึง 89 4   
5 ผลการด่าเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5   

สรุปผลการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 

     มหาวิทยาลัยได้ด่าเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง  
จ่านวน 14 หลักสูตร ประกอบด้วย  
      1. วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ่านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การประกอบอาหารและการบริการ 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3) หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื องส่าอาง และ 5) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
      2. ศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง ล่าปาง จ่านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
และ 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  
      3. ศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง นครนายก จ่านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  
      4. ศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง หัวหิน จ่านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  
      5. ศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง ตรัง จ่านวน 4 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  3) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที ยว  
     มหาวิทยาลัยมีการวางระบบการจัดการศึกษาของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง โดยมีความเชื อมโยง
การบริหารจัดการและการด่าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการน่า
นโยบายลงสู่ปฏิบัติอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพ้ืนที  โดยมีความเชื อมโยงในประเด็นที เกี ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

U 5.8 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย 

    กับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
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      1. โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบบริหารงานบุคคล  
          มหาวิทยาลัยได้ก่าหนดโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย (U 5.8.1.1) และการด่าเนินงานของวิทยาเขต   
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้บริหารมีหน้าที รับผิดชอบและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
ในการก่ากับ ติดตามการด่าเนินงานและกิจการของวิทยาเขต (U 5.8.1.2) และการด่าเนินงานของศูนย์การศึกษา 
นอกที ตั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2558 (U 5.8.1.3) 
โดยมีอธิการบดี เป็นผู้ก่ากับ ดูแลและให้ค่าปรึกษาเกี ยวกับการด่าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที ตั้ ง  
โดยผู้อ่านวยการศูนย์การศึกษานอกที ตั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน เพื อน่านโยบาย
และแนวทางการด่าเนินงานจากผู้บริหารระดับสูงสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง 
ทุกแห่งจะมีคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง (U 5.8.1.4) ประกอบด้วย ผู้อ่านวยการ  
รองผู้ อ่านวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน  
เป็นผู้ด่าเนินงานให้ไปสู่ทิศทางที ก่าหนดร่วมกัน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและบริบทของพื้นที ตั้ง
วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที ตั้ งนั้น ๆ รวมถึงมีการรายงานประเมินผลการด่าเนินงานประจ่าปี 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง 
          การด่าเนินงานด้านบุคลากร มีการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของ
กองบริหารงานบุคคล และเชื อมโยงไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  (U 5.8.1.5) และการสื อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (http://personnel.dusit.ac.th/) 
โดยบริการส่าหรับบุคลากรเพื อส่งเสริมการท่างาน เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) ระบบแฟ้มสะสมงาน 
(e-Portfolio) ระบบส่านักงานอิเล็คทรอนิกส์ (e-Office) ระบบ e-Training และระบบลงเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมบุคลากรเพื อมอบนโยบายการด่าเนินงานจากผู้บริหารในรูปแบบการประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบ SDU Web Conference และระบบ Skype for Business ไปยังวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา
นอกที ตั้ง  
 

 
แผนภาพที  1 เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล (http://personnel.dusit.ac.th/) 
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แผนภาพที  2 การประชุมบุคลากรออนไลน์ ผ่านระบบ SDU Web Conference  
ไปยังวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง 

 
      2. ระบบทะเบียนนักศึกษา  
          การด่าเนินงานตามระบบบริหารการศึกษา ภายใต้การดูแลของส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ซึ งอาจารย์และนักศึกษาสามารถด่าเนินงานด้านต่างๆ ที เกี ยวข้อง ผ่านระบบบริหารการศึกษา โดยสามารถเข้าใช้
บริการได้ทางเว็บไซต์ http://academic.dusit.ac.th โดยระบบทะเบียนนักศึกษาเป็นระบบที เชื อมโยง 
การด่าเนินงานที เกี ยวกับงานด้านวิชาการ งานทะเบียนนักศึกษา ส่าหรับอาจารย์และนักศึกษาในภาพรวมของทั้ง
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง ตั้งแต่กระบวนการรับสมัครนักศึกษา การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
การลงทะเบียนเรียนการช่าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบอาจารย์ที ปรึกษา การยื นค่าร้องและการรับค่าร้อง  
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา การประมวลผลการเรียน จนกระทั งการยื นขอส่าเร็จการศึกษา 
การเชื อมโยงดังกล่าวคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบกลาง เพื อก่ากับและดูแลนักศึกษา
ในพ้ืนที กรุงเทพมหานคร วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง เพื อติดตามการด่าเนินงาน การควบคุมคุณภาพ
นักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
 

 
แผนภาพที  3 ระบบบริหารการศึกษา (http://academic.dusit.ac.th) 
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       3. การบริหารวิชาการ/การเรียนการสอน 
           มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ  
ศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง ผ่านการเชื อมโยงกระบวนการบริหารงานวิชาการ ภายใต้การก่ากับดูแลของรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณบดีของคณะ/โรงเรียน โดยมีการควบคุมคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (U 5.8.3.1)  
          การด่าเนินงานด้านการบริหารหลักสูตรของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (หลักสูตรละ 5 คน) เป็นผู้ด่าเนินงานและประสานงานหลักร่วมกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
การจัดท่าโครงการเปิดสอนที มีรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ซึ งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 (U 5.8.3.2) การจัดแผนการเรียน การจัดท่า
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) การประชุมทวนสอบ การจัดกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการ และการส่ง 
ผลการเรียน ภายใต้การก่ากับติดตามของหลักสูตรและผู้บริหารของคณะ/โรงเรียน โดยจะมีการนัดหมายประชุมเพื อ
วางแผนจัดการเรียนการสอน และการออกแบบกิจกรรมทางวิชาการ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งแบบประชุมร่วมกันในมหาวิทยาลัย และแบบออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference 
นอกจากนี้ทางคณะ/โรงเรียน ได้ร่วมประชุมสัญจรเพื อติดตามงานและแลกเปลี ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื อหาแนวปฏิบัติที ดี (Good Practice) รวมถึงการจัดการความรู้ในเรื องการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรายงานผลการด่าเนินงานทุกปีการศึกษาต่อ
สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื อรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ น่าไปปรับปรุงการด่าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ งขึ้น  
 

              
แผนภาพที  4 การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

 
          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ระบบ WBSC-LMS ในการจัด 
การเรียนการสอน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื อให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เพื อสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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แผนภาพที  5 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
 

       4. ระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
           ระบบการเงินของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง  ใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย มีการด่าเนินงาน
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที เกี ยวข้อง ภายใต้การดูแลของกองคลัง โดยมีการควบคุมกระบวนการอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องพึงประสงค์  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ซึ งมีช่องทางการสื อสารผ่ านเว็บไซต์
(http://finance.dusit.ac.th/WEB/)  
 
       5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
           การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง ด่าเนินการตามระบบและ
กลไกที มหาวิทยาลัยก่าหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ. 2558 ตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ).สกอ(  และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการด่าเนินงานของระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง ในรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน โดยมีส่านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และส่านักบริหารกลยุทธ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด่าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 

สูตรการค านวณ 

    จ่านวนหลักสูตรที มีผลการเชื อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานครบทุกประเด็น 

         จ่านวนหลักสูตรทั้งหมดที เปิดสอน ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง 
 

14 

14 
                                         เท่ากับ ร้อยละ 100 

x 100 

x 100 
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รายการหลักฐาน  
U 5.8.1.1 โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย 
U 5.8.1.2 ค่าสั งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที  2013/2559 เรื อง การก่าหนดล่าดับให้รองอธิการบดีรักษาการ

แทนอธิการบดี และมอบอ่านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี  
U 5.8.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2558 
U 5.8.1.4 ค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที ตั้ง  
U 5.8.1.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  
U 5.8.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

พ.ศ. 2552 
U 5.8.3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

และ พ.ศ. 2558  
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1 - 5 ) 

5.00 บรรลุ 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

     1. ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ                 2. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ 

  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   

     1. นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์                2. ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม 
     3. ดร.ขวัญนภา สุขคร 4. นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์ 
     5. ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 6. ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
  

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน  

     1. นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์                2. ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม 
     3. ดร.ขวัญนภา สุขคร 4. นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์ 
     5. ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 6. ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ  
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งหกดยฟห 

 

     ระสงค์ 
เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจาก

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ระดับนานาชาติ (หากมากกว่า ร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด 
+1 คะแนน) 

3 คะแนน 3 คะแนน 

ข้อ 2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื่อเสียง
หรือได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับประเทศ (หากมากกว่า 
ร้อยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด + 1 คะแนน) 

2 คะแนน 3 คะแนน 
(มากกว่า  

ร้อยละ 20  
+ 1 คะแนน) 

ข้อ 3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึง
การ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน ร้อยละ 30 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพที่ได้รับ Certificate 
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จ านวน 5-10 ผลงาน หรือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนประกาศนียบัตรที่ได้รับ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 80 
และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เป็นเอกฉันท์ (สัมภาษณ์หรือแสดงหลักฐานประกอบ) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของบุคลากรทั้งหมด ที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับนั้นๆ (อายุไม่
เกิน 2 ปี) 

1 คะแนน - 

สรุปผลการประเมิน 5 ข้อ 9 คะแนน 
 
 

ข้อ 1 บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับ
การยอมรับในวงกว้างระดับนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงาน
จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับนานาชาติ  รวมจ านวน 52 คน โดยจ าแนก
บุคลากรตามหน่วยงาน ได้แก่ บุคลากรสังกัดคณะและส่วนงานอ่ืนเทียบเท่าคณะ จ านวน 8 คน บุคลากรสังกัด 
ส านัก สถาบันส่วนงานอ่ืนเทียบเท่าคณะ จ านวน 38 คน และบุคลากรสังกัดหน่วยงานอิสระ จ านวน 6 คน           
โดยคิดเป็นร้อยละ 5.91 จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด (14 หน่วยงาน) รายละเอียดดังตาราง (U 5.9.1) 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

U 5.9 มสด. SDU 5 
ชื่อตัวชี้วัด : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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ตารางแสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรท่ีได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจากสถาบันการศึกษาท่ีมชีื่อเสียง    

หรือได้รับการยอมรับในระดับโลก/นานาชาติ (จ าแนกตามหน่วยงาน) 
 

หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากรท่ี
ได้รับ Certificate  

(คน) 

จ านวนบุคลากรท้ังหมด 
(ของแต่ละหน่วยงาน) 

(คน) 
คณะและส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ  

1. คณะวิทยาการจัดการ 1 127 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 127 

3. โรงเรียนการเรือน 2 147 

4. คณะพยาบาลศาสตร ์ 2 44 

5. บัณฑิตวิทยาลัย 1 30 

ส านัก สถาบันส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ   

6. สถาบันภาษาศลิปะและวัฒนธรรม 1 9 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 51 

8. ส านักบริหารกลยุทธ์ 1 17 

หน่วยงานอิสระ   

9. โครงการปฏิบตัิการอาหารแปรรูป 1 12 

10. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 1 7 

11. วิทยาเขตสุพรรณบรุ ี 1 141 

12. ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 1 21 

13. ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 1 66 

14. ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 1 80 

รวมจ านวน (คน) 52 879 

 
ที่มา : รายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ตัวช้ีวัด U5.9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
(ระดับคณะ/ระดับส่วนงานอ่ืนท่ีเทียบเท่าคณะ/วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง และ หน่วยงานอิสระ) 

 
สูตรค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

879 
X 100 = 5.91% 

บุคลากรไดร้ับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานฯ  
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

X 100 
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ข้อ 2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ระดับประเทศ 

ผลการด าเนินงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและได้รับ
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2562 
มีจ านวน 483 คน โดยจ าแนกบุคลากรตามหน่วยงาน ได้แก่ บุคลากรสังกัดคณะและส่วนงานอ่ืนเทียบเท่าคณะ 
จ านวน 159 คน บุคลากรสังกัด ส านัก สถาบันส่วนงานอ่ืนเทียบเท่าคณะ จ านวน 204 คน และบุคลากรสังกัด
หน่วยงานอิสระ จ านวน 120 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 34.32 จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด (16 หน่วยงาน) 
รายละเอียดดังตาราง (U 5.9.2) 

 
ตารางแสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรท่ีได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มชีื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ระดับประเทศ (จ าแนกตามหน่วยงาน) 
 

หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ

ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร  
(คน) 

จ านวนบุคลากรท้ังหมด 
(ของแต่ละหน่วยงาน) 

(คน) 
คณะและส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ   

1. คณะวิทยาการจัดการ 54 127 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 127 

3. โรงเรียนการเรือน 70 147 

4. คณะพยาบาลศาสตร ์ 4 44 

5. บัณฑิตวิทยาลัย 12 30 

ส านัก สถาบันส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ   

6. สถาบันภาษาศลิปะและวัฒนธรรม 8 9 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 28 

8. ส านักงานมหาวิทยาลยั 137 302 

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 46 51 

10. ส านักบริหารกลยุทธ์ 4 17 

หน่วยงานอิสระ   

11. ส านักกิจการพิเศษ 101 219 

12. โครงการปฏิบตัิการอาหารแปรรูป 4 12 

13. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 3 7 

14. วิทยาเขตสุพรรณบรุ ี 11 141 

15. ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 1 66 

16. ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง - 80 

รวมจ านวน (คน) 483 1,407 

 
ที่มา : รายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ตัวช้ีวัด U5.9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
(ระดับคณะ/ระดับส่วนงานอ่ืนท่ีเทียบเท่าคณะ/วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง และ หน่วยงานอิสระ) 
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สูตรค านวณ 
 
 
 

 
 
 

ข้อ 3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับ
พัฒนางาน ร้อยละ 30 

ผลการด าเนินงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและ ได้รับ
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน โดยในปีการศึกษา 2562         
มีจ านวน 713 คน โดยจ าแนกบุคลากรตามหน่วยงาน ได้แก่ บุคลากรสังกัดคณะและส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ        
จ านวน 224 คน บุคลากรสังกัด ส านัก สถาบันส่วนงานอ่ืนเทียบเท่าคณะ จ านวน 207 คน และบุคลากรสังกัด
หน่วยงานอิสระ จ านวน 282 คน รายละเอียดดังตาราง (U 5.9.3) 

 
ตารางแสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ได้รับได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ up-skills/re-skills           

(จ าแนกตามหน่วยงาน) 
 

หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ
ได้รับประกาศนียบัตร/
วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ 
up-skills/re-skills  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

คณะและส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ 

1. คณะวิทยาการจัดการ 54 38.85% 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84 64.12% 

3. โรงเรียนการเรือน 70 49.64% 

4. คณะพยาบาลศาสตร ์ 4 10.96% 

5. บัณฑิตวิทยาลัย 12 36.36% 

ส านัก สถาบันส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ 

6. สถาบันภาษาศลิปะและวัฒนธรรม 8 80.00% 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 35.71% 

8. ส านักงานมหาวิทยาลยั 137 45.36% 

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 46 85.19% 

10. ส านักบริหารกลยุทธ์ 6 35.29 

 หน่วยงานอิสระ 

11. ส านักกิจการพิเศษ 101 43.35% 

12. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท ์ 21 70% 

13. โครงการปฏิบตัิการอาหารแปรรูป 16 100% 
 

บุคลากรทีไ่ด้รบัประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรจากสถาบันที่มีช่ือเสียงฯ  
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

X 100 

483 

1,407 
X 100 = 34.32% 
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หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ
ได้รับประกาศนียบัตร/
วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ 
up-skills/re-skills  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

 หน่วยงานอิสระ 

14. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 4 - 

15. วิทยาเขตสุพรรณบรุ ี 51 40.80% 

16. ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 17 65.38% 

17. ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 18 46.15% 

18. ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 54 67.50% 

รวมจ านวน (คน) 713  
 

ที่มา : รายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ตัวช้ีวัด U5.9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
(ระดับคณะ/ระดับส่วนงานอ่ืนท่ีเทียบเท่าคณะ/วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง และ หน่วยงานอิสระ) 

 
ข้อ 4 ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพที่ได้รับ Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 

ผลการด าเนินงาน จากการที่บุคลากรได้ผ่านการอบรม และได้รับ  Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตรจาก
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก/นานาชาติ หรือ ในระดับประเทศนั้น ได้มีการต่อยอดความรู้โดยน ามา 
พัฒนางาน อาทิ  

สายวิชาการ  
- อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ และอาจารย์นคร แซ่สี สังกัดโรงเรียนการเรือน จัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา (Potatoes USA Workshop 2020) วันที่  22-23 มกราคม 2563  
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้น าความรู้ที่ได้มาให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในการเข้าแข่งขันโครงการ 
พัฒนาแนวคิดเพ่ือสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม 

- อาจารย์สุไบดา กรีมีฉัตรสุวรรณ ได้น าความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานรายวิชาให้
สอดคล้องกับความ ต้องการก าลังคนด้านธุรกิจการบิน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ 
Premium สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business : English Program) สาขาวิชางานบริการภาคพ้ืน 
โดยน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพในการสอนนักศึกษารายวิชาบริการภาคพ้ืน 

สายสนับสนุน  
- สถาบันวิจัยและพัฒนา น าความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” มาท าการวิเคราะห์ SWOT และ Space Metrix 
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมเสนอแนะกลยุทธ์  

- ส านักงานมหาวิทยาลัย น าความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร “KM การเขียนข่าว ผลิตสื่อ และการเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0” มาพัฒนางานโดยน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน อาทิ  
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบ Infographic เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับ
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บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สื่อสังคมออนไลน์ 
Facebook, Line 

- โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ได้น าความรู้จากการอบรม 7 HACCP Principles, Validation of 
Controls & Limits Training มาใช้ในการจัดท าระบบ HACCP / น าความรู้จากการอบรมฮาลาลมาใช้ 
ในการด าเนินการและยื่นขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล  
(U 5.9.4) 

ข้อ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 80 และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจาก  

การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเอกฉันท์ 
 
ผลการด าเนินงาน จากการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินข้อ 4 มีหน่วยงานที่ด าเนินการ/โครงการ และมีการวัด

ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จ านวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนการเรือน คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส านักบริหารกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง           
ทั้งนี้ จากผลจากการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 หรือ
มากกว่า  รายละเอียดดังตาราง (U 5.9.5) 

 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ (จ าแนกตามหน่วยงาน) 
 

