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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ า  
ปีการศึกษา 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการพัฒนาการตรวจติดตาม และการตรวจประเมินผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) 
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ แล้วน า
ผลมาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ตามตัวบ่งชี้ คุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันเฉพาะทางที่เน้น
ระดับปริญญาตรี (ค2) เพ่ือพัฒนาการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยฯ คาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ โดยด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564 ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดการคุณภาพในทุกมิติ ทั้งด้าน
ของหลักสูตร นักศึกษา งานวิจัย บุคลากร การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เทคโนโลยีการสื่อสาร 
สิ่งแวดล้อม และกิจการพิเศษ ภายใต้การบริหารจัดการคุณภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้
อย่างยั่งยืน  

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าว
ไปปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป ผลการด าเนินงานในภาพรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์
คุณภาพระดับดมีาก (คะแนนเฉลี่ย 4.74) โดยเมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบพบว่า 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คุณภาพอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.44) 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.86) 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ       คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) 

       และวัฒนธรรม  
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.87) 

ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับดี และดีมากนั้น เนื่องจากการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งแต่ละด้าน ดังนี้  

1) ด้านการผลิตบัณฑิต  เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Work- Integrated
Learning : WIL รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์ต่างๆผ่านการจัดการเรียนการสอน โดยในปีนี้มีคู่ความร่วมมือ
และเครือข่ายด้านการเรียนการสอนมากกว่า 200 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  หน่วยธุรกิจการบริการภาคพ้ืน บริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) วชิรพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นต้น ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้มี 
การพัฒนาอาจารย์ควบคู่ไปด้วย โดยอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
เป็นร้อยละ 42.91 และ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40.07 

2) ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกในด้านของการท าวิจัย
โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ รวม 132,348,255 บาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบ
เครือข่ายการวิจัยในการพัฒนาบุคลากร ให้มีการสร้างนวัตกรรมการวิจัยที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์
สาขาวิชา และสามารถสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ได้จริงบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์และสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย โดยปีการศึกษา 2561 มีผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการจดสิทธิบัตร จ านวน 
19 ผลงาน 

3) ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยด าเนินงานโครงการบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนในพ้ืนที่บริเวณที่ตั้งและพ้ืนที่
ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัย  เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน และสังคม พ่ึงพาตนเองได้ สามารถอยู่
รอดได้อย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอ่ืนได้ โดยในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้มี



การบริการวิชาการ ณ ชุมชนไทยเวียง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยผลผลิตที่ชุมชนได้รับนั้น 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนได้ คือ “ธรรมนูญชุมชน” และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาเป็นแบรนด์ “ภูกะเหรี่ยง” (น้ าต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ และกระยา
สารท) ซึ่งสามารถสร้างรายได้ของชุมชนให้เพิ่มขึ้น 

4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เน้นการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ มีทั้งหมด 35 โครงการ 4 กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ “สืบสาน 
ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยามสู่ความย่ังยืน” ซึ่งเป็นการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ของประเทศ
ไทยและของแต่ละท้องถิ่น โดยเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการอีกด้วย  

5)ด้านการบริหารจัดการ มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการจัดการทุกด้าน โดยมีระบบ
การบริหารจัดการที่ทุกภาพส่วนในองค์กรมีความรักและสามัคคี มีความเป็นปึกแผ่นและเห็นพ้องต้องกัน
ในการมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ (The Quality of Solidarity 
Management) มีการบริหารงานแบบเชิงรุกและเน้นการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงาน (Cross-
functional operations)ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้สร้างระบบการประกันคุณภาพภายในขึ้น (SDU 
QA) เพ่ือยกระดับคุณภาพตามเป้าหมายและบริบทของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดได้อย่าง
ยั่งยืน ด้วยการแสวงหารายได้โดยการบริหารจัดการภายใต้การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า และ
ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ไม่ว่าจะเป็น  

ศูนย์ปฏิบัติการเนยสวนดุสิต  
โครงการโรงงานแปรรูปอาหาร  
โครงการบริการอาหารและขนมอบ (Home Bakery) 
The Premium Floor of the Suan Dusit Place  
Café Library 

การพัฒนาดังกล่าวเกิดจากการต่อยอดองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ จากความเชี่ยวชาญและความ
โดดเด่นของมหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 