หน่วยงาน หัวข้อ/เร่ืองการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 
 คณะและส่วนงานอืน่เทียบเท่าคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี ต่อการ
ให้ค าปรึกษา ร้อยละ 84.8 

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ความพึงพอใจด้านกระบวนงาน/การให้บริการ ของศูนย์
เครื่องมือปฏิบตัิการวิทยาศาสตร ์ ร้อยละ 84.8 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารด้านความ
กระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บรกิาร ร้อยละ 95 

ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 85.4 

ความพึงพอใจด้านผลของการให้บริการ ความพร้อมความ
เพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ ์

ร้อยละ 67 

 

หน่วยงาน หัวข้อ/เร่ืองการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 
 คณะและส่วนงานอืน่เทียบเท่าคณะ 

โรงเรียนการเรือน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนักศึกษา 4/2563 (Potatoes USA 
Workshop 2020)  

ร้อยละ 80 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ความพึงพอใจจากการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลแบบประคับประคองในภาคฤดูร้อน / 2563 

ระดับดีมาก 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากการอบรมโครงการ 
อบรมจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ และการจดสิทธิบัตร:
หลักการและวิธีการเพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิชาการ 

ร้อยละ 90 

 ส านัก สถาบันส่วนงานอืน่เทียบเท่าคณะ 

สถาบันภาษาศลิปะและ
วัฒนธรรม 

แบบประเมินออนไลน์กจิกรรมการอบรมปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 63 ด้านรูปแบบการอบรม 
ด้านระยะเวลาการอบรม ด้านสื่อการอบรม (โปรแกรมฯ 
English Discoveries Online) ดา้นเนื้อหาการอบรม ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยากร และช่องทางการทราบ
ข่าวการอบรม 

มากกว่า 
ร้อยละ 80 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากการจัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “ปรับเกมรุก ปลุกอุตสาหกรรมอาหาร” 

ร้อยละ 94.87 

ส านักบริหารกลยุทธ์ 

แบบประเมินโครงการ “La-or-Plus Learning Box” เพื่อ
สนับสนุน การเรียนแบบ Home-Based Learning 3 
กิจกรรม ได้แก่ 1) ปิ่นโตความรู้ ระดับอนุบาล1 2) กล่อง
การเรยีนรู้ ระดับอนุบาล2 และ 3) หม้อชาบูแห่งการเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 81.40 

 หน่วยงานอิสระ 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ In-house Training 
“การจัดเก็บองค์ความรู้และการจดัท าสื่อเพื่อเผยแพร่ใน
ระบบบรหิารจดัการความรู้” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ร้อยละ 83.2 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง  
หัวหิน 

ผลการประเมินการสอนนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
ประสิทธิการจัดการเรียนกาสอนวิชาการ จัดการงานบริการ
ผู้โดยสารภาคพื้น 

ร้อยละ 87.94 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง ความพึงพอใจท่ีมีต่อสุขอนามัยร้านกาแฟดุสิตตรัง ระดับดีมาก 

 

ที่มา : รายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ตัวช้ีวัด U5.9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
(ระดับคณะ/ระดับส่วนงานอ่ืนท่ีเทียบเท่าคณะ/วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง และ หน่วยงานอิสระ) 

 
ข้อ 6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของบุคลากรทั้งหมด ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานระดับนั้น ๆ (อายุไม่เกิน 2 ปี) 
ผลการด าเนินงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ตามมาตรฐาน มีจ านวน 21 คน โดยเป็นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC HSK ผลสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ผลสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รายละเอียดดังตาราง (U 5.9.6) 
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ตารางแสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับนั้นๆ   
(จ าแนกตามหน่วยงาน) 

 

หน่วยงาน 

จ านวน
บุคลากรที่มี
ผลคะแนน

ภาษาอังกฤษ 
(คน) 

รายชื่อบุคลากรที่มีผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ 

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

 คณะและส่วนงานอืน่เทียบเท่าคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ 1 อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม TOEIC (550 คะแนน) 
 ส านัก สถาบันส่วนงานอืน่เทียบเท่าคณะ 

สถาบันภาษาศลิปะ
และวัฒนธรรม 

4 

ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ ์ TOEIC (940 คะแนน) 
นางสาววลัยพร อ่อนน้อมด ี TOEIC (705 คะแนน) 
นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ ์ TOEIC (640 คะแนน) 
นายธรา สุขครี ี TOEIC (395 คะแนน) 

 หน่วยงานอิสระ 

วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 2 
นางสาวกัญชลิกา บุญภิบาล 

ผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

นางสาวชัชฌาพร กลางโฉม 
ผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง หัวหิน 

11 - 
TOEIC และ HSK ระดับ 5 

 
 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ตรัง 3 

นางสาวชฎาวรรณ ศิรจิารุกลุ TOEIC (850 คะแนน) 
ผศ.ดร.กรวินท์  เขมะพันธุ์มนสั TOEIC (720 คะแนน) 
ดร.นวลรัตน์ วัฒนา TOEIC (520 คะแนน) 

 
ที่มา : รายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ตัวช้ีวัด U5.9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
(ระดับคณะ/ระดับส่วนงานอ่ืนท่ีเทียบเท่าคณะ/วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง และ หน่วยงานอิสระ) 

 

รายการหลักฐาน  
U 5.9.1 ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ตัวช้ีวัดที่ 1 บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงาน

จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับนานาชาติ  ของคณะวิทยาการ
จัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนการเรือน คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบริหารกลยุทธ์ 
โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง                
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U 5.9.2.1 ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ตัวชี้วัดที่ 2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มี
ชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับประเทศ ของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโรงเรียนการเรือน คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบริหาร
กลยุทธ์ ส านักกิจการพิเศษโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

U 5.9.2.2 สรุปจ านวนบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
 
U 5.9.3 ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ตัวชี้วัดที่ 3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่

แสดงถึงการ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน ของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโรงเรียนการเรือน คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักบริหารกลยุทธ์ ส านักกิจการพิเศษศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ โครงการปฏิบัติการ
อาหารแปรรูป ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
U 5.9.4 ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพที่ได้รับ 

Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ของคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการเรือน คณะพยาบาลศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงานมหาวิทยาลัย ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบริหารกลยุทธ์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 
โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และ ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
U 5.9.5 ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 

80 และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเอกฉันท์  ของคณะวิทยาการ
จัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
ภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักบริหารกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
U 5.9.6 ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ตัวชี้วัดที่ 6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรที่เป็นไปตาม

มาตรฐานระดับนั้น ๆ ของ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
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การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1 - 5) 

9.00 บรรลุ 
 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. นางสาวสุวิมล แมตสอง   
2. นางสาวรัตนา บุญแสวง   
 
ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
1. นางสาวสุวิมล แมตสอง   
2. นางสาวรัตนา บุญแสวง   
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     ระสงค ์

      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑป์ระเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 

ตาม
เกณฑ์ 

ผลที่ได้ 

ข้อ 1 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มนักศึกษา
ต่างชาติ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน เป็นตน้  การให้คะแนน   
                ถ้ามี                    = 0.25 - 0.5 คะแนน 
                ถ้าครอบคลุม         = 0.5 คะแนนขึ้นไป 
(ผู้ประเมินจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับสิ่งที่ควรจะเปน็เมื่อเทียบกับกลุ่ม/อุตสาหกรรม
เดียวกัน) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทนัสมัย ทีส่ร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเนน้ 
และความเชี่ยวชาญ/ผลงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นทีต่้องการสื่อไปยัง
ภายนอก    การให้คะแนน ดังนี ้
               ถ้ามี                       = 0.25 - 0.5 คะแนน 
               ถ้าครอบคลุมจุดเนน้    = 0.5 คะแนนขึ้นไป 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 จ านวนการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมทุกช่องทางที่เปน็ช่องทางหลักของมหาวิทยาลัย  
มากกว่า 200,000 followers/Subscribes 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 จ านวนสื่อ (ชิน้งาน) offline ทีม่ี Impact ต่อการรับรู้/รู้จักหน่วยงาน ความเปน็สวนดุสิตใน
ประชาชน (บุคคลภายนอก) (พจิารณาจาก จ านวนชิ้นงาน และความถี่/ความต่อเนื่องในการ
เผยแพร่) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก ที่สง่ผลจ านวนผูส้นใจ/ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น   1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 ลูกค้าที่มารับบริการ หรือสั่งสินค้าเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (แสดงหลักฐานจ านวนที่แสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกค้าและยอดขาย
ที่มีผลประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ + เพิ่ม 1 คะแนน) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 6 ข้อ 6 คะแนน 
 
 

ข้อ 1 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ 
จีน เป็นต้น การให้คะแนน ถ้ามี = 0.25-0.5 คะแนน ถ้าครอบคลุม = 0.5 คะแนนขึ้นไป 
       ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการสื่อสารองค์กร ในรูปแบบของการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอก เน้นเชิง
รุกและเชิงรับ ซึ่งเนื้อหาของการสื่อสารเป็นไปตามพันธกิจ และบทบาทหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยฯ และของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเนื้อหา
ประกอบไปด้วยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การบริหารจัดการ กิจกรรมต่าง ๆ  และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ไทย นักศึกษาต่างชาติ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มาใช้บริการ สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึง

รายงานการประเมินตนเอง 

U 5.10 มสด. SDU 5 
ชื่อตัวชี้วัด : ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ 
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กลุ่มเป้าหมายปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการสื่อสารผ่าน Social Media เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด 
และมีช่องทางที่หลากหลาย โดยการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ นั้น จะให้ความส าคัญในเร่ืองของความทันสมัย ความถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ ควบคู่ไปด้วย (U 5.10.1.1) 

 
ช่องทางสื่อสารองค์การผ่าน Social Media ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Social Media ชื่อที่ใช้และชื่อที่ใช้ในการเข้าถึง 
 Website http://www.dusit.ac.th/ 

 Instragram suandusituniversity 

 Twitter suandusituniversity 

 Youtube Suan Dusit University 

TBL SuanDusit 

 Line Official มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

SDU 63 

ทุนการศึกษา มสด. 

สมัครเรียนสวนดุสิต 

Suandusitdelivery 

Line Groups พลังสวนดุสิต 

คณาจารย์สวนดุสิต 

บุคลากรสายสนับสนุน 

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

เครือข่ายนักศึกษา มสด. 

ข่าวนักศึกษาสวนดุสิต รหัส 63 

SDU Online Platform Student 

 TikTok @suandusituniversity 

 TikTok @hec_suphanburi 
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ช่องทางสื่อสารองค์การผ่าน Social Media ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ต่อ) 

Social Media ชื่อที่ใช้และชื่อที่ใช้ในการเข้าถึง 
 Facebook ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 

 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต Suan Dusit University 

 คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. 

 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 

 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School SDU 

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รอบรั้วละอออุทิศ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ aritdusit 

 ศูนย์ฝึกปฏิบัตกิารอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัตกิารอาหารนานาชาต ิSuan Dusit International Culinary Center 

 ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู ้ 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SDU Tbl 

 สวนดุสิตเดลิเวอรี่ สวนดุสิตเดลิเวอรี่-SDU Delivery 

 Sducontacecenter SduContactCenter 

 ครบเครื่องเร่ืองการเรือน ครบเครื่องเร่ืองการเรือน 

 หนุ่มหล่อ สาวสวย สวนดุสิต หนุ่มหล่อ สาวสวย สวนดุสิต 

 กยศ. กรอ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กยศ. กรอ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ข้อ 2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ/ผลงาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยังภายนอก การให้คะแนน ดังนี้ ถ้ามี = 0.25-0.5 คะแนน ถ้าครอบคลุม
จุดเน้น = 0.5 คะแนนขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการผลิตและเผยแพร่สื่อ (Content) เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ที่
ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ การบริการวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ กิจกรรมต่าง ๆ  และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ (U 5.10.2.1)  ในรูปแบบที่ทันสมัย  
ที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการรับรู้และความสนใจในด้านอัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ/ผลงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 
ทั้งการสื่อสารภายใน และภายนอก ผ่านช่องทางสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
        2.1 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภายใน ภายนอก และผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

407



             2.2 กิจกรรม/ผลงาน มหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน  
กิจกรรม/ผลงาน ของมหาวิทยาลัย ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน )1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 จ านวน 216 

ข่าว  (คิดเป็นมูลค่าทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ช าระเป็นเงิน ) Ad Value) จ านวน 8,201,449 บาท โดยยกตัวอย่างประเภทข่าว 
ดังนี้  

2.2.1 ข่าว (ผลงานรางวัล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2 ข่าว (นโยบาย) 
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             2.2.3 ข่าว (อัตลักษณ์/ความเชี่ยวชาญ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4  ข่าว (การเรียนการสอน) 
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             2.2.5  ข่าว (วิจัย/นวัตกรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.6 ข่าว (บริการวิชาการ) 
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          2.2.7 ข่าว (นักศึกษา) 
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ข้อ 3 ปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมทุกช่องทาง  ที่ เป็นช่องทางหลักของมหาวิทยาลัย  มากกว่า 200,000 
followers/Subscribes 

        ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การบริหารจัดการ กิจกรรมต่าง ๆ  และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการมีส่วน
ร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Website Instragram Twitter YouTube Line Tiktok และ Facebook (U 5.10.3.1) โดย
ปัจจุบันมีผู้ติดตามรวมทุกสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 266,006 คน และถูกใจ จ านวน 981,708 คน 
 

จ านวนการติดตาม และถูกใจ สื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สื่อสังคมออนไลน ์ ชื่อที่ใช้และชื่อที่ใช้ในการเข้าถึง ติดตาม ถูกใจ 

 Website http://www.dusit.ac.th/ มีจ านวนผู้เข้าชม 1,176,387 คน 

 Instragram suandusituniversity 1,316 - 

 Twitter suandusituniversity 1,639 - 

 Youtube Suan Dusit University 3,280 - 
TBL SuanDusit 171 - 

 Line Official มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 111 - 
SDU 63 1,129 - 
ทุนการศึกษา มสด. 55 - 
สมัครเรียนสวนดุสิต 484 - 
Suandusitdelivery 1,605 - 

Line Groups พลังสวนดุสิต 493 - 
คณาจารย์สวนดุสิต 287 - 
บุคลากรสายสนับสนุน 480 - 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 210 - 
เครือข่ายนักศึกษา มสด. 268 - 
ข่าวนักศึกษาสวนดุสิต รหัส 63 771 - 
SDU Online Platform Student 372 - 

 TikTok @suandusituniversity 66 83 

 TikTok @hec_suphanburi 83,500 814,900 
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จ านวนการติดตาม และถูกใจ สื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ต่อ) 
สื่อสังคมออนไลน ์ ชื่อที่ใช้และชื่อที่ใช้ในการเข้าถึง ติดตาม ถูกใจ 

 Facebook ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 

 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต Suan Dusit University 47,773 46,543 

 คณะครุศาสตร ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 5.126 5,107 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 1,230 1,205 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. 5,165 5,148 

 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,267 1,244 

 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  10,624 10,434 

 โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 787 750 

 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 2,969 2,921 

 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,010 962 

 บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School SDU 327 327 

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รอบรั้วละอออุทิศ 5,773 5,482 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ aritdusit 1,048 1,021 

 ศูนย์ฝึกปฏิบัตกิารอาหารนานาชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ Suan Dusit International Culinary Center 28,544 27,827 

 ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู ้ 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SDU Tbl 268 260 

 สวนดุสิตเดลิเวอรี่ สวนดุสิตเดลิเวอรี่-SDU Delivery 1,234 1,167 

 Sducontacecenter SduContactCenter 34,019 34,170 

 ครบเครื่องเร่ืองการเรือน ครบเครื่องเร่ืองการเรือน 5,409 5,074 

 หนุ่มหล่อ สาวสวย สวนดุสิต หนุ่มหล่อ สาวสวย สวนดุสิต 11,373 11,411 

 กยศ. กรอ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กยศ. กรอ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5,824 5,672 

รวมจ านวนการติดตามและถูกใจสือ่สังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 266,006 981,708 
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 สื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 

Website Instragram Twitter 
 

  
Youtube Line Official 

  

 

Line Groups Tiktok 
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Facebook ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 

  

โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
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Facebook ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ (ต่อ) 
บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู ้ส านักวิทยบริการฯ สวนดุสิตเดลิเวอรี่ 

 

 
 

Sducontactcenter ครบเครื่องเรื่องการเรือน กยศ. กรอ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ข้อ 4 จ านวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ที่มี Impact ต่อการรับรู้/รู้จักหน่วยงาน ความเป็นสวนดุสิตในประชาชน (บุคคลภายนอก) 
(พิจารณาจาก จ านวนชิ้นงาน และความถี่/ความต่อเนื่องในการเผยแพร่) 
       *สื่อ offline อาทิ ป้ายไวนิล โปสเตอร์ นิตยสาร โบรชัวร ์แผ่นพับ ใบปลวิ X-Stand , J-Flag , Roll-up ฯลฯ 

       *สื่อ online อาทิ Website Facebook Twitter Instragram Youtube และ Line ฯลฯ 

       ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดสุิต มีการบูรณาการการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร ในด้านการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร เผยแพรก่ิจกรรม และผลงานของมหาวิทยาลยัฯ ผ่านสื่อหลากหลายช่องทางทั้งแบบ offline และ online โดยปี
การศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) มีการผลิตสื่อ offline ดังนี ้

สื่อ offline จ านวนสือ่ (ชิน้งาน) ความถี่ในการเผยแพร่ 

ป้าย 50 ช้ินงาน (ตามกิจกรรมพิเศษ/ผลงาน) 
จดหมายข่าว (TimeLine) 4 ช้ินงาน (จัดพิมพ์ 700 เล่ม)  3 เดือน 1 ฉบับ 
โปสเตอร์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลวิ 3 ช้ินงาน (จัดพิมพ์ 12,000 แผ่น) (ตามกิจกรรมพิเศษ/ผลงาน) 
X-Stand , J-Flag , Roll-up 6 ช้ินงาน (ตามกิจกรรมพิเศษ/ผลงาน) 
ข่าวส่งเผยแพร่สื่อมวลชน 216 ข่าว 3 ข่าว/สัปดาห์ (144 ข่าว/ปี) 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 300 ข่าว (ตามกิจกรรมพิเศษ/ผลงาน) 
ข่าว/กิจกรรมที่เผยแพร่บน website 1,799 ข่าว (ตามกิจกรรมพิเศษ/ผลงาน) 
คลิปกิจกรรมตา่งๆ  60 คลิป (ตามกิจกรรมพิเศษ/ผลงาน) 
คลิป VDO ในระบบ SDU Online Course 30 คลิป (ตามรายวิชาที่เปดิสอน) 

 

         ข่าวที่ส่งเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เป็นลักษณะของการส่งข่าวแบบ offline แต่มีการน าไปเผยแพร่ทั้งแบบ offline เผยแพร่ภายใน
มหาวิทยลัยฯ และ online เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ โดยก าหนดความถี่ในการเผยแพร่เพื่อให้สื่อมวลชนพิจารณา
จ านวน 3 ข่าว/สัปดาห์ (144 ข่าว/ปี) โดย 1 ข่าวที่มีการส่งเผยแพร่อาจได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยในปีการศึกษา 2562 
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) รวมจ านวนความถี่ของข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน รวมจ านวน
ทั้งหมด 216 ข่าว คิดเป็นมูลค่าทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ช าระเป็นเงิน )Ad Value) จ านวน 8,201,449 บาท   
 

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ แบบ offline ที่มีการผลิตและเผยแพร่ (U 5.10.4.1) 
 
ข่าว/ภาพกิจกรรมท่ีเผยแพร่บน webite 
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ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ แบบ offline ที่มีการผลิตและเผยแพร ่(ต่อ) 
 
จดหมายข่าว (TimeLine) http://www.dusit.ac.th/sdu-time-line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปสเตอร์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว 
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ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ แบบ offline ที่มีการผลิตและเผยแพร ่(ต่อ) 
 
X-Stand , J-Flag , Roll-up 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก ที่ส่งผลจ านวนผู้สนใจ/ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น 

ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปรับรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและการติดต่อกับมหาวิทยาลัยฯ  โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook Line Twitter และ 
Instragram โดยมีผู้สนใจสมัครเรียน ผู้ใช้บริการ ติดตาม และสอบถามข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ติดตามและ
ถูกใจของปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จาก Facebook : Suan Dusit University ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักที่ใช้เพื่อการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ พบว่า มีจ านวนผู้สนใจติดตามและถูกใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 

จ านวนผู้สนใจติดตามและถูกใจ Facebook : Suan Dusit University (U 5.10.5.1) 
ปีการศึกษา จ านวนผู้ติดตาม จ านวนผู้ถูกใจ 

ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) 38,831 38,203 
ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563) 47,465 45,941 

 

 
จ านวนผู้ติดตามและผู้ถกูใจ ปกีารศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) 

 
                                 ผู้ติดตาม                                                                     ผู้ถูกใจ 
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จ านวนผู้ติดตามและผู้ถูกใจ ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563) 
 
                                 ผู้ติดตาม                                                                 ผู้ถูกใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสวนดุสิตเดลิเวอรี่ พบว่าเมื่อค้าหาค าว่า บทความเดลิเวอรี่ จะพบว่าบทความของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ได้รับการค้นหามากที่สดุอยู่ในล าดับที่ 1 ของ google (U 5.10.5.2) 
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การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสวนดุสิตเดลิเวอรี่ พบว่าเมื่อค้าหาค าว่า บทความเดลิเวอร่ี จะพบว่าบทความของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้รับการค้นหามากที่สดุอยู่ในล าดับที่ 1 ของ google (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 6 ลูกค้าที่มารับบริการ หรือสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (แสดงหลักฐาน
จ านวนที่แสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกค้าและยอดขายที่มีผลประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ) 

ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโยบายและกลยุทธ์ในรูปแบบธุรกิจวิชาการ โดยการน าองค์ความรู้จาก
วิชาการมาด าเนินการในรูปแบบของการบริการวิชาการและธุรกิจ โดยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบของ 
In-cash คือ รายได้ที่เพ่ิมข้ึนให้แก่มหาวิทยาลัยฯ และ In-kind โดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์
ในการท าธุรกิจ  ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่ด าเนินงานในรูปแบบธุรกิจวิชาการ อาทิ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ครัวสวนดุสิต ศูนย์พัฒนา
ทุนมนุษย์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงแรมสวนดุสิต เพลส ฯลฯ โดยปีการศึกษา 2562 ได้บูรณาการการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่ให้บริการด้านอาหารของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นรูปแบบการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ในชื่อสวนดุสิตเดลิเวอรี่ ซึ่ง
เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดยมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการตลาด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Website 
Line Official และ Facebook ทั้งนี้เพ่ือให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและผู้สนใจที่จะใช้บริการ โดยตั้งแต่เปิดด าเนินการจนถึง
ปัจจุบัน มีลูกค้า ผู้ใช้บริการ ติดตามและถูกใจ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

จ านวนของผู้สนใจติดตามและถูกใจ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สวนดุสิตเดลิเวอรี่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook :  
https://www.facebook.com/suandusitdelivery/ มีผู้ติดตาม จ านวน 1,235 คน และถูกใจ จ านวน 1,172  คน (U 5.10.6.1) 
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https://www.facebook.com/suandusitdelivery/%20ะ


 
จ านวนผู้ติดตาม 1,235 คน จ านวนผู้ถูกใจ 1,172 คน 

  
 

จ านวนของผู้สนใจติดตาม Line Official สวนดุสิตเดลิเวอรี่ (Suandusitdelivery) มีผู้ติดตาม จ านวน 1,616 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน  
U 5.10.1.1  ช่องทางสื่อสารองค์การผ่าน Social Media ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
U 5.10.2.1  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ภายใน ภายนอก และผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
U 5.10.3.1  จ านวนการติดตาม และถูกใจ สื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
U 5.10.4.1  ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ แบบ offline ที่มีการผลิตและเผยแพร่ 
U 5.10.5.1  จ านวนผู้สนใจตดิตามและถูกใจ Facebook : Suan Dusit University  
U 5.10.5.2  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสวนดุสิตเดลิเวอรี่ พบว่าเมื่อค้าหาค าว่า บทความเดลิเวอรี่ จะพบว่าบทความของ 
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการค้นหามากท่ีสุดอยู่ในล าดับที่ 1 ของ google 
U 5.10.6.1  จ านวนของผู้สนใจติดตามและถูกใจ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สวนดุสิตเดลิเวอรี่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1 - 6) 

6.00 บรรลุ 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
ผศ. ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. ดร.ณัฏฐนิช  สิริสัจจานุรักษ์                      2. นายวรีะพันธ์  ชมภูแดง 
 
ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 
1. ผศ.ทิพสุดา  คิดเลิศ                                2. นายไพศาล   คงสถิตสถาพร   
3. นายสนธยา  แย้มเดช                              4. น.ส.มลธิรา  โพธิ์น้อย                         
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เกณฑ์ประเมิน  
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 จ ำนวนผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 40 รำยกำร 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 2 จ ำนวนหน่วยงำนที่สร้ำงผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่ไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 3 ผลลัพธ์ใหม่ (หมำยถึง สินค้ำ/บริกำร/กระบวนกำรท ำงำน) ที่หน่วยงำน

ไม่เคยมี/ไม่เคยท ำมำก่อน 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 จ ำนวนลูกค้ำ/ผู้รับบริกำรใหม่เพ่ิมข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 รำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือรำยได้รวมที่เพ่ิมขึ้นอย่ำง
มีนัยส ำคัญ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน ข้อ 5 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

     มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เป็นองค์กรที่มีกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่วำงไว้ 
รวมทั้งเป็นกำรยกระดับกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมกำรสร้ำงกระบวนกำรมำตรฐำนกำรท ำงำนใหม่ เพื่อเกิดเป็นนวัตกรรมกำรท ำงำน 
หรือนวัตกรรมเชิงผลงำน อีกทั้ง ยังมีกำรด ำเนินกำรต่อยอดในเชิงธุรกิจวิชำกำร โดยน ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงวิชำกำรของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ มำบูรณำกำรร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อต่อยอดทำงธุรกิจให้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำเรียนรู้ และทักษะจำกกำร
ปฏิบัติงำนจริงส ำหรับนักศึกษำ ควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติงำนกำรสร้ำงงำนวิจัยและกำรสร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย โดยในปี
กำรศึกษำ 2562 มีผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่ที่หลำกหลำย และตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ดังนี้ 
ข้อ 1  จ านวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ไม่น้อยกว่า 40 รายการ 

        ผลการด าเนินงาน :  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำโครงกำร /บริกำร/ผลิตภัณฑ์ ใหม่หน่วยงำนวิชำกำร 
หน่วยงำนสนับสนุน และหน่วยงำนอิสระ ประกอบด้วย โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร โครงกำรอำหำรแปรรูป สวน
ดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซท์ ส ำนักกิจกำรพิเศษ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ และ สวนดุสิตโพล เพื่อ
น ำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน มำต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ โดยมีรำยละเอียด  คือ 

ที ่ หน่วยงาน/รายการ บริการ ผลิตภัณฑ ์ หลักสูตรอบรม 

หน่วยงานวิชาการ 
 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 3 หลักสูตร 1 บริการ (U 5.11.1 - U 5.11.4) 
1 )1( หลักสูตรกำรยกระดับสมรรถนะแม่บ้ำนมืออำชีพเพื่อรองรับแรงงำน

ภำยหลังวิกฤตกำรณ์ กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 COVID - 19 

   

2 (2) หลักสูตรอบรมกำรท ำลำเต้ อำร์ท (Latte Arts)    

3 (3) หลักสูตรอบรมกำรพัฒนำทักษะบำริสต้ำ    

4 (4) SDU - MOOC ระบบกำรเรียนกำรสอน On Air    

หน่วยงานสนับสนนุและหน่วยงานอิสระ 
 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป  (U 5.11.5) 
 o กลุ่มผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว 10 รำยกำร    

5 โยเกริต์รสออริจินลั    

U 5.11 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ผลติภัณฑใ์หม่ที่หลากหลายและตรงกับ 

 ความต้องการของลูกค้า 
รายงานการประเมินตนเอง 
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ที ่ หน่วยงาน/รายการ บริการ ผลิตภัณฑ ์ หลักสูตรอบรม 

6 โยเกริต์ผสมสตอรเ์บอรี ่    

7 โยเกริต์ผสมมะนำว    

8 โยเกริต์ผสมน้ ำผึ้ง-กรำโนลำ    

9 โยเกิรต์ผสมวุ้นมะพร้ำว    

10 โยเกิรต์ผสมฟรุต๊สลัด    

11 โยเกิรต์ผสมธัญชำต ิ    

12 โยเกิรต์ผสมมะม่วง    

13 โยเกิรต์ผสมมิกซ์เบอรร์ี่    

14 โยเกิรต์ผสมลูกตำล    

 o กลุ่มเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุปดิสนิท 7 รำยกำร    

15 น้ ำตะไคร ้    

16 น้ ำตะไคร้ใบเตย    

17 น้ ำอัญชันใบเตย    

18 น้ ำล ำไย    

19 น้ ำมะตมู     

20 น้ ำเก๊กฮวย    

21 น้ ำเก๊กฮวยหล่อฮั้งก้วย    

 o กลุ่มเครื่องดื่มพำสเจอรไ์รซ์ 11 รำยกำร    

22 น้ ำตะไคร้     

23 น้ ำตะไคร้ใบเตย    

24 น้ ำอัญชันใบเตย    

25 น้ ำล ำไย    

26 น้ ำมะตมู    

27 น้ ำเก๊กฮวย    

28 น้ ำเก๊กฮวยหล่อฮั้งก้วย    

26 น้ ำพันซ์(กลิ่นสละ)    

30 น้ ำพันซ์(กลิ่นบลูเลมอน)    

31 น้ ำพันซ์(กลิ่นแอปเปิ้ล)    

32 น้ ำพันซ์(กลิ่นส้ม)    

 o อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 8 รำยกำร    

33 น้ ำพริกตำแดง     

34 น้ ำพริกปลำสลดิ    

35 น้ ำพริกปลำป่น    

36 น้ ำพริกปลำช่อนย่ำง    

37 น้ ำพริกเผำ    

38 น้ ำพริกปลำร้ำ    

39 น้ ำพริกลงเรือ    

40 น้ ำพริกปลำร้ำหลน    

 o กลุ่มซอสในภำชนะบรรจุที่ปิดสนทิ 7 รำยกำร    

41 ซอสคั่วกลิ้ง    

42 ซอสผัดผงกระหรี่    
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ที ่ หน่วยงาน/รายการ บริการ ผลิตภัณฑ ์ หลักสูตรอบรม 

43 ซอสผดักะเพรำ    

44 ซอสผดัต้มย ำ    

45 ซอสผดัหมี่โครำช    

46 ซอสผดัไทย    

47 ซอสผดัเปรีย้วหวำน    

 o กลุ่มอำหำรกึ่งส ำเร็จรูป จ ำนวน 16 รำยกำร    

48 น้ ำแกงแดง     

49 น้ ำแกงเขียวหวำน    

50 น้ ำแกงคั่ว    

51 น้ ำแกงฉู่ฉี ่    

52 น้ ำแกงพะแนง    

53 น้ ำแกงมัสมั่น    

54 น้ ำยำป ู    

55 น้ ำแกงส้ม    

56 น้ ำแกงพะแนงเข้มข้น    

57 น้ ำแกงเผ็ดเขม้ข้น    

58 น้ ำแกงเขียวหวำนเข้มข้น    

59 น้ ำแกงฉู่ฉี่เข้มขน้    

60 น้ ำแกงส้มใต้เข้มข้น    

61 น้ ำแกงกะหรี่เข้มข้น    

62 น้ ำแกงมัสมั่นเขม้ข้น    

63 ซอสผดักะเพรำเข้มข้น    

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  (U 5.11.6 - U 5.11.7)    

64 ท๊อฟฟ่ีเค้กสูตรคณุยำย    

65 ครัวซองอัลมอนด ์    

66 ขนมปังสังขยำ     

67 ขนมปังเนยสด    

68 ขนมปังชำไทย    

69 เดนนิสผักโขมอบชีส    

70 มัฟฟ่ินกล้วยหอมบลูเบอรี ่    

71 ช๊อคโกแลตครมีชีสคำรำเมล    

72 Line Official Account ตลำดออนไลน์ 24 ชม.    

73 บริกำรจดัส่งทั่วประเทศ Fast Delivery    

74 สวนดุสติเดลิเวอรี ่    

 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์  (U 5.11.8)    

75 หน้ำกำกผ้ำ    

76 สติ๊กเกอร ์    

77 สกรีนเสื้อยืด    

78 ชุดกีฬำ    

79 กล่องของขวัญ    

80 Line Official Account ตลำดออนไลน ์    
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ที ่ หน่วยงาน/รายการ บริการ ผลิตภัณฑ ์ หลักสูตรอบรม 

81 Facebook บริกำรข้อมลู สั่งซื้อ    

 ส านักกจิการพิเศษ  (U 5.11.9 – U 5.11.13)    

82 แฮนด์ ซำนิไทเซอร์ เจล เดอ ซำยส์ แนทรู    

83 โฟมสครับขิงส ำหรับผิวหน้ำ    

84 ครีมสครับขิงส ำหรับผิวหน้ำ    

85 เคอคูมำ คลีนซิ่ง แคปซูล ท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ    

86 ครีมกันแดด NATRUE DE SCI CANACREEN CREAN SPF 30 PA++    

87 ครีมบ ำรุงผิวหน้ำสูตรกลำงคืน    

88 เมล่อน    

89 สวนดุสติ ดิลเิวอร ี    

90 กำรให้บริกำรและจ ำหน่ำยอำหำร    

91 กำรพัฒนำกำรล่ำช้ำ เด็กพิเศษอยำ่งเป็นองค์รวมเสริมเด็ก    

 ศูนย์พัฒนาทุนมนษุย์   (U 5.11.14)    

92 หลักสตูร Training Road Map    

93 หลักสตูร KM and ICT Coaching    

94 หลักสตูร Risk Management COSO 2017    

95 เทคนิคกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำและขับเคลื่อนองค์กร 
ผ่ำนระบบ Online 

   

96 กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้และกำรจัดท ำสื่อเพื่อเผยแพร่ในระบบบริหำร
จัดกำรควำมรู ้

   

97 เทคนิคกำรวิเครำะห์ SWOT เพื่อเติมเตม็กำรวำงแผนและพัฒนำ
กระบวนงำน 

   

 สวนดุสิตโพล  (U 5.11.15)    

98 Google Form    

99 Microsoft 365 Form    

100 Survey Monkey    

101 Poll4U    

102 น ำเสนอผลโพลในรูปสถติ ิ    

103 นักวิจัยสวนดสุิตโพลวิเครำะห์    

104 นักวิชำกำรของ มสด. ร่วมวเิครำะห์ ท้ังนี้เพื่อต้องกำรสร้ำงคน (แต่ละ
สำขำตำมเรื่องที่ส ำรวจ) สวนดสุิตให้เป็นท่ีรู้จักท้ังจำกสื่อและสำธำรณชน 

   

 

 

 

 

 

 

 

427



ข้อ 2  จ านวนหน่วยงานที่สร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

        ผลการด าเนินงาน :  มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีจ ำนวนหน่วยงำนที่สร้ำงผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่ จ ำนวน 6 หน่วยงำน 
คือ 1) โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร  2) โครงกำรปฏิบัติกำรอำหำรแปรรูป  3) ส ำนักกิจกำรพิเศษ  4) สวนดุสิต
โฮมเบเกอรี่  5) ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซท์  และ 6) สวนดุสิตโพล 

 หน่วยงานวิชาการ 
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ด ำเนินกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์บริกำรใหม่ จ ำนวน 2  หลักสูตร ได้แก่ (1) 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำธุรกิจกำรโรงแรม และ (2) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรงำน
บริกำร ได้สร้ำงหลักสูตรภำยใต้โครงกำรพัฒนำทักษะก ำลังคนของประเทศ reskill/upskill/new skill เพ่ือกำรมีงำนท ำและ
เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรท ำงำนในอนำคตหลังวิกฤตกำรณ์ กำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 

 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 
 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป  มีจ ำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งหมด 59 รำยกำร โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 

(ดังตำรำงรำยกำรผลิตภัณฑ์/บริกำร ใหม่ ในเกณฑ์ข้อ 1) 
(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว                   10          รำยกำร 

(2) กลุ่มเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุปดิสนิท     7          รำยกำร 

(3) กลุ่มเครื่องดื่มพำสเจอรไ์รซ์                11          รำยกำร 

(4) อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท           8           รำยกำร 

(5) กลุ่มซอสในภำชนะบรรจุที่ปิดสนทิ         7          รำยกำร 

(6) กลุ่มอำหำรกึ่งส ำเร็จรูป                     16          รำยกำร 

 ส านักกิจการพิเศษ     
      ส ำนักกิจกำรพิเศษ มีจ ำนวนผลิตภัณฑ์/บริกำรใหม่ รวมทั้งหมด 10 รำยกำร ซึ่งโดยมีหน่วยงำนที่สร้ำงผลิตภัณฑ์/
บริกำรใหม่ จ ำนวน 3 หน่วยงำน ดังนี้  

ที ่ หน่วยงำน ผลิตภณัฑ์/บริกำรใหม ่ รำยละเอียดผลิตภณัฑ/์บริกำรใหม่ 
ผลิตภัณฑ ์ บริการ 

1 โครงกำรอำหำรกลำงวัน 1 
(มีบริกำรใหม่ 2 รำยกำร) 

  สวนดุสิต เดลิเวอรี่ 
  กำรให้บริกำรและจ ำหน่ำยอำหำร (ก.ล.ต.) 