มหาวทิยาลยัสวนดสุติ มรีากฐานมาจากการเป็นโรงเรยีนการเรอืนแห่ง
แรกของประเทศไทย ในชือ่ “โรงเรยีนมัธยมวสิามญัการเรอืน” เปิดด�าเนนิการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการเรือนพระนคร” ในปี 
พ.ศ. 2483  ในขณะเดยีวกนั พ.ศ. 2484 กระทรวงศกึษาธิการได้จัดตัง้โรงเรยีน
อนบุาลของรฐับาลแห่งแรกของประเทศไทยชือ่  “โรงเรยีนอนบุาลละอออทุศิ” 
ขึน้ในบรเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกนั โรงเรยีนการเรอืนพระนครเป็นวทิยาลยัครูสวนดสุติ
ในปี พ.ศ. 2504 และได้รวมโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2518 

วทิยาลยัครสูวนดสุติได้พฒันามาอย่างต่อเนือ่งจากวทิยาลยัครูสวนดสิุต
เป็นสถาบนัราชภฏัสวนดสุติ ในปี พ.ศ. 2538 เป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 
ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยได้ปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 
ตามพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยัสวนดุสติ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 และใช้ชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งแรกที่เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

ความเป็นสวนดุสิต
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ÈÙ¹Â�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
ÊÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
ºÃÔ¡ÒÃáÅÐ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
ÍÔÊÃÐ































สวนดุสิตโพล
สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท
ศูนยพัฒนาทุนมนุษย
ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร
โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานมหาวิทยาลัย
สํานักบริหารกลยุทธ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักกิจการพิเศษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก
ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน
ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ลำปาง

ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตรัง
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พื้นที่ของการจัดการศึกษา

1. พื้นที่ตั้งหลัก	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

ภายในมหาวทิยาลยัแบ่งเป็นส่วนงานต่าง ๆ  ดงันี ้คณะครศุาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ โรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบรกิาร โรงเรยีน
กฎหมายและการเมือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ส�านักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานอื่น
ท่ีเทยีบเท่าคณะ ได้แก่ ส�านักบรหิารกลยทุธ์ ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส�านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน สถาบันภาษา ศลิปะและวฒันธรรม สถาบันวจิยั
และพัฒนา ส�านักกิจการพิเศษ และหน่วยงานอิสระ ได้แก่ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮม
เบเกอร่ี ศนูย์บรกิารสือ่และสิง่พมิพ์กราฟฟิคไซท์ ศนูย์พัฒนาทนุมนษุย์ และศนูย์บรกิาร
ทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่
 1.1	คณะครุศาสตร์	 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย

สาขาวชิาดังน้ี การศึกษาปฐมวยั การประถมศึกษา และหลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติ
วิชาชีพครู 

	 1.2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาษาไทย  
ภาษาและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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	 1.3	คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้ การจัดการ การตลาด เลขานุการทางการแพทย์ 
คอมพวิเตอร์ธรุกจิ การบรกิารลกูค้า การเงนิ การจดัการทรพัยากรมนษุย์ การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 1.4	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เปิดสอนหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้ ธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว 
การโรงแรม การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง

	 1.5	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง	 เป ิดสอนหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรรฐัศาสตรบัณฑิต หลกัสตูรนติศิาสตรบัณฑิต 
และหลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาอาชญาวิทยาการบรหิารงานยตุธิรรม
และสังคม

	 1.6	โรงเรยีนสาธติละอออทุศิ	เป็นโรงเรยีนต้นแบบทีมุ่ง่เน้นในการ
จัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสรมิกระบวนการคิดและเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ผ่านกจิกรรม
บูรณาการ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีวินัย มีลักษณะในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มีทักษะความสามารถและสมรรถนะที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีทักษะการด�ารง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เปิดสอนในระดับบ้านหนูน้อย (อายุ 1 ปี  
3 เดือน-1 ปี 11 เดือน) บ้านสาธิต (อายุ 2 ปี-2 ปี 11 เดือน) อนุบาลปีที่ 1-3 
(อายุ 3 ปี-5 ปี 11 เดือน) และประถมศึกษาปีที่ 1-6
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นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่มุ ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการ
บริการวิชาการและการตอบสนองคณุค่าคนืสูส่งัคม (Social Return on Investment) 
ทั้งในด้าน Business Dimension และ Academic Dimension ได้แก่