2 โครงกำรศูนย์บริหำรกำยเพื่อสุขภำพ  
(มีบริกำรใหม่ 1 รำยกำร) 

  กำรส่งเสริมเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำ เด็กพิเศษ อย่ำงเป็นองค์รวม   

3 ส ำนักงำนอ ำนวยกำร ส ำนักกิจกำร
พิเศษ (มีผลิตภัณฑ์ใหม่ 7 รำยกำร) 

  แนทรู เดอ ซำยส์ แฮนด์ ซำนิไทเซอร์ เจล 
  โฟมสครับขิงส ำหรับผิวหน้ำ 
  ครีมสครับขิงส ำหรับผิวหน้ำ 
  ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ เคอคูมำ คลีนซิ่ง แคปซูล 
  ครีมกันแดด NATRUE DE SCI CANACREEN CREAN SPF 30 

PA++ 
  ครีมบ ำรุงผิวหน้ำสูตรกลำงคืน 
  เมล่อน จำก สวนดุสิตเมล่อน ฟำร์ม จังหวัดปรำจีนบุรี 

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  ใช้รูปแบบกำรบริกำรในรูปแบบตลำดดิจิทัล (Digital marketing) โดยใช้เทคโนโลยี Line 
official account @homebakery ซึ่งเป็น application ที่ช่วยด้ำนขยำยฐำนลูกค้ำ ต่อยอดกำรให้บริกำร อ ำนวยควำม
สะดวกให้กับลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน ซึ่งมีลูกค้ำที่สนใจเพ่ิมสวนดุสิตโฮมเบเกอรี 
เป็นเพ่ือนอย่ำงต่อเนื่อง และสั่งสินค้ำเพ่ิมขึ้น  กำรจัดบริกำรกำรจัดส่งทั่วประเทศ Fast Delivery  และ กำรบริกำรส่ง
อำหำร Suan Dusit Delivery ในกำรบริกำรจัดส่งอำหำรรูปแบบใหม่ 
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 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ได้มีกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ ผู้รับบริกำรผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ ดังนี้ เว็บไซต์ www.graphicsite.co.th  ไลน์ออฟฟิสเชี่ยล (Line OA) และเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook 
Fanpage) เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำ ท ำให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกซื้อและเข้ำถึงกำรบริกำร
ได้ง่ำยและรวดเร็วยิ่งขึน้                       

 

 
 

 สวนดุสิตโพล มีจ ำนวนบริกำรใหม่ รวมท้ังหมด 7 รำยกำร  (ดังตำรำงรำยกำรผลิตภัณฑ์/บริกำร ใหม่ ในเกณฑ์ 

ข้อ 1) 
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ข้อ 3  ผลลัพธ์ใหม่ (หมายถึง สินค้า/บริการ/กระบวนการท างาน) ที่หน่วยงานไม่เคยมี/ไม่เคยท ามาก่อน 

         ผลการด าเนินงาน :  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ด ำเนินกำรงำนผลลัพธ์ใหม่ (หมำยถึง สินค้ำ/บริกำร/กระบวนกำร
ท ำงำน) ที่หน่วยงำนไม่เคยมี/ไม่เคยท ำมำก่อน ประกอบด้วยหน่วยงำนสนับสนุน และหน่วยงำนอิสระ  ได้แก่  โรงเรียนกำร
ท่องเที่ยวและกำรบริกำร  โครงกำรปฏิบัติกำรอำหำรแปรรูป  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซท์  
ส ำนักกิจกำรพิเศษ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ และ สวนดุสิตโพล  
 หน่วยงานวิชาการ 
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มีผลกำรด ำเนินงำนกำรซึ่งเป็นผลลัพธ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมำก่อน ได้แก่ 

หลักสูตรกำรอบรมจ ำนวน 3  หลักสูตร คือ 

1) หลักสูตรกำรยกระดับสมรรถนะแม่บ้ำนมืออำชีพเพ่ือรองรับแรงงำนภำยหลังวิกฤตกำรณ์  กำรระบำดของไวรัส        
โคโรนำ 2019 (COVID - 19) 

2) SDU - MOOC ระบบกำรเรียนกำรสอน Online ของหลักสูตรยกระดับสมรรถนะแม่บ้ำนมืออำชีพเพ่ือรองรับ
แรงงำนภำยหลังวิกฤตกำรณ์ กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019   (COVID - 19)    

3) หลักสูตรอบรมกำรท ำลำเต้ อำร์ท (Latte Arts) และหลักสูตรอบรมกำรพัฒนำทักษะบำริสต้ำ หลักสูตรทั้ง 2  

กำรอบรมเป็นกำรจัดโครงกำรเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้บูรณำกำรพันธกิจและกำรบริหำรจัดกำร อัตลักษณ์ 
บนควำมเชี่ยวชำญและตอบสนองกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ 

 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 

 ส านักกิจการพิเศษ  มีผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรใหม่ ที่ไม่เคยท ำมำก่อน จ ำนวน 2 งำน คือ  
 1)   กำรบริกำรอำหำร “สวนดุสิต เดลิเวอรี่” จำกกำรด ำเนินงำนท ำให้ได้ทรำบถึงกำรจัดกำรและวิธีกำรปรับวิธีคิด  

ในด ำเนินกำรบริกำรในรูปแบบใหม่ เพื่อกำรจัดหำรำยได้และเข้ำถึงประชำชนมำกท่ีสุด ท่ีสุด ซึ่งกำรบริกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นได้จำก
กำรสร้ำงควำมร่วมมือร่วมใจกันหลำยส่วน โดยน ำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนของบุคลำกรมำบูรณำกำรร่วมกัน เพื่อให้
องค์กรมีควำมเข้มแข็งและพัฒนำสู่กำรบริหำรจัดกำรองค์กรยุคใหม่ในกำรบริกำรใหม่ ซึ่งมีผู้ใช้บริกำรให้ควำมสนใจและใช้บริกำร
จ ำนวนมำก  (U 5.11.16) 

2)  เมล่อน จำก สวนดุสิตเมล่อน ฟำร์ม จังหวัดปรำจีนบุรี  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจำกกำรใช้พื้นท่ี ท่ีมีให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทำงกำรเกษตร โดยผ่ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนสังคมทำงกำรเกษตรอินทรีย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและผลผลิตทำงกำรเกษตร โดยผลผลิตท่ีเกิดขึ้นมีผู้ให้ควำมสนใจและสำมำรถจัดจ ำหน่ำยได้เป็นอย่ำงดี  
(U 5.11.17) 

 สวนดุสิตโพล  ด ำเนินงำนเก็บข้อมูลภำคสนำมโดยกำรให้บริกำรตอบแบบสอบถำมทำงระบบออนไลน์ ท ำให้สวนดุสิต
โพลมีรูปแบบในกำรกระจำยแบบสอบถำมให้กับกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต่ำงจำกเดิม นอกจำก Website ของสวนดุสิตโพลแล้ว  
ได้มีกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ท้ังเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ ในกำรเผยแพร่ Link แบบสอบถำมออนไลน์   
(U 5.11.18) ท้ังแบบส่วนบุคคลและสำธำรณะ พร้อมท้ังเชิญชวนให้ผู้ตอบแบบสอบถำมช่วยส่งต่อ Link เพื่อเป็นกำรกระจำย
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรตอบแบบสอบถำมให้มำกขึ้น เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถำมออนไลน์   อีกท้ังยังส่งผล 

ท ำให้ผลกำรส ำรวจของสวนดุสิตโพลได้รับควำมสนใจและมีกำรน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อหลักและทำงสื่อโซเชียลมีเดียมำกขึ้น 
สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้ประมำณ 6.4 ล้ำนรำย เกิดปฏิสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลมีเดียรำว 98,700 ครั้ง  (U 5.11.19) 

 สวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี  ได้มีผลลัพธ์ใหม่ท่ีหน่วยงำนไม่เคยมี/ไม่เคยท ำมำก่อน ดังนี้  กำรตลำดดิจิทัล (Digital 
marketing) โดยใช้เทคโนโลยี Line official account @homebakery ซึ่งเป็น application ท่ีช่วยด้ำนขยำยฐำนลูกค้ำ 

ต่อยอดกำรให้บริกำร อ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน ซึ่งมีลูกค้ำ 
ท่ีสนใจเพิ่มสวนดุสิตโฮมเบเกอรีเป็นเพื่อนอย่ำงต่อเน่ือง และสั่งสินค้ำเพิ่มขึ้น  (U 5.11.20) 
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 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มีกำรพัฒนำหลักสูตร KM and ICT Coaching ซึ่งเป็นกำรรวมกันของศำสตร์ KM ศำสตร์ IDP 
และศำสตร์ทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) ท่ีใช้ในกำรพัฒนำคนและกำรสร้ำงคลังควำมรู้ให้กับผู้เข้ำอบรม ท่ีเชื่อมโยงกับ 

กำรพัฒนำคนในระยะยำวรำยบุคคล (TRM) ซึ่งไม่มีหลักสูตรนี้มำก่อนในประเทศไทย (หรือในระดับสำกล) ท่ีเชื่อมโยงได้ตำม
หลักสูตรนี้  ซึ่งหลักสูตรอบรมนี้พัฒนำมำจำกโครงกำรอบรม “กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้รำยบุคคล ( IKM)ฯ ประจ ำ 
ปีงบประมำณ 2562” (U 5.11.21) 

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป  มีกำรด ำเนินกำรรับจ้ำงผลิต (OEM) อำหำรกึ่งส ำเร็จรูปในภำชนะบรรจุปิดสนิท
จำกผู้ประกอบกำรภำยนอก คือ บริษัทโซเฟีย อินเตอร์ฟู๊ดส์ จ ำกัด ได้แก่ น้ ำแกงพะแนงเข้มข้น น้ ำแกงเผ็ดเข้มข้น น้ ำแกง
เขียวหวำนเข้มข้น น้ ำแกงฉู่ฉี่เข้มข้น น้ ำแกงส้มใต้เข้มข้น น้ ำแกงกะหรี่เข้มข้น น้ ำแกงมัสมั่นเข้มข้น และซอสผัดกะเพรำเข้มข้น 
เป็นต้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ใหม่ที่หน่วยงำนไม่เคยท ำมำก่อน (U 5.11.22)    
      
ข้อ 4  จ านวนลูกค้า/ผู้รับบริการใหม่เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

         ผลการด าเนินงาน :  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร โครงกำรปฏิบัติกำรอำหำร
แปรรูป สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซท์  ส ำนักกิจกำรพิเศษ  ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ และ สวน
ดุสิตโพล ซึ่งมีจ ำนวนลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำรใหม่เพ่ิมขึ้นได้ จำกงำน /กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/กำรบริกำร ทั้งเดิม และใหม่ที่
หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำร ได้แก่ 

 หน่วยงานวิชาการ 
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   มีผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้    

1)  หลักสูตรกำรยกระดับสมรรถนะแม่บ้ำนมืออำชีพเพ่ือรองรับแรงงำนภำยหลังวิกฤตกำรณ์ กำรระบำดของไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID - 19) เป็นหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non - Degree) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับ กำรอนุมัติให้ด ำเนินกำร
ในโครงกำรฯ ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีผู้เข้ำอบรมในหลักสูตรฯ จ ำนวน 60 คน   

2)  หลักสูตรที่สร้ำงโดยหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรงำนบริกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) ที่ส่งเสริม
ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพด้ำนกำรบริกำรเครื่องดื่ม  จัดกำรอบรมจ ำนวน 2 หลักสูตร มีผู้ เข้ำร่วมกำรอบมรม 30 คน  
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
              -    หลักสูตรอบรมกำรท ำลำเต้ อำร์ท (Latte Arts) มีจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 15 คน 
             -     หลักสูตรอบรมกำรพัฒนำทักษะบำริสต้ำ มีจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 15  คน 

 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงงานอิสระ 

 สวนดุสิตโพล  มีจ ำนวนของลูกค้ำ / ผู้รับบริกำรใหม่เพ่ิมขึ้น จำกลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร ในช่วงระหว่ำงวันที่  

1 สิงหำคม  2562 ถึง 31 กรกฎำคม 2563 จ ำนวน 44 หน่วยงำน มีลูกค้ำ/ผู้รับบริกำรใหม่เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 38.64 
ประกอบด้วย หน่วยงำนภำครัฐ 6 รำย ภำคเอกชน 8 รำย องค์กรอิสระ 1 รำย และองค์กำรมหำชน 1 รำย   (U 5.11.23 
และ U 5.11.24) 

 สวนดุสิตโอมเบเกอรี่ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มีผู้ให้ควำมสนใจและเป็นลูกค้ำเพ่ิมมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจำกวันที่เริ่ม
ด ำเนินกำร ปัจจุบันมีจ ำนวนลูกค้ำทั้งสิ้น 3,844 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 63) 

 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไชต์ ได้พัฒนำสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและมี
บริกำรจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำ ท ำให้มียอดจ ำนวนลูกค้ำรำยใหม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่ำนสื่อออนไลน์เพ่ิมขึ้นโดยประเมินจำกกำร
เขียนยอดใบเสร็จรับเงินจำกลูกค้ำที่สั่งซื้อสินค้ำทำงออนไลน์ จำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้บริกำรของลูกค้ำผ่ำนสื่อออนไลน์ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยจำกเดือนเมษำยน 2563 จ ำนวน 29 คน และเดือนพฤษภำคม 332 คน เพ่ิมขึ้นจ ำนวนวน 
303 คนคิดเป็น   ร้อยละ 92  (U 5.11.25) 
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 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์   มีกำรด ำเนินงำนหลักสูตร/โครงกำร ตำมปีงบประมำณ (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 ถึง
กันยำยน 2562) และได้มีกำรจัดท ำ/พัฒนำหลักสูตร เพ่ือใช้ในกำรอบรมในช่วง เดือนตุลำคม 2562 – 2563) จำกกำร
สรุปผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในปีที่ผ่ำนมี ได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ขึ้น 6 หลักสูตร โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำร
ของลูกค้ำและจ ำนวนลูกค้ำที่ลดลง พบว่ำจ ำนวนลูกค้ำของโครงกำร/หลักสูตร “กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้รำยบุคคล 
(IKM)” นั้น มีจ ำนวนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง พิจำรณำจำก รุ่นที่ 7 ถึง รุ่นที่ 9  
 

โครงการ/หลักสูตร จ านวนผู้เข้ารับการอบรม (คน) ร้อยละ 

IKM รุ่น 7 42 - 
IKM รุ่น8 34 19.04 

IKM รุ่น 9 24 29.10 

KM and ICT 

(จ านวน 3 รุ่น) 
193 

(เฉลี่ยรุ่นละ 64 คน) 
166.66 

           จำกตำรำง พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรม IKM รุ่นที่ 7 – รุ่นที่ 9 ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มกำรลดลง
ของลูกค้ำ จึงได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร KM and ICT Coaching และน ำเสนอผลิตภัณฑ์นี้ให้กับกำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ซึ่ง ททท. ให้ควำมสนใจและได้มีกำรลงนำม TOR ในชื่อโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแบบ In-house 
Training “กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้และกำรจัดท ำสื่อเพ่ือเผยแพร่ในระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้” กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ท ำให้ได้ลูกค้ำจำก ททท. จ ำนวน 193 คนในกำรอบรม 3 รุ่น เฉลี่ยรุ่นละประมำณ 64 คนโดยประมำณ  (U 5.11.26) 

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มีจ ำนวนลูกค้ำใหม่เพ่ิมขึ้นจำกกำรรับจ้ำงผลิต (OEM) ได้แก่ บริษัท โซเฟีย 
อินเตอร์ฟู๊ด จ ำกัด  (U 5.11.22) 
 

ข้อ 5  รายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

         ผลการด าเนินงาน  :  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต สำมำรถด ำเนินกำรกิจกรรม/ จ ำหน่ำย/บริกำร จำกผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ 
ท ำให้มีรำยได้ที่เพ่ิมขึ้นจำกเดิม อำทิ หน่วยงำนศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิกไซต์  ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์  และ
โครงกำรปฏิบัติกำรอำหำรแปรรูป 

 หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานอิสระ 

 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์  ได้มีกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยและตรงกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ท ำให้มียอดรำยได้เพ่ิมมำกขึ้นร้อยละ 50  เมื่อเปรียบเทียบจำกไตรมำส 1 ปีงบประมำณ 2563 (U 5.11.27) 

รายได้จากการขายสนิค้า 
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 

รายได้จากการขายสนิค้า 
ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

402,145.00 618,098.12 53.70 

 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  จำกกำรพัฒนำหลักสูตร“กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้รำยบุคคล (IKM)” ที่มีผู้สนใจเข้ำ
รับกำรอบรมที่ลดลง ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์จึงได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร KM and ICT Coaching และน ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์นี้ให้กับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่ง ททท. ให้ควำมสนใจและได้มีกำรลงนำม TOR ในชื่อโครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรแบบ    In-house Training “กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้และกำรจัดท ำสื่อเพ่ือเผยแพร่ในระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้” 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ ำนวน 3 รุ่น ท ำให้มีรำยได้เพ่ิมข้ึน อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
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โครงการ/หลักสูตร รายได้ (บาท) ร้อยละ 
IKM รุน่ 7 68,800.00 - 
IKM รุน่8 51,200.00 25.58 

IKM รุน่ 9 38,400.00 25.00 

IKM and ICT 

(จ านวน 3 รุ่น) 
468,000.00 

(เฉลี่ยรุ่นละ 156,000 บำท) 
306.25 

 

        จำกตำรำง พบว่ำ รำยได้จำกกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้รำยบุคคล ( IKM) นั้น ในรุ่นที่ 7 – 9 มีแนวโน้มลดลง 
เมื่อมีกำรปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร KM and ICT Coaching และน ำเสนอผลิตภัณฑ์นี้ให้กับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยและได้มีกำรลงนำม TOR ในชื่อโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแบบ In-house Training “กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้และกำร
จัดท ำสื่อเพ่ือเผยแพร่ในระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้” กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท ำให้ได้ลูกค้ำจำก ททท. จ ำนวน 3 รุ่น 
มีรำยได้เฉลี่ยรุ่นละ 468,000 บำท มำกกว่ำกำรอบรม IKM ก่อนปรับปรุง 3 รุ่นก่อนรวมกัน (ประมำณ 160,000 บำท) 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.84 จำกกำรปรับปรุงเชิงนวัตกรรมทั้งเนื้อหำและเทคโนโลยีกำรอบรม อย่ำงไรก็ตำมควำมส ำเร็จก็ต้อง
ยอมรับว่ำเกิดจำกกำรพัฒนำหลักสูตร IKM เดิมที่ไม่มีเนื้อหำซ้ ำกับองค์กรใดในตลำดมำด้วยเช่นกัน  (U 5.11.28) 

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป  มีรำยได้รวมเพ่ิมขึ้นจำกกำรรับจ้ำงผลิต (OEM) ผลิตภัณฑ์น้ ำแกงเข้มข้น 
จ ำนวน 107,583.04 บำท  (U 5.11.22) 
 

รายการหลักฐาน  :   

U 5.11.1  หลักสูตรกำรยกระดับสมรรถนะแม่บ้ำนมืออำชีพเพ่ือรองรับแรงงำนภำยหลังวิกฤตกำรณ์ กำรระบำดของไวรัส 

โคโรนำ 2019 (COVID - 19) ภำยใตโ้ครงกำรพัฒนำทักษะก ำลังคนของประเทศ (reskill/upskill/new skill) 
เพ่ือกำรมีงำนท ำและเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรท ำงำนในอนำคตหลังวิกฤตกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) หลักสูตรประกำศนียบัตร (Non - Degree)  

U 5.11.2   โครงกำรบริกำรวิชำกำรกำรท ำลำเต้ อำร์ท (Latte Arts) 
U 5.11.3   โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำทักษะบำริสต้ำ 
U 5.11.4   SDU - MOOC (mooc.dusit.ac.th) 
U 5.11.5   ส ำเนำใบแจ้งรำยละเอียดอำหำรที่ได้รับอนุญำตเลขสำรบบอำหำร 
U 5.11.6   ผลิตภัณฑ์ใหม่ของสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ 
 

 

 

 

 

 

 

     
 

ครัวซองอัลมอนด์  ขนมปังสังขยำ 3 รสชำต ิ

สังขยำ , เนยสด , ชำไทย 
ท๊อฟฟี่เค้กสูตรคุณยำย 

เดนนิสผักโขมอบชีส มัฟฟิ่นกล้วยหอมบลูเบอรี ่ ช๊อคโกแลตครีมชีสคำรำเมล 
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U 5.11.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 5.11.8   ภำพผลิตภัณฑ์ www.graphicsite.co.th ,ID : @SDUBooks, Facebook : ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์ 
          กรำฟฟิคไซท ์
 

 

 

 

 

 
ป้ายส่ือประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
สติ๊กเกอร์ 

   
-  

-  

 

 
 

 
 

สกรีนภาพหรืออักษร บนเสื้อ 
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ชุดวอร์ม ชุดกีฬา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ากากผ้า 
 

U 5.11.9   หน้ำ Facebook : ครัวสวนดุสิต ครัวสวนดุสิต ครัวสวนดุสิต 

              แอฟพลิเคชั่น Line : @suandusitdelivery 
              Website : https://delivery.dusit.ac.th/  
              “คิดถึงอำหำรอร่อย สะอำด ส่งถึงบ้ำน คิดถึง สวนดุสิตเดลิเวอรี่ – Suan Dusit Delivery” 
              http://www.dusitproduct.com/newsdetail.php?id=1668 
U 5.11.10  ภำพกิจกรรม ครัวสวนดุสิต ส ำนักกิจกำรพิเศษ มสด. เปิดให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มส ำนักงำน ก.ล.ต.     
                     http://www.dusitproduct.com/news.php?keyword=%A1.%C5.%B5.  
U 5.11.11   หน้ำ Facebook   : ศูนย์บริหำรกำยเพื่อสุขภำพ Fitness Center 
U 5.11.12  หน้ำ Facebook : Uni SuanDusit หรือ http://www.dusitproduct.com/ หรือ    
               https://www.facebook.com/photo?fbid=10214747562797630&set=a.1740795534650 

U 5.11.13  เมล่อน : https://www.facebook.com/hashtag/เมล่อนสวนดุสิตฟำร์ม 
               เอกสำรมำจำกองค์ควำมรู้ เรื่อง “กำรปลูกเมล่อนในโรงเรือน” 
U 5.11.14  โครงกำร/หลักสูตรใหม่ ของศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ 
U 5.11.15  คลังแบบสอบถำมออนไลน์ที่  
               Website : https://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/list-online-survey.php?Search=Y 

U 5.11.16  กรำฟแสดงจ ำนวนสมำชิก และยอดจ ำหน่ำย ใน สวนดุสิตเดลิเวอรี่ 
U 5.11.17  ส ำนักพิมพ์มติชน เส้นทำงเศรษฐีออนไลน์ :  

            https://www.sentangsedtee.com/today- news/article_152010 
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https://www.facebook.com/sdkitchen.sdkitchen?__cft__%5b0%5d=AZU4MpIlPOOrao4GDPZfTnkCHM46BSMkXrPM7lQ9tlBFbuneqkO0VJyOGd8NMSCgQGZwNZT0e6lUawVjoWuSnPsXN8wXXriLsgmIg3_b6CsaqnMltRQj6nVQn9wbOERMilc&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R
http://www.dusitproduct.com/news.php?keyword=%A1.%C5.%B5
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-Fitness-Center/1017290441790980?__xts__%5B0%5D=68.ARBXqOgjD8f8sdMVFxP-zHmNTBBG-2ifwUFinrrEVUDdcoge4Rr-wkrE5_aiClpya-6HDISfRjVNQSe2k4dxU1lWm2ufwMLB9_vDJlu2cqng5YnoGKIcI_f_y3oTAGv4WJYDISwehNk2oGrAC5J_T_j9f7kA1UzXRgafpcCL1hiUN9lwUd-sak1Eu28CQlxhaatV1vpNu-aAmK8yOLs7y8D5uYRsw0JoVKeE9QSVADDmuQkSZlyP28tSlAeXA3jgfvvNP2kdh_gEWPw&__xts__%5B1%5D=68.ARAdvmuFjdUs0b51KXtblFaM0lcDjPmPmX9gTY8DjpZwuhugmTZwFG3tGO_QbHWd-IuNK9wXpljUA7PBH9frwkL-5tUnd0f-irhGV4ZeYqLTJ4SAh7Jg2plnQMx9K98nqBcdbyqaTrHDbdNpF9hE0wKbaR8OdORlk-EBlcVEEPhPJExiZEByszC3HMopH1KvLrTHmetd4xM12_ewOCnbSlXA5fJpEA5FM7Cf_pEqnhYDNgPK3QyHVcfdUuUeOHHLjItbe5o2gnGwjrM&__tn__=kC-R&eid=ARBb-7ViH3XhNchF07Maw3oP8hKddH3pj5PbnDW_p5dOLgmC3g25DegUfU5gr85bt9U4iBxW-GQgWg-P&hc_ref=ARSYoN39gOdlxslBDz-_mlO0twclD7oYiPlabkYkEgEJ_nwk7VgMRY2c63qDlAANjx4&ref=nf_target&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-Fitness-Center/1017290441790980?__xts__%5B0%5D=68.ARBXqOgjD8f8sdMVFxP-zHmNTBBG-2ifwUFinrrEVUDdcoge4Rr-wkrE5_aiClpya-6HDISfRjVNQSe2k4dxU1lWm2ufwMLB9_vDJlu2cqng5YnoGKIcI_f_y3oTAGv4WJYDISwehNk2oGrAC5J_T_j9f7kA1UzXRgafpcCL1hiUN9lwUd-sak1Eu28CQlxhaatV1vpNu-aAmK8yOLs7y8D5uYRsw0JoVKeE9QSVADDmuQkSZlyP28tSlAeXA3jgfvvNP2kdh_gEWPw&__xts__%5B1%5D=68.ARAdvmuFjdUs0b51KXtblFaM0lcDjPmPmX9gTY8DjpZwuhugmTZwFG3tGO_QbHWd-IuNK9wXpljUA7PBH9frwkL-5tUnd0f-irhGV4ZeYqLTJ4SAh7Jg2plnQMx9K98nqBcdbyqaTrHDbdNpF9hE0wKbaR8OdORlk-EBlcVEEPhPJExiZEByszC3HMopH1KvLrTHmetd4xM12_ewOCnbSlXA5fJpEA5FM7Cf_pEqnhYDNgPK3QyHVcfdUuUeOHHLjItbe5o2gnGwjrM&__tn__=kC-R&eid=ARBb-7ViH3XhNchF07Maw3oP8hKddH3pj5PbnDW_p5dOLgmC3g25DegUfU5gr85bt9U4iBxW-GQgWg-P&hc_ref=ARSYoN39gOdlxslBDz-_mlO0twclD7oYiPlabkYkEgEJ_nwk7VgMRY2c63qDlAANjx4&ref=nf_target&fref=tag
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010533930808&__cft__%5b0%5d=AZV0bUtJaC6EiTHYZsHmBirQRJafyA12ygdYO7gkIRzxOuUZFz-Dk9e296MCnz1na0U_ewcugdTxQP0zs5xP5BNhgGMuwp8PSX1Rw3RIhVo5oRqffyInQcANclqyMVVAzQU&__tn__=-UC%2CP-R
http://www.dusitproduct.com/%20หรือ
https://www.facebook.com/hashtag/เมล่อนสวนดุสิตฟาร์ม
https://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/list-online-survey.php?Search=Y
https://www.sentangsedtee.com/today-%20news/article_152010


               สยำมรัฐ ออนไลน์  : https://siamrath.co.th/n/162068 
U 5.11.18  ระบบ Social Listening : Digimind (https://social.digimind.com/d/pc1/reader/home.do) 
U 5.11.19  คลังแบบสอบถำมออนไลน์ที่  

           Website : https://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/list-online-survey.php?Search=Y 
U 5.11.20  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

U 5.11.21  โครงกำร IKM 
U 5.11.22  หลักฐำนกำรว่ำจ้ำงรับจ้ำงผลิต (OEM) จำกหน่วยงำนภำยนอก 
U 5.11.23  รำยชื่อบริกำรวิชำกำร ที่ https://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/list-as.php?Search=Y&y=63  
U 5.11.24  รำยชื่อหน่วยงำนใหม่ที่จัดจ้ำงสวนดุสิตโพล ในช่วงเวลำ 1 ส.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2563        
U 5.11.25  ใบเสร็จรับเงินจำกท่ีลูกค้ำท่ีสั่งซื้อสินค้ำทำงออนไลน์ 
U 5.11.26  สรุปโครงกำร IKM และ KM and ICT 
U 5.11.27  กระดำษท ำกำรจำกโปรแกรมระบบบัญชี  GL 
U 5.11.28  สรุปโครงกำร IKM และ KM and ICT 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 5  ข้อ 
 

5 ข้อ 
(ข้อ 1-5) 

5 .00 บรรลุ 
 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

   ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

   1. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 2. ดร.สุทัน   มุมแดง 
   3. นำยณัฐพล  แย้มฉิม 4. ดร.จันทร์จนำ  ศิริพันธ์วัฒนำ 
   5. ดร.วิโรจน์  เทพบุตร 6. ผศ.ดร.ผดุง  พรมมูล 
   7. ผศ.ดร.กนกกำนต์  วีรกุล  

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 

   1. ดร.ศุภกร  ปรุงศิลป์ชัย        2. นำงมณีนุช   เจตน์อำรี             3. น.ส.ธัญญลักษณ์  เวชชศำสตร์  
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    ระสงค์ 
 
 
 

เกณฑ์ประเมิน  :  เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้   

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 การติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน เข้าใจดี 1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 การให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหา 1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
(พิจารณาจากหลักฐานค าติ-ชม) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 การบริการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน (แสดงถึงรูปแบบ/
ลักษณะการบริการ การจัดตกแต่งสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น ไม่ใช้ภาชนะ
พลาสติกในการเสิรฟ์ การใช้ท่ีรองแก้วในการเสิร์ฟน้ า เป็นต้น) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ 1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 การบริการภายในได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน หรือจากการ
สัมภาษณ์ประกอบ หรือความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 7 การบริการภายนอก/บุคคลภายนอกได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน 
หรือจากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 7 ข้อ 7 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน  
     ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ โดยค านึงถึงความเสมอภาค คุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานและคุณภาพ การน า
ความรู้สู่สังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมและรัฐ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องมี
ความเป็นสวนดุสิต ที่เป็นคุณลักษณะของบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการสั่งสมและสืบทอดยาวนาน จน
กลายเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิต ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่ดี มีสัมมาคารวะ ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าต่อสังคม มี
ความเป็นระเบียบ ประณีต รู้จริงในสิ่งที่ท า มีความเป็นผู้น า เสียสละ เอื้ออาทร และร่วมแรงร่วมใจเพ่ือมหาวิทยาลัย 

จากการส ารวจข้อมูลจากผู้รับบริการทั้งนักศึกษา บุคคลภายใน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มารับบริการจาก
หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ 
(Offline)  เช่น การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โดยตรง โทรศัพท์ ไลน์ (Line) จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) เฟสบุ๊ค (Facebook) เว็บไซต์ (website) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) รวมทั้งยังมีการสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และการสัมภาษณ์ 

รายงานการประเมินตนเอง 

U 5.12 มสด. SDU 5 
ชื่อตัวชี้วัด :  การบริการตามมาตรฐานของสวนดุสิต 
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ข้อ 1  การติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจดี 
         ผลการด าเนินงาน : หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์ และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือให้ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยส่งถึงผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ตามระบบ ระเบียบ ขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินงาน ที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ โดย
จะรายงานผลลัพธ์ของกระบวนการและผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 หน่วยงานวิชาการ 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ได้จัดโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 30 โครงการ ดังนี้ 
- สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้จัดโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ 
- สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ 
- สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ได้จัดโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ 
- สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) ได้จัดโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ 

              ซึ่งทุกโครงการได้มีการจัดท าโครงการตามระบบ เริ่มจากการประชุมวางแผน การเขียนโครงการ 
การด าเนินโครงการ การสรุปและประเมินผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งทุกโครงการจะเน้นให้ความส าคัญกับ
การบริการตามมาตรฐานของสวนดุสิต กล่าวคือ มีระบบกลไก มีมาตรฐานด้านบุคลากร ด้านเนื้อหาทาง
วิชาการ ด้านสถานที่ ด้านการให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยจะรายงานผลลัพธ์ของกระบวนการ
และผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
          จัดให้มีการประชุมวางแผนการจัดโครงการ โดยทุกโครงการจะมีการติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่
ครบถ้วน มีความเข้าใจ โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น เอกสาร ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
นอกเหนือจากนี้ยังมีการให้เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานได้โดยตรงกับผู้ประสานงานโครงการทั้งในระดับ รทบ. และ
ระดับสาขาวิชา เพื่อที่จะสามารถให้บริการตอบค าถามแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน (U 5.12.1) 
 หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอิสระ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีหน้าที่ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ได้แก่ จ านวนนักศึกษารับเข้า 
นักศึกษาพ้นสภาพ ลาออก นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เป็นสารสนเทศส าคัญ ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
หรือหลักสูตรต้องน าไปวางแผนการบริหารการจัดการ กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ แผนงบประมาณ การตรวจประเมินประกัน
คุณภาพ โดยการติดต่อประสานงานขอข้อมูลจะมาในรูปแบบบันทึกข้อความ (e-office) ซึ่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
จะมอบหมายให้ผู้ที่ดูแลข้อมูลดังกล่าว จัดส่งข้อมูลให้ตามรูปแบบที่ร้องขอมา ซึ่งมีการด าเนินการได้แล้วเสร็ จทันต่อเวลาที่
ก าหนดในบันทึกข้อความ นอกจากนี้ ทางส านักส่งเสริมวิชาการฯ ยังได้จัดท าข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพ ปกติ เป็นรายเดือน 
โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการฯ และข้อมูลส าหรับเตรียมการตรวจประกันคุณภาพ รายไตรมาส 
น าส่งส านักบริหารกลยุทธ์ (สบย.) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการตรวจประกันคุณภาพ ส าหรับนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับ
บริการ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 หรือสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์ส าหรับนักศึกษา  
(U 5.12.2) 

 ส านักกิจการพิเศษ  ในการด าเนินงานของส านักกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ ที่น า 
องค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการทางธุรกิจ และน าผลการด าเนินงานทางธุรกิจมาพัฒนาต่อยอดงานวิชาการ ที่
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เรียกว่า “ธุรกิจวิชาการ” เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการในทุกปีงบประมาณ โดยเชื่อมโยงกับสวนดุสิต โพลเป็นผู้ด าเนินการจัดท า ซึ่งในการรายงานการประเมินตนเองประจ า 
ปีการศึกษา 2562 นี้ ขอน าผลของการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 มาใช้เพ่ือการรายงาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 โครงการ และ 1 ส านักงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมาจากบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ โดยการส ารวจความพึงพอใจมาจากการสุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ ในจ านวนที่แตกต่างกันเป็นรายโครงการ ดังนี้   

ที่ หน่วยงาน จ านวนสุ่มตัวอย่าง (คน) 
1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 100  คน 

2 โครงการอาหารกลางวัน 1 100  คน 
3 โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ  50  คน 
4 ส านักงานอ านวยการ ส านักกิจการพิเศษ  50  คน 

    ทั้งนี้ หัวข้อตามเกณฑ์การประเมิน มีความสัมพันธ์กันกับหัวข้อตามผลส ารวจความพึงพอในผู้ใช้บริการส านักกิจการพิเศษ ในหัวข้อ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงานบริการ และ /หรือ ขั้นตอนการให้บริการ และ/หรือ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการให้บริการ มีผลความพึงพอใจ 
ที่คิดเป็นร้อยละ ดังรายละเอียด (U 5.12.3 หน้า 4 หน้า 9 หน้า 13 และหน้า 18) โดยส านักกิจการพิเศษ มีการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการในด้านการติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน เข้าใจดี เป็นรายหน่วยงานในก ากับ ดังนี ้