	 (1)	 ส�านักกิจการพิเศษ	 จัดตั้งเพื่อพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน บริหาร
จัดการและก�ากับดูแลโครงการพิเศษต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อน�า 
องค์ความรู้ (Knowledge) และนวัตกรรม (Innovation) ที่เกิดจากการพัฒนาทาง
วิชาการของมหาวทิยาลยัมาด�าเนนิการต่อยอดให้เป็นรปูธรรมในลกัษณะของธรุกจิ
วิชาการ ที่บูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม ธุรกิจ และทักษะจากการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง 
และเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหน่วยงานในก�ากับ ดังนี้ 
ครัวสวนดุสิต โรงแรมสวนดุสิต เพลส และศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

	 (2)	 สวนดสุติโพล เป็นหน่วยงานให้บรกิารวชิาการด้านการส�ารวจความ
คิดเห็นสาธารณะ การวิจัย การวัดและการประเมินผลกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นการ 
น�าองค์ความรู ้ทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญด้านการส�ารวจ 
ความคิดเห็นสาธารณะ การเผยแพร่ผลการส�ารวจ ประสาน
ประโยชน์สู่สาธารณะชน

	 (3)	 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่	 เป็นหน่วยงานที่ 
ก่อตั้งขึ้นมาจากความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการท�าขนมอบ 
และพฒันาผลติภณัฑ์ขนมอบมาอย่างต่อเน่ืองบนพืน้ฐานของการ
วิจัยมากกว่า 200 ชนิด ได้รับการรับรอง GMP และ อย. โดย
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมและขึ้นชื่อมายาวนาน ได้แก่ ท๊อฟฟี่เค้ก

	 (4)	 ศูนย์บริการส่ือและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สนับสนุน 
พัฒนา เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข ้อมูลและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้ปรากฎแก่สาธารณชนอย่างมีเอกลักษณ์ ผ่าน
กระบวนการจัดพิมพ์ที่ทันสมัย

	 (5)	 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นหน่วยงาน
สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยัด้านการพฒันาบุคลากร
ทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนนุ เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความ
เข้มแขง็ของบคุลากรให้มคีวามพร้อม มกีารท�างานในเชงิรกุ ส่งเสรมิ
กระบวนการคิดใหม่ ๆ  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ  ภายใต้แนวคิด
ธุรกิจวิชาการ สร้างองค์ความรู้แบบก้าวหน้า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครือ่งมอืในการท�างาน โดยมคีวามเชือ่ว่าสถาบนัการศกึษาทีมี่คณุภาพและความ
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับจะต้องสามารถน�าองค์ความรู้ของวิชาการสาขาต่าง ๆ  
ที่จัดสอนมาบริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปธุรกิจวิชาการได้

	 (6)	 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านการวดัและประเมนิผลสูก่ารบรกิารจัดสอบให้กบัองค์กรภาครฐัและรัฐวสิาหกจิ 
มุ่งความส�าคัญท่ี “เที่ยงตรง โปร่งใส ใส่ใจบริการ” เน้นการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของทีมงาน การสร้างเครือข่าย และสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารงานจัดสอบ 
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2. พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์	 ตั้งอยู่เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร
บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน

	 2.1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เครื่อง
ส�าอาง เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 2.2	คณะพยาบาลศาสตร์	 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 2.3	โรงเรียนการเรือน เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหาร เทคโนโลยกีารแปรรปูอาหาร เทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบรกิาร 
การก�าหนดและการประกอบอาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร 

3. พื้นท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เลขที่
145/9 บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย  
เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 เป็นพืน้ทีต่ัง้ของ
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ 

 3.1	หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วชิาการศกึษาพเิศษ และสาขาวิชาการวิจยั
และประเมินผลทางการศึกษา

 3.2	หลั กสู ต รปริญญา เอก 
ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาวะผู้น�าทางการศึกษา 
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4. วิทยาเขตสุพรรณบุรี	เลขที่ 57 หมู่ 2 ถนนป่าโมกข์-สุพรรณบุรี ต�าบลโคกโคเฒ่า อ�าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 

มีการจัดการศึกษา 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา และ 1 โรงเรียน ได้แก่ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ สาขาวชิาการก�าหนดและการประกอบอาหาร และโรงเรยีนสาธติ
ละอออุทิศ สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนต้นแบบ

5. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง	 นครนายก เลขที่ ข /4-389 ถนน
สุวรรณศร อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

 มีการจัดการศึกษา 1 หลักสูตร และ 1 โรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
นครนายก เป็นโรงเรียนต้นแบบ
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6. ศนูย์การศกึษานอกสถานทีต่ัง้	หวัหนิ สถานทีต่ัง้ ต�าบล
บ่อฝ้าย อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 มกีารจดัการศกึษา 1 หลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

7. ศนูย์การศกึษานอกสถานทีต่ัง้	ล�าปาง เลขท่ี 140
ถนนสเุรนท์ ต�าบลสบตุ๋ย อ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง 52100 

 มีการจัดการศึกษา 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา และ 
1 โรงเรียน ได้แก่ หลกัสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการ
ศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบริการ และโรงเรียนสาธิต 
ละอออุทิศ ล�าปาง เป็นโรงเรียนต้นแบบ

8. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง	ตรัง เลขที่ 111 หมู่ 3
ต�าบลเขาขาว อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

 มีการจัดการศึกษา 3 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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การขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเพื่อ

ความเป็นเลิศในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ด้าน
อาหาร ด้านการศกึษาปฐมวยั ด้านอตุสาหกรรมบรกิาร และด้าน
การพยาบาลและสุขภาวะ) โดยใช้กระบวนการจัดการคุณภาพ
ตามกรอบยทุธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนกัศึกษา ด้านหลกัสตูร 
ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ และกิจการพิเศษ โดยด�าเนิน
งานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การพัฒนา
นวัตกรรมและงานวิจัย การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการ ซึ่งผลการด�าเนินงานในแต่ละมิติมีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีและดีมาก 

ดังนั้น เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและ
เพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับยุทธศาสตร์ 

“ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 (Suan	 Dusit	 
University	Reprofiling)” โดยเน้นการด�าเนนิการตาม

ศกัยภาพและความเช่ียวชาญท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยั ภายใต้พนัธกจิหลกัในฐานะสถาบนั
อุดมศึกษา รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สามารถ
ผลิตและพัฒนาก�าลังคนท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะสูง 

พัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถสร้างมูลค่าทั้งต่อมหาวิทยาลัย
และสังคมอย่างยั่งยืน 

 รวมทั้ง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัยและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ท่ี
เรียกว ่า	 “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	(Suan	Dusit	University	Quality	
Assurance	:	SDU	QA)” ที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญและ
สะท้อนอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย สามารถประเมนิความส�าเรจ็

ปรัชญา
มหาวิทยาลยัทีส่ามารถสร้างความเข้มแขง็ในการอยูร่อด

ได้อย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐานของการจดัการคณุภาพ (Sustainable 
Survivability Based on Quality Management)

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์

โดดเด ่นด ้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและ 
สขุภาวะ ภายใต้กระบวนการพฒันาเพือ่ความ
เป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
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ภาพที่ 1 แผนกลยทุธ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ พ.ศ.2561-2564 
(ที่มา : กองนโยบายและแผน สาํนักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, 2561) 
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โครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และ 
              ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2558 

 

มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

คณะและส่วนงานอื่น 
ที่เทียบเท่าคณะ 

ส านัก สถาบัน และส่วนงานอื่น 
ที่เทียบเท่าคณะ 

หน่วยงานอิสระ 

คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ส านักบริหารกลยุทธ ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สวนดุสิตโพล 

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี ่

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

- ล าปาง 
- นครนายก 
- หัวหิน 
- ตรัง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ 

กราฟฟิคไซท์ โรงเรียนการเรือน 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาทุนมนษุย ์โรงเรียนการท่องเท่ียว 
และการบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ 
สวนดุสิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

ส านักกจิการพิเศษ 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบรหิารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

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 านวยการศูนย์การศึกษา 
นอกสถานที่ต้ัง 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการทดสอบ
ทางวิชาการสวนดุสิต 

รองอธิการบดี 

สภาวิชาการ 

 
สภาคณาจารย์และ

พนักงาน 
 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 

ที่ปรึกษาอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ 

หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
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นายนิคม กฤษณรังคุณ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรินทร สวนแกว ดร.จักรพรรดิ วะทา พลเอกจิระ โกมุทพงศ 

ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายธงชัย ศรีดามา นายนิคม  ระวียัน 