รายการ ร้อยละ แปลค่า 
1) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

- การอธิบาย ชี้แจงและแนะน ามีความชัดเจน 88.40 มาก 

2) โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ 

-  พนักงานอธิบายข้อมูลและตอบข้อซักถามวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆอย่างชัดเจน 86.40 มาก 

3) ส านักงานอ านวยการ ส านักกิจการพิเศษ 

 การอธิบาย ชี้แจง และแนะน ามีความชัดเจน 88.80 มาก 

 สวนดุสิตโพล  ผู้ที่ใช้บริการจากสวนดุสิตโพลทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 
กรกฎาคม 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 55 โครงการ โดยมีหน่วยงานหรือองค์กร ที่จ้างงานทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่แสดงความ
คิดเห็นในการส ารวจครั้งนี้ทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 97.73 แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลทางระบบออนไลน์ ผ่าน Google Form โดยการส่ง link 
แบบสอบถามให้กับลูกค้าหรือผู้ประสานงานในโครงการต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสวนดุสิต
โพล ตามเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้  (U 5.12.4) 
        โดยมีประเด็นที่ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสวนดุสิตโพล 2 ประเด็น ดังนี้ 
        1. มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (โทรศัพท์ มือถือ อีเมล เว็บไซต์ ไลน์ ฯลฯ ) เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60) (หน่วยงานภายใน มี 
ความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60) 
       2. การติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจได้ดี (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 
คิดเป็นร้อยละ 88.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
       ภาพรวมความพึงพอใจต่อการติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจดี (หน่วยงานภายนอก  
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 มีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40) 

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  (U 5.12.5) มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนโดยได้รับผลการประเมินในระดับ ดี 

 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ศูนย์ฯ มีระบบประสานงานออนไลน์หลายช่องทาง เช่น Facebook และ YouTube Chanel 
ของศูนย์ฯ ไลน์กลุ่มและ Facebook Group ของแต่ละหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ปัจจุบันบริหารจัดการภาพรวมจาก HCD 
Facebook Fanpage ที่สามารถใช้เป็นช่องทาง Feedback จากผู้รับบริการ ซึ่งในช่วงปีการศึกษา 2562 ไม่มีหนังสือหรือข้อร้องเรียน
ในการบริการ  (U 5.12.6) 

 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์   ได้มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การให้ข้อมูล เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการที่ครบถ้วน และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ที่หลากหลายเช่น ติดต่อโดยตรงกับ
เจ้าหน้าที่ ไลน์ ออฟพลิเชี่ยล (Line OA Admin) หรือจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail – gsitesdu@gmail.com) ได้ แต่การบริการ
ผ่านทางโทรศัพท์ก็ยังคงมีให้บริการเช่นเดิม  (U.5.12.7) 

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป   มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการฯ โดยจะน าไป
ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ )กรุงเทพฯ(   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  )สุพรรณบุรี(  โครงการ
อาหารกลางวัน )กรุงเทพฯ(  โครงการอาหารกลางวัน )สุพรรณบุรี(   โรงแรมสวนดุสิตเพลส และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ รวมถึง
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ บริษัทรัตนฟ้า จ ากัด  บริษัทเบนซ์ NK  ครัวชวนชม   สัมนาคาร  บริษัทโซเฟีย 
อินเตอร์ฟู๊ด จ ากัด และร้านอาหารครัวนายหนัง ตอบแบบสอบถามเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของโครงการ
ปฏิบัติการอาหารแปรรูปต่อไป โดยผลการด าเนินงานแสดงดังนี้ 

- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจรวม ด้านเวลา เฉลี่ยเท่ากับ 4.46 (ดี) โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

ด้านการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และความรวดเร็วในการให้บริการ  
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจรวม ด้านการให้บริการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (ดี) ใน 3 ล าดับ ประกอบด้วย 

การติดต่อประสานงานง่าย รองลงมาการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ และล าดับสุดท้ายคือ  
การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล/การบริการ  

- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจรวม ด้านบุคลากรที่ให้บริการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.78 (ดี) และมีความพึงพอใจ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน  ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 รองลงมาคือ  
ความเป็นมืออาชีพในของผู้ให้บริการ และความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย  
ให้ค าแนะน าได้ และสุดท้ายคือความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  

- หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกจ านวน ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 5  
(ระดับดีมาก) 

    โดยโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ได้รับการประเมินจากการตอบแบบสอบถามจากหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน 

ว่ามีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้รับผลการประเมินในระดับ ดี เฉลี่ยเท่ากับ 

4.69 (U 5.12. 8)  
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ข้อ 2  การให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหา 
         ผลการด าเนินงาน : หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ส านักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์ และโครงการ
ปฏิบัติการอาหารแปรรูป มีช่องทางการติดต่อสื่อสารในการให้ข้อมูล/ความช่วยเหลือ เมื่อผู้รับบริการเกิดข้อสงสัย/ประสบปัญหาทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ และสามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบส่วนงานต่าง ๆ ได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 
 หน่วยงานวิชาการ 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   มีการให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหาในทุกโครงการ โดย
ให้ความอนุเคราะห์ทั้งโครงการของมหาวิทยาลัย และโครงการอ่ืน ๆ ในปีการศึกษา 2562 เช่น การอนุเคราะห์นักศึกษาช่วยงาน หรือสนับสนุน
งานในด้านต่าง ๆ และส าหรับโครงการของ รทบ. ที่ต้องมีการด าเนินการในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ท าให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการออกไป อาทิเช่น โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) ที่ต้องมีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 3 
รุ่น โดยในรุ่นที่ 3 ประสบกับปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้ประสานงานโครงการจะด าเนินการติดต่อไปยัง
ผู้รับบริการทุกท่านในการให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งผู้รับบริการทุกท่านเข้าใจและมี  
ความพึงพอใจในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี (U 5.12.9) 
 หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอิสระ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดให้มีการบริการส าหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
บุคคลภายนอก โดยมีรูปแบบการให้บริการ  (U 5.12.10) 

1)   เคาน์เตอร์บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 1   
2)   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 การติดต่อประสานงานเรื่องอ่ืน ๆ  
3)   การให้บริการแบบออนไลน์ ได้แก่ การยื่นค าร้องออนไลน์โดยระบบบริหารการศึกษา การตอบข้อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์  

เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ  
4)   การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5171-5  โดยบุคลากรทุกคนของส านักส่งเสริมวิชาการฯ มีความพร้อม 

ในการให้บริการอยู่เสมอ  
 ส านักกิจการพิเศษ  มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในด้านการให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/ 

ประสบปัญหา เป็นรายหน่วยงานในก ากับ ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ แปลค่า 

1) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

- ความรู้ความสามารถในการให้บริการ ให้ค าแนะน าแก้ไข ปัญหา และตอบข้อสงสัย 88.20 มาก 

 ส านักงานอ านวยการ ส านักกิจการพิเศษ 

 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ ให้ค าแนะน าแก้ไข ปัญหา และตอบข้อชี้แจง ข้อสงสัย 88.80 มาก 

 สวนดุสิตโพล  มีประเด็นที่ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสวนดุสิตโพล 2 ประเด็น ดังนี้ 
          1.  เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 

2.  เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการได้ตามความต้องการ (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 

 คิดเป็นร้อยละ 90.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
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        ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหา (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
100.00) 

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   สวนดุสิตโฮมเบเกอรีได้มีการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหาเป็นอย่างดี 
โดยได้รับผลการประเมินในระดับ ดี  (U 5.12.11) 

 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มีระบบประสานงานออนไลน์หลายช่องทาง เช่น Facebook และ YouTube Chanel ของศูนย์ฯ  
ไลน์กลุ่มและ Facebook Group ของแต่ละหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ปัจจุบันบริหารจัดการภาพรวมจาก HCD Facebook Fanpage  
ที่สามารถใช้เป็นช่องทาง Feedback จากผู้รับบริการ รวมทั้งปรึกษาและสอบถามทั้งการบริการ รวมไปถึงการสอบถามเชิงวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการกับวิทยากรในแต่ละหลักสูตร ซึ่ งในช่วงปีการศึกษา 2562 ไม่มีหนังสือหรือข้อร้องเรียนในการบริการ   
(U 5.12.12) 

 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มีการให้ข้อมูลค าแนะน าและช่วยเหลืออย่าง
ดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหาของผู้รับบริการ  หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนของการท างาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน ขั้นตอน การออกแบบ
งานสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสารวิชาการ ติดต่อได้ทาง โทรศัพท์  สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ และจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail)  เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับความเข้าใจและรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  (U 5.12.13) 

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  ผังกระบวนการจัดท าหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป   ได้รับการประเมินจากการตอบแบบสอบถามจากหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในว่า
โครงการฯมีการให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหา โดยได้รับผลการประเมินในระดับ ดี เฉลี่ยเท่ากับ 4.62 คะแนน 
(U 5.12.2)   
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ข้อ 3  การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง (พิจารณาจากหลักฐานค าติ-ชม) 
         ผลการด าเนินงาน : หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ส านักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน ส านักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์ และ
โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย จึงสามารถให้บริการผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง รวดเร็ว
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ตามระบบ ระเบียบ ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ ที่หน่วยงานได้
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่มีหนังสือหรือข้อรองเรียนในการให้บริการ 
 หน่วยงานวิชาการ 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มีการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ในทุกโครงการ เนื่องจากโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ 
จะมีการวางแผนประชุมร่วมกันทั้งระดับ รทบ. และระดับสาขาวิชา ท าให้ทราบข้อมูลของโครงการอย่างถูกต้อง และครบถว้น เพื่อที่จะสามารถ
ให้ข้อมูลแกผู่้รับบริการได้โดยไม่ต้องมีข้อค าถามหรือต้องติดต่อกลับในทุกโครงการ  (U 5.12.13) 
 หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอิสระ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการ
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามระยะเวลาที่ก าหนด (3 วันท าการ) หรือหากมีกรณีที่ผู้รับบริการมีความต้องการแบบเร่งด่วน  
ทางส านักส่งเสริมวิชาการฯ ก็สามารถด าเนินการให้ได้ เช่น ขอเอกสารใบรายงานผลการเรียน เพื่อน าไปสมัครสอบครูผู้ช่วย ขอเอกสารรับรอง 
เพื่อไปยื่นคัดเลือกเกณฑ์ทหารประจ าปี หรือขอใบรับรองนักศึกษา เพื่อไปยื่นรับทุนการศึกษา ในส่วนการขอเอกสารออนไลน์ นักศึกษาสามารถ
ยื่นเร่ืองขอเอกสารผ่านทางระบบบริหารการศึกษา แล้วช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการจัดส่งเอกสารผ่านทางโมบายแบ็งค์กิ้ง เมื่อ
ด าเนินการจัดท าเอกสารเรียบร้อยทางส านักส่งเสริมวิชาการฯ ก็จะจัดส่งเอกสารให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่
มหาวิทยาลัย ก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้น  (U 5.12.10)  

 ส านักกิจการพิเศษ  ส านักกิจการพิเศษ มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในด้านการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
เป็นรายหน่วยงานในก ากับ ดังนี้ 

รายการ ร้อยละ แปลค่า 
1) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

- มีขั้นตอนรวดเร็วถูกต้องในการ Check in/out 86.80 มาก 

- การบริการแต่ละขั้นตอนในการติดต่อในส่วนบริการอ่ืน ๆรวดเร็ว 87.60 มาก 

- ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 87.80 มาก 

2) โครงการอาหารกลางวัน 1 

- พนักงานมีความรวดเร็วในการให้บริการ 75.00 มาก 

3)  โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ 

-  มีความกระตือรือร้นและตั้งใจในการให้บริการกับลูกค้า เป็นอย่างดี 86.40 มาก 

4) ส านักงานอ านวยการ ส านักกิจการพิเศษ 

 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ ให้ค าแนะน าแก้ไข ปัญหา และตอบข้อชี้แจง ข้อสงสัย 88.80 มาก 

 สวนดุสิตโพล  ประเด็นที่ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสวนดุสิตโพล 4 ประเด็น ดังนี้ 
      1. มีขั้นตอนการขอรับบริการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 
88.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40) 
      2. ระยะเวลาในการท างานมีความเหมาะสม (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00) 
(หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
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3. การด าเนินการมีความตรงต่อเวลา (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60) 
(หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
      4. ผลงานที่ได้รับเป็นไปตามหลักวิชาการ (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) 
(หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
       ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40  
คิดเป็นร้อยละ 88.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60) 

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า โดยได้รับผลการประเมินในระดับ ดี  (U 5.12.15) 

 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มีระบบประสานงานออนไลน์หลายช่องทาง เช่น Facebook และ YouTube Chanel ของศูนย์ฯ  
ไลน์กลุ่มและ Facebook Group ของแต่ละหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ปัจจุบันบริหารจัดการภาพรวมจาก HCD Facebook Fanpage ที่
สามารถใช้เป็นช่องทาง Feedback จากผู้รับบริการ เพื่อเสริมความรวดเร็วในการบริการ ลดต้นทุนการติดต่อที่เคาน์เตอร์ในมุมมองทางการเงิน
ของผู้รับบริการและที่ส าคัญช่วยลดระยะห่างในการบริการในช่วงปัจจุบันด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไลน์กลุ่มของแต่ละหลักสูตรการอบรม 
ซึ่งในบางไลน์กลุ่มนั้นมีการตอบปัญหา ค าถาม ในช่วงที่เกินจากเวลาการท างานของสายสนับสนุนตามปกติทุก ๆ วัน เช่น กลุ่มไลน์การอบรม
ใบขับขี่ เป็นต้น  ซึ่งในช่วงปีการศึกษา 2562 ไม่มีหนังสือหรือข้อร้องเรียนในการบริการ   (U 5.12.16) 

 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์  ให้บริการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วผ่านช่องทาง ไลน์ ออฟฟิเชี่ยล (Line OA) และจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ (E-mail)  และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  (U.5.12.17) 
        E-mail  gsitesdu@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U 5.12.3 Line บุคลากรศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ฯ 

 

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป  ได้รับการประเมินจากการตอบแบบสอบถามจากหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในว่ามีระบบ
การให้บริการที่ตรงเวลา มีความรวดเร็ว และถูกต้อง โดยได้รับผลการประเมินในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46  
(U 5.12. 8)  
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ข้อ 4  การบริการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน (แสดงถึงรูปแบบ/ลักษณะการบริการ การจัดตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ เช่น ไม่ใช้ภาชนะพลาสติกในการเสิร์ฟ การใช้ที่รองแก้วในการเสิร์ฟน้ า เป็นต้น) 
         ผลการด าเนินงาน : บุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์ 
และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ได้มีพฤติกรรมการบริการที่แสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน มีตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีระบบตรวจทานและตรวจสอบการด าเนินงาน มีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการ
ใช้งาน และมีมาตรฐานในการท างาน มีการจัดการความรู้ KM เพื่อการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 หน่วยงานวิชาการ 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   รทบ. มีการบริการที่แสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน (แสดงถึง
รูปแบบ/ลักษณะ การบริการ การจัดตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น ไม่ใช้ภาชนะพลาสติกในการเสิร์ฟ การใช้ที่รองแก้วในการ
เสิร์ฟน้ า เป็นต้น) อาทิเช่น โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) ได้มีการด าเนินการ ณ Dusit Bistro and  
Co - working space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการท าเครื่องดื่ม ซึ่งมีภาชนะที่ถูกต้องเหมาะสมกับการเสิร์ฟเครื่องดื่ม
ชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการบริการอาหารว่างที่ให้นักศึกษามาบริการ โดยแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตทั้งการแต่งกาย และ
กิริยามารยาท รวมถึงใช้ภาชนะที่เหมาะสมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (U 5.12.18) 
 หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอิสระ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  โดยบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการ
ฯ มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ โดยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ จัดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงมีการถ่ายทอดนโยบายจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้
ทราบแนวทางการปฏิบตัิงาน ส าหรับงานบริการของส านกัส่งเสริมวิชาการ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการด าเนินงานทางด้านวิชาการและการออกเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษา การขอค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการศึกษา การใช้ระบบบริหารการศึกษา เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ จัดท าเป็นรายละเอียด ขั้นตอนงานเป็นรูปภาพ เพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่าย (Info graphic) เช่น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต การยื่นขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ สื่อออนไลน์  ส าหรับการขอเอกสารออนไลน์ สามารถยื่นค าร้องผ่าน
ระบบบริหารการศึกษา การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (หน่วยงานภายนอกสามารถด าเนินการได้เอง โปรแกรม
การค านวณผลการเรียนล่วงหน้า (U 5.12.10) 

 ส านักกิจการพิเศษ  ในด้านการให้บริการของโครงการในก ากับ ส านักกิจการพิเศษ โครงการในก ากับส านักกิจการพิเศษ ได้มี 
การจัดท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน คือ  

1) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ จัดท าคู่มือในด้านการบริการที่เป็นมาตรฐานโรงแรม ในเรื่อง “มาตรฐานด้าน
การบริการส่วนหน้า ระดับ Premium”  (U 5.12.19) 

2) โครงการอาหารกลางวัน 1 จัดท าคู่มือในด้านการบริการที่เป็นมาตรฐานโรงแรม ในเรื่อง “มาตรฐานงานจัดเลี้ยง” (U 5.12.20) 
           ซึ่งจากการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานนี้ ส านักกิจการพิเศษ โดยโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สากลการจัดบริการแบบมาตรฐาน ”  (U5.12.4)  เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
ให้กับบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานในกับการบริการสวนดุสิต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเนื้อหาการอบรมในเรื่อง 

- จิตวิทยาการบริการ และบุคลิกภาพพนักงานบริการ ที่มีการแต่งกายที่เป็นมาตรฐาน กิริยา สุภาพอ่อนน้อม ให้การบริการด้วย
ความช านาญ และปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
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- การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม (การเลือกภาชนะ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ มีสัญลักษณ์ และการจัดวาง ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล, การเลือกเมนูอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดบริการ, มาตรฐานการเสิร์ฟแบบมาตรฐานสวนดุสิต, การเลือกเมนูอาหารในการจัด
ประชุมสัมมนา) การดูแลความสะอาดพื้นที่บริการ 