ดร.สายหยุด จําปาทอง 

นายเสกสรรค รอยลาภเจริญพร 

นายณรงคศักด์ิ  ภูมิศรีสอาด 

รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

 

ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน สุกปล่ัง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระสิทธิ ์ทรงมา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทกัษ จันทรเจริญ 
กรรมการจากผูดํารงตําแหนง                      

รองอธิการบดี 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรแกว ใจงาม 
กรรมการจากผูดํารงตําแหนง                      

คณบดี 
 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต วีระกุล 
กรรมการจากผูดํารงตําแหนง                      

คณบดี 
 

ดร.สุวิชชา เนียมสอน 
กรรมการจากผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานกั/สถาบัน 

 

ดร.จิตตวิมล คลายสุบรรณ 

กรรมการจากผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานกั/สถาบัน 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค 
กรรมการจากคณาจารยประจํา 

ผูชวยศาสตราจารยมานะ เอีย่มบัว 
กรรมการจากคณาจารยประจํา 

 

นายไพศาล คงสถิตสถาพร 
กรรมการจากพนักงานมหาวทิยาลัย

สายสนับสนุน 

นางสาวมนตนัทธ ชมประเสริฐ 
กรรมการจากพนักงานมหาวทิยาลัย

สายสนับสนุน 
 

วาที่รอยตรี ดร.วราธร อภิรัตน 
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ทําหนาที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธนิ  
อธิการบดีมหาวทิยาลัยสวนดุสิต  

ประธาน 

รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย  
ประธานที่ปรกึษาอธกิารบดี  

กรรมการ 

 

รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว 
รองอธิการบดีฝายกจิการนกัศึกษา 

กรรมการ 
 

 

ดร.พรชณิตร  แกวเนตร 
รองอธิการบดีฝายกจิการตางประเทศ                     

และลูกคาสัมพันธ 
กรรมการ 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทกัษ จันทรเจริญ
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

รองประธาน 
 
 

 
 

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  
รองอธิการบดีฝายวทิยาเขตสุพรรณบุร ี

กรรมการ 

 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน 
คณบดีคณะครุศาสตร 

กรรมการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรแกว ใจงาม 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

กรรมการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาลิสาฐ ตนสอน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชา ฉิมพลี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กรรมการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท 
รองอธิการฝายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

กรรมการ 

 

ดร.สวงค บุญปลูก 
รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุดา  วงศวิเศษกลุ  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

กรรมการ  

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต วีระกุล 
คณบดีโรงเรียนการเรือน 

กรรมการ 

 

ดร.สุวิชชา เนียมสอน  
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลยุทธ 

กรรมการ 

 

นายวีระพันธ ชมพูแดง 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรรมการ 

 

ผูชวยศาสตราจารยอรณุศรี จันทรทรง 
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธติละอออทุิศ 

กรรมการ 

 

ดร.พันธรกัษ ผูกพันธุ 
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวฒันธรรม 

กรรมการ 

 

ดร.กชกร ชํานาญกิตติชัย 
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ 

กรรมการ 

 

ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจานกุิจ  
ผูอํานวยการกองกฎหมาย 

กรรมการ 

 

นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
คณบดีโรงเรียนการทองเที่ยวและบรกิาร 

กรรมการ 

 

ดร.ยุธยา อยูเย็น 
ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

กรรมการ 

 

นางสาวนัยรัตน เสมสวาง 
หัวหนาสํานกังานเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย 
กรรมการ 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร  ปจฉมิ 
คณบดโีรงเรียนกฎหมายและการเมอืง 

กรรมการ 

 

ดร.จิตตวิมล คลายสุบรรณ 
ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวิชาการ 

และงานทะเบียน 
กรรมการ 

 

ดร.วรเวชช  ออนนอม 
ผูอํานวยการสํานักงานวทิยาเขต

สุพรรณบุร ี
กรรมการ 

 

นางสาวนนัทธิญา ศฤงคสวัสดิ ์
ผูชวยอธกิารบด ี

กรรมการ 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภาศิร ิสุวรรณานนท 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการ 
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นางรัชนีกร พลวชิิต  
ผูอํานวยการกองกลาง 

กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

ดร.นกุล ฤกษจริจมุพล 
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

กรรมการ 

นายพรรษวัชร  อุดมเสฏฐชัย 
ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ 

กรรมการ 

นางสาวกนกวรรณ คนซ่ือ 
ผูอํานวยการกองคลัง 

กรรมการ 

ดร.วิโรจน เทพบุตร 
ผูอํานวยการศูนยบริการส่ือและส่ิงพิมพ 

กราฟฟคไซต 
กรรมการ 

นางสาวสุวมิล แมตสอง 
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยธิดารตัน คํายัง 
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

กรรมการ 

ดร.ศิริ ชะระอ่ํา 
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ 

กรรมการ 

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานรุักษ 
ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ 

กรรมการ 

นายณัฐพล แยมฉิม 
ประธานดาํเนนิงานสวนดุสิตโพล 

กรรมการ 

นางจันทรจนา ศิริพันธวัฒนา 
ประธานกรรมการดําเนนิงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี ่

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล 
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาทุนมนุษย 

กรรมการ 

นางสาวมนตนทัธ ชมประเสรฐิ 
หัวหนาสํานกังานตรวจสอบภายใน 

กรรมการ 

ดร.ภิรด ีวัชรสินธุ 
ผูอํานวยการศูนยบริการทดสอบ 

วิชาการสวนดุสิต 
กรรมการ 

วาที่รอยตรี ดร.วราธร อภิรัตน 
ผูอํานวยการสํานักงานมหาวทิยาลัย 

กรรมการและเลขานกุาร 

20



ข้อมูลสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

จ านวนบุคลากร 
หน่วย : คน 

ประเภท 
สาย

วิชาการ 
(อาจารย์) 

สาย
วิชาการ 

(ครู) 

สาย
สนับสนุน 

สาย
บริการ 

สาย
บริหาร 

จ านวน 

ข้าราชการพลเรือน 92 - 8 - - 100 
พนักงานมหาวิทยาลัย 493 80 606 - - 1,179 
ลูกจ้างประจ า - - 2 12 - 14 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 127 85 116 394 - 722 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
(ผู้บริหารจาก
บุคคลภายนอก) 

- - - - 7 7 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
(ชาวต่างประเทศ) 

14 17 2 1 - 34 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
(ท่ีปรึกษาอธิการบดี) 

- - - - 19 19 

บุคลากรตามโครงการ - - 93 243 - 336 
รวมทั้งหมด 726 182 827 650 26 2,411 

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
 

จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (จ าแนกตามระดับการศึกษา) 
                                                                                                                    หนว่ย : คน 

หน่วยงาน ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
คณะครุศาสตร์ 41 83 2 126 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 41 - 76 
คณะวิทยาการจัดการ 66 67 - 133 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 44 1 100 
คณะพยาบาลศาสตร์ 10 28 - 38 
บัณฑิตวิทยาลัย 22 1 - 23 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 19.5 63 - 82.5 
โรงเรียนการเรือน 23 50 - 73 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 21 25 - 46 
รวมทั้งหมด 292.5 402 3 697.5 

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 
หมายเหตุ: ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างชาติ  คน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  คน  
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จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ) 

  หน่วย : คน 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย์ รวม 

คณะครุศาสตร์ - 3 25 98 126 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 4 39 33 76 
คณะวิทยาการจัดการ - 1 81 51 133 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 4 64 32 100 
คณะพยาบาลศาสตร์ - - 4 34 38 
บัณฑิตวิทยาลัย 1 4 10 8 23 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ - - 13 69.5 82.5 
โรงเรียนการเรือน - - 22 51 73 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง - 7 23 16 46 

รวมทั้งหมด 1 23 281 392.5 697.5 
ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
หน่วย : คน 

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
 
 
 
 

หน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 
จ านวนที่ลาศึกษา

ต่อภาคปกติ 
จ านวนที่

ปฏิบัติงานจริง 
คณะครุศาสตร์ 126 1 125 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 76 2 74 
คณะวิทยาการจัดการ 133 4 129 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 2 98 
คณะพยาบาลศาสตร์ 38 5 33 
บัณฑิตวิทยาลัย 23 - 23 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 82.5 1 81.5 
โรงเรียนการเรือน 73 2 71 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 46 2 44 

รวมทั้งหมด 697.5 19 678.5 
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จ านวนหลักสูตรทีจ่ัดการศึกษา 

                                                                                                           หน่วย : หลักสูตร 
ระดับ จ านวน 

ปริญญาตรี 51 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 
ปริญญาโท 2 
ปริญญาเอก 2 