 สวนดุสิตโพล  มีประเด็นที่ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสวนดุสิตโพล 2 ประเด็น ดังนี้ 
        1. เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดี มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70  
คิดเป็นร้อยละ 94.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
        2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบ (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 
คิดเป็นร้อยละ 91.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
       ภาพรวมความพึงพอใจต่อการบริการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  (U 5.12. 2)  มีการบริการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจนโดยใช้ตราสินค้าที่ เช่น แก้ว
กาแฟโฮมเบเกอรีบรรจุภัณฑ์ที่มีโลโก้โฮมเบเกอรี่ และการบริการแบบสไตล์สวนดุสิต 

 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  การบริการยึดหลักความเป็นสวนดุสิต โดยเฉพาะการบริการด้านอาหารที่ต้องประณีต มีคุณค่าและที่
ส าคัญในปัจจุบันสิ่งที่ศูนย์ฯ ต้องเน้นย้ าในการบริการคือการบริการที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 เป็นอันขาด   
(U 5.12.22) 

 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์   มีบุคลากรที่พร้อมให้บริการแสดงถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานของสวนดุสิต พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย รวมไปถึงสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีการตกแต่ง
ส านักงานที่ทันสมัย (U.5.12.23) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร ส าหรับการพิมพ์ 
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 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป   มีสินค้าที่มีการสื่อ และแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน 
โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้โครงการฯ จะใช้ตราสินค้าที่แสดงความเป็นสวนดุสิต เช่น น้ าดื่มตราดุสิตา และผลิตภัณฑ์อาหารตรา  

สวนดุสิต เป็นต้น  (U 5 .12.2 4) 
ข้อ 5  ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ 
         ผลการด าเนินงาน : บุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์ และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มีพฤติกรรมในแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นสวนดุสิต มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถติดตาม สอบถาม แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจในการรับบริการ โดยมีการติดต่อกลับ
เพ่ือใช้บริการซ้ า 
 หน่วยงานวิชาการ 
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มีการบริการที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ โดยทุกสาขาวิชาจะมีการ

ฝึกอบรมทักษะทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ มีการ Orientation แนะน าการน าความรู้ด้านจิตบริการ และ
ความเป็นโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานทุกโครงการ ทั้งงานในระดับมหาวิทยาลัยงานของสาขาวิชา และงานอ่ืน ๆ 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนดไว้ เป็นกฎของ รทบ. ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยคุณลักษณะของนักศึกษาของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวฯ มีดังนี้ 

1) มีบุคลิกภาพ มารยาท วินัย ในการปฏิบัติงาน 
2) จิตบริการสาธารณะ ในการให้บริการ 
3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีภาวะผู้น า 
4) มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

5) มีทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
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ซึ่งในทุกโครงการจะเน้นการให้บริการถึงความเป็นเป็นมืออาชีพ เช่น การเสิร์ฟเครื่องดื่ม ขณะผู้รับบริการนั่งโต๊ะ จะมีการใช้
ค าถามในการสอบถามถึงความต้องการเครื่องดื่ม และน้ าเสียงที่สุภาพ การเข้าเสิร์ฟที่ถูกด้าน รินกาแฟให้ผู้รับบริการในปริมาณที่พอดี 
รวมถึงการแต่งกาย และบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ  (U 5.12.25) 
 หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอิสระ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  
525 คน ประเมินความพึงพอใจใน 7 หัวข้อ ได้ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 85.17 โดยมีหัวข้อ ดังนี้  
 (U 5.12.26) 

 ส านักกิจการพิเศษ  จากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม ของแต่ละหน่วยงานในก ากับของส านักกิจการพิเศษ 
สามารถบ่งบอกได้ชัดถึงความเป็นมืออาชีพ ดังนี ้

รายการ ร้อยละ แปลค่า 
1) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

 การให้บริการของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ 88.60 มาก 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 87.60 มาก 

- สิ่งอ านวยความสะดวก 86.20 มาก 

- คุณภาพการให้บริการในห้องอาหารโรงแรม 86.20 มาก 

- คุณภาพการให้บริการในภาพรวม 88.20 มาก 

ภาพรวม 87.40 มาก 

2) โครงการอาหารกลางวัน 1 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพอาหาร 72.60 มาก 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงานบริการ 75.60 มาก 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไป 67.80 ปานกลาง 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะอาด 76.20 มาก 

ภาพรวม 73.00 มาก 

3) โครงการศูนย์บริหารกายเพ่ือสุขภาพ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การออกก าลังกาย 75.80 มาก 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงานบริการ 87.40 มาก 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ 82.60 มาก 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะอาด 81.00 มาก 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 78.60 มาก 

ภาพรวม 81.60 มาก 

4) ส านักงานอ านวยการ ส านักกิจการพิเศษ 

 การให้บริการของพนักงาน/บุคลากรที่ให้บริการ 87.80 มาก 

 กระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ 88.20 มาก 
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รายการ ร้อยละ แปลค่า 
 ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 87.80 มาก 

 คุณภาพการให้บริการโดยรวม 89.80 มาก 

ภาพรวม 88.00 มาก 

ผลรวมของ 4 หน่วยงานในก ากับส านักกิจการพิเศษ 82.50 มาก 

 สวนดุสิตโพล  มีประเด็นที่ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสวนดุสิตโพล 5 ประเด็น ดังนี้ 
       1. เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 
คิดเป็นร้อยละ 90.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
        2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
        3. ผลงานที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60) 
(หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
        4. ผลงานที่ได้รับเป็นที่ยอมรับ (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็น 
ร้อยละ 89.60) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
        5. ผลงานที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็น 

ร้อยละ 91.00) (หน่วยงานภายใน มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
         ภาพรวมความพึงพอใจต่อด้านผู้ให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ (หน่วยงานภายนอก  
มีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00) (หน่วยงานภายใน ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00) 

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มีการด าเนินงานอย่างมืออาชีพ โดยการท างานเป็น (U 5.12.27)   
 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มีระบบประสานงานออนไลน์หลายช่องทาง เช่น Facebook และ YouTube Chanel ของศูนย์ฯ  

ไลน์กลุ่มและ Facebook Group ของแต่ละหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ปัจจุบันบริหารจัดการภาพรวมจาก HCD Facebook Fanpage ที่
สามารถใช้เป็นช่องทาง Feedback จากผู้รับบริการ เพ่ือเสริมความรวดเร็วในการบริการ ลดต้นทุนการติดต่อที่เคาน์เตอร์ในมุมมองทาง
การเงินของผู้รับบริการและที่ส าคัญช่วยลดระยะห่างในการบริการในช่วงปัจจุบันด้วยเช่นกัน ซึ่งในช่วงปีการศึกษา 2562 ไม่มีหนังสือ
หรือข้อร้องเรียนในการบริการ 

 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานบนความเชี่ยวชาญและช านาญงาน ในการปฏิบัติงานด้วย
ความปราณีต ใส่ใจในการให้บริการ อาทิ เช่น งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบปกหนังสือวารสารวิชาการ นามบัตร การ์ด มีข้ันตอน
การให้บริการอย่างมืออาชีพ ติดตาม สอบถามความคืบหน้ารายละเอียด เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยมีการส่งตัวอย่างชิ้นงานแก่
ผู้รับบริการ ก่อนการผลิตจริง หากไม่พึงพอใจ สามารถปรับแก้ได้ รวมไปถึงการจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา มีระบบการบริหารจัดการ
เวลา และผู้รับบริการทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  (U.5.12.28) 

 
                                                                                                   ตัวอย่างการออกแบบหนังสือและวารสาร ฯลฯ 

 
 
 

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป   เป็นผู้ให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ  (U 5.12. 8)  
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ข้อ 6  การบริการภายในได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน หรือจากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือความพึงพอใจ ร้อยละ 
85 ขึ้นไป) 
         ผลการด าเนินงาน : ผู้รับบริการหน่วยงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์ และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานในภาพรวม โดย ไม่มี
หนังสือและข้อร้องเรียนในการรับบริการ 
 หน่วยงานวิชาการ 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มีการบริการภายในที่ได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน หรือจากการ
สัมภาษณ์ประกอบ หรือความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป) ทุกโครงการมีการประเมินผลสรุปโครงการทุกโครงการ พบว่า ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 85 ทุกโครงการ  (U 5.12.29) 
 หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอิสระ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดท าประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ มีบุคคลภายในตอบแบบสอบถาม จ านวน 489 คน ประเมินความพึงพอใจใน 7 หัวข้อ ได้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 85.02  (U 5.12.26) 

 ส านักกิจการพิเศษ  ในการประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงานในก ากับ ส านักกิจการพิเศษ เราใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้รับบริการ ทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ  และบุคคลภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานในก ากับส านักกิจการ
พิเศษ รวมจ านวนทั้งสิ้น 300 คน โดยสามารถสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจได้ดังนี้  (U 5.12.3 หน้า 5 หน้า 6 และหน้า 13)  

1) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
มีผลความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 87.40  

2) โครงการอาหารกลางวัน 1  มีผลความพึงพอใจ 

ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 73.00   
3) โครงการศูนย์บริหารกายเพ่ือสุขภาพ  

มีผลความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 81.60 

4) ส านักงานอ านวยการ ส านักกิจการพิเศษ 
มีผลความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 88.00 

 สวนดุสิตโพล  ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการของสวนดุสิตโพล ของหน่วยงานภายใน ค่าเฉลี่ย  4.93 คิด
เป็นร้อยละ 98.60  

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  (U 5.12.30) ผลการส ารวจการให้บริการ- (สัมภาษณ์) 
 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ความพึงพอใจในการบริการอบรมภายในศูนย์ฯ โดยเฉพาะ โครงการอบรมใบอนุญาต ขับรถฯ” 

ซึ่งมีการอบรมทุกวัน ทางศูนย์ได้สุ่มแบบง่าย (Random) จากจ านวนวันที่ฝึกอบรม พบว่า ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.41 

 โครงการปฏิบัติอาหารแปรรูป   เป็นผู้ให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ (U 5.12. 8) 
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ข้อ 7  การบริการภายนอก/บุคคลภายนอกได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน หรือจากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือ 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป) 
          ผลการด าเนินงาน : ผู้รับบริการภายนอก/บุคคลภายนอก ที่ใช้บริการต่าง ๆของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ โรงเรียน 

การท่องเที่ยวและการบริการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซต์ และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มีความพึงพอใจ 

ในการให้บริการของหน่วยงานในภาพรวม ไม่มีหนังสือและข้อร้องเรียนในการรับบริการ 
 หน่วยงานวิชาการ 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มีการบริการภายนอก/บุคคลภายนอกได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน หรือ
จากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป) ทุกโครงการมีการประเมินผลสรุปโครงการทุกโครงการ พบว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 85 ทุกโครงการ  (U 5.12.3 1(  
 หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอิสระ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดท าประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ มีบุคคลภายนอก ตอบแบบสอบถาม จ านวน 36 คน ประเมินความพึงพอใจใน 7 หัวข้อ ได้ผลการประเมินความพึงพอใจ
เท่ากับ ร้อยละ 87.53  (U 5.12.26) 

 ส านักกิจการพิเศษ  การให้บริการส าหรับบุคคลภายนอก ส านักกิจการพิเศษ โดยโครงการอาหารกลางวัน 1 ได้จัดท า 
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับในด้านการบริการงานจัดเลี้ยง ซึ่งมีผลส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก โดยมี 
ผู้กรอกแบบประเมินจ านวน 45 คน  (U 5.12.32) 

 สวนดุสิตโพล  ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการของสวนดุสิตโพล ของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  

มีความพึงพอในอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย  4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00  

 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   ผลการส ารวจออนไลน์ “ความพึงพอใจการให้บริการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี  ”  
(U 5.12. 33) 

 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ความพึงพอใจในการบริการอบรมภายนอกศูนย์ฯ ทางศูนย์ได้สุ่มแบบง่าย (Random) จากโครงการ
ฝึกอบรมแบบ In-house Training 1 โครงการ พบว่า ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.37  

 โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป   ได้รับการประเมินจากการตอบแบบสอบถามจากหน่วยงานภายนอกว่า  
มีความพึงพอใจมากต่อการบริการของโครงการฯ ร้อยละ 100  (U 5.12. 8) 
รายการหลักฐาน 

U 5.12.1   ภาพช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการทุกสาขา 
U 5.12.2   ภาพช่องทางการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการฯ และการให้บริการระบบออนไลน์ เช่น ระบบบริหาร 
             การศึกษา เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ระบบตรวจสอบหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองของมหาวิทยาลัย  
             ระบบค านวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้า เป็นต้น 
U 5.12.3   รายงานฉบับสมบูรณ์การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการในก ากับส านักกิจการพิศษ  
              มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562  หน้า 4 หน้า 9 หน้า 13 และ หน้า 18 
U 5.12.4   รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการให้บริการของสวนดุสิตโพล 
U 5.12.5   ด้านการติดต่อประสานงานในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน เข้าใจดี ไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ  
U 5.12.6   ช่องทางการติดต่อประสานงาน   
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U 5.12.7   ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าหนังสือ 
U 5.12.8   รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการจากโครงการปฏิบัติการแปรรูปอาหาร  
U 5.12.9   หลักฐานการตอบค าถามผู้รับบริการ โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts)  
U 5.12.10  ภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์  
              ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตัวอย่างค าถามท่ีพบบ่อยในการติดต่อขอรับบริการช่วง 
              การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
U 5.12.11  ผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ออนไลน์ การเอาใจใสลู่กค้า แก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 82.80% อยู่ในระดับ ดี   
U 5.12.12  ช่องทางการให้ข้อมูล/ความช่วยเหลือ 

U 5.12.13  ภาพถ่ายแสดงการรีวิวสินค้าของผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
U 5.12.14  ผลการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานโครงการท้ังระดับ รทบ. และระดับหลักสูตร  
U 5.12.15  ผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ออนไลน์ การให้บริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 83.40% อยู่ในระดับ ดี  
               ไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ  
U 5.12.16  ช่องทางการให้บริการ   
U 5.12.17  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร Line  E-mail  โทรศัพท์มือถือบุคลากรศูนย์บริการสื่อฯ   
U 5.12.18  รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts)    
U 5.12.19  คู่มือมาตรฐานด้านการบริการส่วนหน้า ระดับ Premium ของ โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการ 
              วิชาชีพธุรกิจ )โรงแรมสวนดุสิต เพลส(   
U 5.12.20  คู่มือมาตรฐานงานจัดเลี้ยง ของ โครงการอาหารกลางวัน 1 ของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต)   
U 5.12.21  ภาพ แก้วกาแฟโฮมเบเกอรีบรรจุภัณฑ์ท่ีมีโลโก้โฮมเบเกอรี และ การบริการแบบสไตล์สวนดุสิต 

U 5.12.22  การบริการตามมาตรฐานสวนดุสิต 
U 5.12.23  ภาพเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
U 5.12.24  ฉลากสินค้าตราสวนดุสิต 
U 5.12.25  ภาพกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นสวนดุสิต   
U 5.12.26  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและ 
               งานทะเบียน (เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)   
U 5.12.27  มีกระบวนการผลิต อย่างมีมาตฐานเป็นสากล, มีการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้กับพนักงาน ,เอกสาร 
                  ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผ่าน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
U 5.12.28  ตัวอย่างการออกแบบหนังสือและวารสาร ฯลฯ   
U 5.12.29  รายงานสรุปโครงการบริการภายในทุกโครงการ   
U 5.12.30  ภาพการสัมภาษณ์หน่วยงานภายใน ด้านการติดต่อประสานงานในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
              เข้าใจดี ไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ  
U 5.12.31  รายงานสรุปโครงการบริการภายนอกทุกโครงการ   
U 5.12.32  ผลส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการงานจัดเลี้ยงของโครงการอาหารกลางวนั 1 

U 5.12.33  การความพึงพอใจการให้บริการ รูปแบบออนไลน์ จ านวน 402 คน  มีความพึงพอใจฯในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.96 
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การประเมินตนเอง 
 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 1 – 7) 

7.00 บรรลุ 
 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

   ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
   1. ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 2. ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ 

   3. ดร.สุทัน   มุมแดง 4. ดร.จันทรจ์นา  ศิริพันธ์วฒันา 
   5. ดร.วิโรจน ์ เทพบุตร 6. ผศ.ดร.ผดุง  พรมมูล 
   7. ผศ.ดร.กนกกานต์  วรีกุล 

  
8. นายณัฐพล  แย้มฉิม 
 

 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 

   1. น.ส.ธัญญลักษณ์  เวชชศาสตร ์
   3. ดร.ศภุกร  ปรุงศิลปช์ัย 
 
 

2. นางมณีนุช  เจตน์อารี 
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ปร้างหกดยฟห 

     ระสงค์ 
      

 

เกณฑ์ประเมิน  (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 นโยบายการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สิน

ภายในหน่วยงาน โดยมีการก าหนดนโยบาย/แนวทาง/แผนการบริหารความ
เสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บริหาร ในการวางแผน ด าเนินการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาได้ภายใน ภายใน 1-2 ชั่วโมง หลังจากได้รับเร่ือง 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากรอย่างทั่วถึงภายใน    
24 ชั่วโมง หน่วยงานและบุคลากรด าเนินการ/ปฏบิัติตามได้อยา่งถูกวิธี 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 บรรทัดฐาน/มาตรฐานการท างานใหม่ 1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 การน าเทคโนโลย/ีแอปพลิเคชัน่ที่รองรับการด าเนินการท าให้ติดต่อสื่อสารกัน
ได้ บุคลากรสามารถเข้าถึงง่ายและใช้ประโยชนไ์ด้สะดวก 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินมหาวิทยาลยั ไม่เกิดความเสียหาย ถ้าเกิด 
ก็เกิดผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อันเนื่องมากจากการมีทมีงานป้องกัน
และแก้ไข  

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 6 ข้อ 6 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อ 1 นโยบายการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภายในหน่วยงาน  โดยมีการก าหนด
นโยบาย/แนวทาง/แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน               

ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง และได้ก าหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้ประกาศเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง พร้อมก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม, การปฏิบัติการ, ด้านกลยุทธ์, งบประมาณ, ด้านกฎหมาย, ด้านเทคโนโลยี, ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อ
การปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภายในหน่วยงาน  โดยมีการจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (U5.13.1.1) โดยมีการขยายผลการด าเนินงานไปยัง 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งและวิทยาเขต และมีการด าเนินงานรวมถึงมีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงต่างๆ 
ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และความคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดวิทยาเขต สุพรรณบุรี  
(U5.13.1.2) 