รวมทั้งหมด 56 
ข้อมูล : ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 

 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา รวม 

ปริญญาตรี 9,856 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 
ปริญญาโท 45 
ปริญญาเอก 34 

รวมทั้งหมด 9,941 
ข้อมูล : ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 

 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
(ระหว่างปี 2560 - 2561)  

                                                                                                                   หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา รวม 

ปริญญาตรี 3,057 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 240 
ปริญญาโท - 
ปริญญาเอก - 

รวมทั้งหมด 3,297 
                                                                ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการฯ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 
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จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

                                                                                                                  หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา รวม 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรี 1,772 
ปริญญาโท - 
ปริญญาเอก - 

รวมทั้งหมด 1,772 
                                                                   ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการฯ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562) 
 

 
ค่า FTES (จ าแนกตามคณะ) 

หน่วยงาน กลุ่มสาขา 
FTES 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ 1,039.444 125.250 - - 
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 303.250 - - - 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ 1,124.361 - - - 

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

สังคมศาสตร์ 
1,738.583 

 
- - - 

โรงเรียนการเรือน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1,295.084 - - - 

สังคมศาสตร์ 482.194 - - - 
วิทยาการจัดการ สังคมศาสตร์ 1,984.889 -  - 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

725.194 -  - 

สังคมศาสตร์ 341.861 - - - 
โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

สังคมศาสตร์ 676.528 - - - 

บัณฑิตวิทยาลัย สังคมศาสตร์ - - - 39.000 
                                                                 ข้อมูล : ส านักส่งเสริมวิชาการฯ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 
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ส่วนที่ 2 
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 





องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ            
 

 

สูตรการค านวณ 
  
คะแนนที่ได้ =  
 
 

 
ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสตูร  

 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 

 

ล าดับ 
 

รายชื่อหลักสูตร 
คะแนนประเมิน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

คณะครุศาสตร์ 
1 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย  3.42 3.43 3.50 3.65 
2 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา   3.23 3.13 3.68 3.80 
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชพีครู 3.46 3.84 3.57 3.60 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3.59 3.53 3.61 3.58 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.07 3.25 3.90 3.81 
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร - - 3.17 3.08 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.13 3.61 3.56 3.54 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 2.66 2.54 3.07 3.16 
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร ์
3.36 3.77 3.55 3.70 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.03 3.47 3.34 3.78 
11 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศิลปศึกษา 2.81 3.27 3.27 3.30 
12 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 3.32 3.54 3.01 - 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์ 3.25 3.19 3.49 3.67 
14 รัฐศาสตรบัณฑติ - 3.18 3.36 3.72 
15 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3.50 3.28 3.59 3.75 
16 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - 3.09 3.55 
17 นิติศาสตรบัณฑิต   2.53 3.17 3.44 3.85 
18 ปรัชญาดษุฎีบัณทติ สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม

และสังคม 
3.85 3.08 3.12 3.62 

คณะวิทยาการจัดการ 
19 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 3.15 3.42 3.18 3.32 
20 การจัดการบัณฑิต - - 3.09 3.21 
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ล าดับ 
 

รายชื่อหลักสูตร 
คะแนนประเมิน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

21 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 3.22 3.63 3.63 3.64 
22 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาเลขานุการทางการแพทย์ 3.36 3.21 3.25 3.46 
23 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.46 3.54 3.32 3.64 
24 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริการลูกค้า 3.32 3.59 3.64 3.66 
25 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการเงิน 3.29 3.58 3.66 3.72 
26 บัญชบีัณฑิต   3.59 3.58 3.54 3.54 
27 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 3.36 3.56 3.56 3.53 
28 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.31 3.27 3.36 3.38 
29 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3.21 3.30 3.58 3.67 
30 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาธรุกิจระหว่างประเทศ 2.24 3.17 3.26 3.26 
31 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และ 

การประเมินสมัยใหม ่
- - - 3.27 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี 3.44 3.59 3.72 3.63 
33 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 3.53 3.47 3.57 3.59 
34 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.93 3.90 3.75 3.90 
35 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิง่แวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 3.36 3.57 3.57 3.62 
36 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 3.44 3.38 3.39 3.45 
37 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.44 3.54 3.62 3.52 
38 เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 2.45 3.18 
39 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์  3.12 3.52 3.67 3.73 
40 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์  3.08 3.36 3.45 3.64 
41 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ - - - 3.55 
42 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
- - - 3.09 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
43 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 3.03 3.18 3.35 3.57 
44 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3.29 3.04 3.49 3.16 
45 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 3.23 3.12 3.18 3.21 
46 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
3.25 3.11 3.06 3.66 