2. มีการก าหนดมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ของมหาวิทยาลัย (U5.13.1.3)  
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

U 5.13 มสด. SDU 5 
ชื่อตัวชี้วัด : ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
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ภาพที่ 1 แสดงมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3. มีการจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (U5.13.1.4)  
4. มีการก าหนดมาตรการการด าเนินงานเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ  

(COVID – 19) (U5.13.1.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID  - 19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

5. มีการจัดท าแผนการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ พร้อมการรายงานผลการด าเนินงาน (U5.13.1.6) 
    ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและมีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
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ข้อ 2 ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ในการวางแผน ด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาได้ ภายใน 1-2 
ชั่วโมง หลังจากได้รับเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการในการป้องกัน เหตุฉุกเฉินนั้น เมื่อพบเหตุ
ฉุกเฉิน ผู้พบเหตุต้องรายงานเหตุฉุกเฉินมายังผู้ประสานงานหลักทันที จากนั้นผู้ประสานงานจะท าการรายงานหรือแจ้งเหตุ 
มายังผู้รับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบท าการตรวจสอบเหตุฉุกเฉิน แก้ไขปัญหาพร้อมรายงานผู้บริหารตามล าดับขั้นตอนต่อไป 
โดยท าการถ่ายรูป และรายงานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ หรือ โทรแจ้งเหตุ ทั้ง นี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินการ 
จัดเจ้าหน้าที่และทีมงานเฉาะกิจปฏิบัติงานตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อป้องกันและยั้บยั้งเหตุฉุกเฉินตามแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  การปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต แผนระดับที่ 1 (ระงับเมื่อเกิดเหตุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แผนระดับที่ 1 (ระงับเมื่อเกิดเหตุ) 
 

 

 

รายงานอธิการบดี 

พบเหตุเพลิงไหม้ 

ผู้พบเหต ุ แจ้งเหตุต่อหัวหน้าพ้ืนที่ 

หัวหน้าทีมฉุกเฉินพื้นที่ สั่งการ 

1. ให้อพยพผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ออกจากพ้ืนที่
ทันที 

2. ให้ทีมดับเพลิงประจ าชั้นตัดไฟฟ้า
และน าถังดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง
ทันที

หัวหน้าทีมฉุกเฉินพื้นที่ ใกล้เคียง 

ส่งทีมดับเพลิงเข้าช่วยเหลือพ้ืนที่เกิด
เหตุ 

ประเมินสถานการณ์ 

เข้าสู่แผนระดับ 2 

ดบัไมไ่ด้ 

ดบัได้ 
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ข้อ 3 ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากรอย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงานและบุคลากร
ด าเนินการ/ปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี 

กองประชาสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและบุคลากร ในกรณีที่มีข่าวสารหรือเหตุ
ฉุกเฉิน โดยการจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยฯ ผ่านช่องทาง Line กลุ่ม (U5.13.3.1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารที่เข้าถึงและรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง 
ไปถึงคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   

   

   

 
ข้อ 4  บรรทัดฐาน/มาตรฐานการท างานใหม่ 

ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการก าหนดมาตรการการด าเนินงานเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ทางเดินหายใจ (COVID – 19) และได้จัดท ามาตรฐานในการท างานจากเดิมโดยมีการจัดเวรเจ้าหน้าของกองอาคารสถานที่  
(U5.13.4.1) เพื่อให้บริการฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยให้ผุ้ปฏิบัติงานรายงาน
ผลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ การท าความสะอาดพื้นที่หรือจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ รวมถึงการจัดพื้นที่จุดคัดกรองผู้ที่ 
เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานคัดกรองรวมถึงการแจ้งเหตุ หากพบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ 
(U5.13.4.1)   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพแสดงมาตรฐานการท างานใหม่จากมาตรการการด าเนินงานเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อทางเดินหายใจ (COVID – 19) 

 

 

 

 

 

 

 

457



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงแนวทางการคัดกรองเบื้องต้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ข้อ 5 การน าเทคโนโลยี/แอปพลิเคชั่นที่รองรับการด าเนินการท าให้ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถเข้าถึงง่ายและใช้
ประโยชน์ได้สะดวก 

กองประชาสัมพันธ์ น าเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เพื่อการสื่อสารภายในที่สามารถเข้าถึงบุคลากรได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชั่น Line (U 5.13.5.1) โดยปัจจุบันมี Line กลุ่มแยกตามประเภทของ
บุคลากร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มบุคลากรที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารในแต่ละเร่ือง 

 

   

   

   

 

 

ข้อ 6 ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ไม่เกิดความเสียหาย ถ้าเกิด ก็เกิดผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
อันเนื่องมาจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความพร้อมภัย เดินตรวจตราความเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย
โดยแบ่งออกเป็น 2 กะ คือ กลางวันและกลางคืน โดยมีการติดตามผลตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยการรายงานผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ และจัดท ารายงานผลกรด าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและไม่เกิดความเสียหาย รวมถึงติดตั้งกล้อง 
CCTV เพื่อให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพแสดงการเดินตรวจตราของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการติดตั้งกล้อง 
CCTV เพื่อให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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รายการหลักฐาน  
U 5.13.1.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

U 5.13.1.2  การจัดท าแผนปฏบิัติการเฝ้าระวงั ป้องกัน และความคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดวิทยาเขต สุพรรณบุรี 
U 5.13.1.3  มาตรการลดฝุ่น PM 2.5 

U 5.13.1.4  แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
U 5.13.1.5  มาตรการการด าเนินงานเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ (COVID – 19) 
U 5.13.1.6  แผนการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ   
U 5.13.3.1  Line กลุ่มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ 

U 5.13.4.1  ตารางการจัดเวรเจ้าหน้าของกองอาคารสถานที่ให้บริการฆ่าเชื้อทุกพ้ืนที่ภายในหน่วยงาน 
U 5.13.4.2 แนวทางการปฏิบัติงานคัดกรองเบื้องต้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
U 5.13.5.1  Line กลุ่มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ 

การประเมินตนเอง  
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1 - 6) 

6.00 บรรลุ 
 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
1. นายพรรษวัชร  อุดมเสฏฐ์ชัย 
2. ดร.ณัฏฐนิช    สิริสัจจานุรักษ์ 

 

ผู้รวบรวมและเขียนรายงาน 

1. น.ส.จิราพร โคกสุนันท์ 
2. นายไพศาล คงสถิตสถาพร 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจ าปีการศึกษา 2562 





สรุปผลการประเมินตนเอง 

จากการประเมินตนเอง ตามระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีผล 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย

1) เกณฑ์การประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (อว.) จ านวน
6 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 

2) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สป.อว.) จ านวน 10
ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.90 

2. SDU Focus (จุดเน้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: มสด.) จ านวน 15 ตัวชี้วัด มีคะแนนผล
การด าเนินงานในภาพรวม 102.50 คะแนน โดยได้ 4 ดาว โดยมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นมากในด้าน 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงแสดงผลการด าเนินงานจ าแนกรายตัวชี้วัด และรายพันธกิจ ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา

/SDU 

Focus 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ/ 
จ านวนข้อ 

คะแนน 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

U 1.1 อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค
ของบัณฑิต  

อว. ระดับ 4 
≥ ร้อยละ 80 

ระดับ 4 
ร้อยละ 83.88 

4.00 บรรลุ 

U 1.2 ความสอดคล้องของหลักสูตร อว. ระดับ 3 
≥ ร้อยละ 60 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5.00 บรรลุ 

U 1.3 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน อว. ระดับ 3 
≥ ร้อยละ 20 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5.00 บรรลุ 

U 1.4 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สป.อว. ร้อยละ 40 ร้อยละ 43.04 5.00 บรรลุ 

U 1.5 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สป.อว. ร้อยละ 45 ร้อยละ 47.78 3.98 บรรลุ 

U 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี สป.อว. ระดับ 4 
(5 ข้อ) 

ระดับ 5 
6 ข้อ (ข้อ 1 - 6) 

5.00 บรรลุ 

U 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี สป.อว. ระดับ 5 
(6 ข้อ) 

ระดับ 5 
6 ข้อ (ข้อ 1 - 6) 

5.00 บรรลุ 

463



ตัวช้ีวัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา

/SDU 

Focus 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ/ 
จ านวนข้อ 

คะแนน  

U 1.8 หลักสูตรใหม่ (Degree) ที่ผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต/ความต้องการผู้ใชบ้ัณฑิต 

มสด. 3 ข้อ 4 ข้อ 
(ข้อ 1 2 5 และ 6) 

8.50 บรรลุ 

U 1.9 หลักสูตรระยะสั้น (up skills/re skills) 
ครอบคลุมทุกช่วงวัย 

มสด. 4 ข้อ 4 ข้อ 
(ข้อ 1 2 3 และ 5) 

4.00 บรรลุ 

U 1.10 วิชาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่ 

มสด. 4 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 1 - 7) 

7.00 บรรลุ 

U 1.11 การสร้างสรรค์พ้ืนที่การจัดการเรียนรู้ 
/สังคมแห่งการเรียนรู้ 

มสด. 6 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 1 - 7) 

8.00 บรรลุ 

SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม     

U 2.1 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค 

อว. ระดับ 3 
≥ ร้อยละ 20 

ระดับ 4 
ร้อยละ 34.84 

4.00 บรรลุ 

U 2.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม 

สป.อว. ระดับ 5 
(6 ข้อ) 

ระดับ 5 
6 ข้อ (ข้อ 1 - 6) 

5.00 บรรลุ 

U 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

สป.อว. 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 บรรลุ 

U 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สป.อว. 4.80 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 บรรลุ 

SDU 3 การบริการวิชาการ     

U 3.1 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อว. ระดับ 5 
≥ ร้อยละ 90 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5.00 บรรลุ 

U 3.2 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงาน
ในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 

อว. ระดับ 5 
≥ ร้อยละ 90 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5.00 บรรลุ 

SDU 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 
 

 
 

 
 

 
 

U 4 . 1  ร ะบบและกล ไกกา รท า นุ บ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

สป.อว. ระดับ 5 
(6 ข้อ) 

ระดับ 5 
6 ข้อ (ข้อ 1 - 6) 

5.00 บรรลุ 
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ตัวช้ีวัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา

/SDU 

Focus 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ/ 
จ านวนข้อ 

คะแนน  

SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 

 
 

 
 

U 5.1 การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
มหาวิทยาลัย  และเอกลักษณ์ของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

สป.อว. ระดับ 5 
(7 ข้อ) 

ระดับ 5 
(ข้อ 1 - 7) 

5.00 บรรลุ 

U 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

สป.อว. ระดับ 4 
(5 ข้อ) 

ระดับ 5 
6 ข้อ (ข้อ 1 - 6) 

5.00 บรรลุ 

U 5 . 3  ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ข อ ง อั ต ลั ก ษ ณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มสด. 3 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1 - 5) 

8.00 บรรลุ 

U 5.4  การน าองค์ความรู้/นวัตกรรมต่อยอด
เป็นธุรกิจวิชาการ 

มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1 - 5) 

8.00 บรรลุ 

U 5.5  งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญ หรือ
นวัตกรรมของสวนดุสิต 

มสด. 7 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 1 -7) 

8.00 บรรลุ 

U 5.6  การสร้างความเป็นสากลจากภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มสด. 6 ข้อ 8 ข้อ 
(ข้อ 1 - 8) 

8.00 บรรลุ 

U 5.7  การปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อแผน
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1 - 5) 

5.00 บรรลุ 

U 5.8  ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย
กับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มสด. 5 ข้อ 
≥ ร้อยละ 90 

5 ข้อ 
ร้อยละ 100 

5.00 บรรลุ 

U 5.9  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1 - 5) 

9.00 บรรลุ 

U 5.10 ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ มสด. 6 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1 - 6) 

6.00 บรรลุ 

U 5.11  การสร้าง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
หลากหลายและตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า/ตลาด 

มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1 - 5) 

5.00 บรรลุ 

U 5 .12   การบริการตามมาตรฐานของ 
สวนดุสิต 

มสด. 4 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 1 - 7) 

7.00 บรรลุ 

U 5.13 ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน มสด. 6 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1 - 6) 

6.00 บรรลุ 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายพันธกิจ 

การประเมิน
มาตรฐาน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
0.00-1.50 ปรบัปรุงเร่งดว่น 

1.51-2.50 ปรบัปรุง 
2.51-3.50 ระดบัพอใช้  
3.51-4.50 ระดบัด ี

4.51-5.00 ระดบัดีมาก 

SDU 1 SDU 2 SDU 3 SDU 4 SDU 5 คะแนนเฉลี่ย/
ดาว 

จ านวนตัวช้ีวัด อว. 3 1 2 - - 6 

คะแนนเฉลี่ย 4.67 4.00 5.00 - - 4.67 ดมีาก 

จ านวนตัวช้ีวัด 
สป.อว. 

4 3 - 1 2 10 

คะแนนเฉลี่ย 4.75 5.00 - 5.00 5.00 4.90 ดีมาก 

จ านวนตัวช้ีวัด มสด. 4 - - - 11 15 

คะแนนรวม 27.50 - - - 75.00 102.50 

จ านวนดาว 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนการวัดความเป็นสวนดุสิต (SDU Focus : มสด.) 
จ านวนคะแนนท่ีไดจ้ะถูกน ามาค านวนเป็นจ านวนดาว 

 คะแนน  10 – 25  ได้ 
      26 – 50 ได ้

51 – 75 ได ้

76 ข้ึนไป ได ้

ทั้งนี้ เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้พัฒนาและน าใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA ใหม่เป็นปีแรก จึงยังไม่มีผลการด าเนินงานตามระบบ SDU QA 

แบบทั้งระบบมาวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ ยกเว้นผลการด าเนินงานตาม เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สป.อว.)  โดยจากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ สป.อว.เพ่ือพิจารณาแนวโน้มและการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 3 ปีต่อเนื่อง 
ได้แก่ ปีการศึกษา 2560 – 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวชี้วัด สป.อว. ปีการศึกษา 2560 - 2562 
จ าแนกรายตัวชี้วัด   

 

ตัวช้ีวัด  
ผลการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 
พันธกิจ 2560 2561 2562 

SDU 1 : ผลลัพธ์ผู้เรียน    

U 1.4 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 5.00 

U 1.5 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.08 3.64 3.98 

U 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 

U 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ย SDU 1 4.52 4.66 4.75 

SDU 2 : การวิจัยและนวัตกรรม    

U 2.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

5.00 5.00 5.00 

U 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 5.00 5.00 5.00 

U 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.93 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ย SDU 2 4.97 5.00 5.00 

SDU 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย    

U 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ย SDU 4 5.00 5.00 5.00 

SDU 5 : การบริหารจัดการ    

U 5.1 การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5.00 5.00 5.00 

U 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ย SDU 5 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน SDU 1-5 (รวม 10 ตัวชี้วัด) 4.80 4.86 4.90 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวชี้วัด สป.อว. ปีการศึกษา 2560 - 2562 
   จ าแนกตามรายองค์ประกอบ 

พันธกิจ 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 4.52 ดีมาก 4.66 ดีมาก 4.75 ดีมาก 

SDU 2  การวิจัยและนวัตกรรม 4.98 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

SDU 3 การบริการวิชาการ 

SDU 4 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

SDU 5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

รวม 4.80 ดีมาก 4.86 ดีมาก 4.90 ดีมาก 

หมายเหต:ุ 

1. ตัดตัวช้ีวัด 3.1 ระบบและกลไกการบรกิารวิชาการแก่สังคม เนื่องจากซ้ ากับตัวชีว้ัดของ อว. : การพัฒนาเชิงพ้ืนที่
2. ผลการประเมินคุณภาพ
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน   1.51 - 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง     2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดบัพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนนิงานระดับดี                   4.51 -  5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า มี 1 ตัวชี้วัด ที่แม้จะด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย แต่ไม่ได้
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ U 1.5 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแนวทาง 
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมอัตราของต าแหน่งทางวิชาการนี้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในตัวชี้วัดที่ U 2.4 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการสามารถ
จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือน าเสนอและขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยแนวทางในการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านงานวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่ งส่งเสริม 

ความเป็นเลิศในการเขียนและการวิจัยทั้งต าราและหนังสือ ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย 
รวมถึงช่องทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ ภายใต้การด าเนินงานโครงการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย จัดตั้ง
และด าเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 5.00 คะแนนอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ทั้งหมด พบว่า 
เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ส่วนตัวชี้วัดเชิงปริมาณทุกตัวมีแนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานคุณภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562  
ในภาพรวมจากทุกตัวชี้วัดในกลุ่มเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา (อว. และ สป.อว.) จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นมาก โดยตัวชี้วัดส่วนใหญ่ได้คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยเฉพาะใน
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้คะแนนเต็มติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ได้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาในระดับสูงสุด และนอกจากการที่มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบและกลไกของ 

การประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องการติดตามและควบคุมมาตรฐานการศึกษาแล้ว  มหาวิทยาลัยยังใช้
ระบบการประกันคุณภาพเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร และขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่
ต้องการและเชื่อมโยงกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาตัวชี้วัดในกลุ่มใหม่ขึ้น  
ซึ่งเป็นกลุ่มที่พัฒนาตามความเชี่ยวชาญที่โดดเด่น เพ่ือให้เป็นไปตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่เรียกว่า  
SDU Focus โดยเป็นการยกระดับการประเมินคุณภาพให้เข้มข้นขึ้นกว่ามาตรฐานอุดมศึกษา และเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสสะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริงตามบริบทเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต  โดยคาดหวังให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองนโยบาย เพ่ือให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งพบว่า ผลการด าเนินงานตาม SDU Focus สามารถสะท้อนความเป็น
สวนดุสิตได้อย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังอยู่ในช่วง
เริ่มต้น และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกๆ ที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอง  ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  

จากกรอบแนวคิด นโยบายชาติ แผนปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ แต่ในทางปฏิบัติ และสถานการณ์ที่มี
ความคาดเดาได้ยาก จึงท าให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ยังคงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับการด าเนินงาน  ข้อมูลและหลักฐานที่ได้เก็บรวบรวมในแต่ละปีจะเป็น
ข้อมูลส าคัญเพ่ือการบริหารงานบนข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น (Management by Facts) เพ่ือท้ายที่สุดคือการให้
องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ  
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