47 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 3.06 3.13 3.27 3.41 
โรงเรียนการเรือน 

48 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 2.81 3.24 3.30 3.48 
49 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 3.53 3.55 3.63 3.73 
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ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน 
จ าแนกเป็น 5 คณะ 3 โรงเรียน และบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 56 หลักสูตร โดยมีผลรวมค่าคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร เท่ากับ 198.09 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 3.54 คะแนน  
             (หมายเหตุ : หลักสูตรในล าดับที่ 44 และ 45 ตรวจประเมิน โดยใช้คณะกรรมการ TQR) 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.50 คะแนน 3.54 คะแนน 3.54 คะแนน บรรลุ 

 
หลักฐาน 
มสด.1.1.0.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 จ านวน          

56 หลักสูตร  
 
 

 

ล าดับ 
 

รายชื่อหลักสูตร 
คะแนนประเมิน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

50 เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - - 2.86 3.13 
51 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ

การบริการ 
3.15 3.32 3.40 3.29 

52 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร - - 2.49 3.07 
53 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2.73 2.72 3.34 3.48 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
54 พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 4.11 3.98 4.05 4.03 

บัณฑิตวิทยาลัย 
55 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทาง

การศึกษา 
4.11 4.02 3.42 3.51 

56 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 2.64 3.09 3.23 3.91 
57 ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณทิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าทางการศึกษา 4.05 4.07 4.09 4.09 
58 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารงาน 

ส่วนท้องถิ่น 
3.56 

- - - 

59 นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสื่อสารธุรกิจบริการ 3.13 - - - 
60 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการบริการ 2.74 - - - 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 163.48 163.03 183.74 198.09 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  50  48   54 56 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้   3.26   3.40   3.40 3.54 
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จุดเด่น 
 1. มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งสอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
       2. มีการเตรียมการวางแผนการน าหลักสูตรที่มีคุณภาพ ในระดับดี 2 ปีต่อเนื่อง ด าเนินการเพ่ือขอรับ 
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 1. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการให้มีกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรในส่วนของ
มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรในการประชุมคณบดี ของมหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของระดับหลักสูตร 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ในตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพไม่ชัดเจน ทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ 
2. ควรมีแนวทางการส่งเสริมหลักสูตรที่ได้คะแนนลดลง โดยการพิจารณารายองค์ประกอบว่า               

มีองค์ประกอบใดที่ท าให้คะแนนลดลง เพ่ือที่จะวางแผนการส่งเสริมองค์ประกอบนั้นๆ ของหลักสูตรให้           
มีคะแนนสูงขึ้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน   
            โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 
 

 
สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
 

.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 5 เทียบกับคะแนนเต็ม 11  
 

คะแนนที่ได้ = 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5   ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน
ทั้งสิ้น 292.5 คน  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน ผลด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  697.5 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   3 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 402 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 292.5 
5 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  41.94 
6 ค่าคะแนนที่ได้ 5.00 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 41.94 5 คะแนน บรรลุ 
 
หลักฐาน 
มสด.1.2.0.1  รายชื่ออาจารย์ประจ า ระดับคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ า         

ปีการศึกษา 2561 
 
จุดเด่น 
 

มหาวิทยาลัย จัดให้มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใน โดยเน้นการพัฒนา ความสามารถและ
ทักษะในการสอน และการท าวิจัย พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานของหลักสูตรและ มาตรฐานของสมรรถนะ
บุคลากร มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายก าหนดเกณฑ์การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ การ
ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไปฝึกอบรม   ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ ทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งการสรรหาผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก สอดคล้องตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 33.29 เป็นร้อยละ 41.94 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน ำเข้ำ 
เกณฑ์การประเมิน    
             โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์
รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
 
สูตรการค านวณ  
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร  
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
X 100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทั้งหมด 
 
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

X 5 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีกำรศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยฯ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ิมขึ้นจำก             
ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นจ ำนวน 42 คน มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร รวมจ ำนวน
ทั้งสิ้น 305 คน ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน ผลด าเนินงาน 
1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 697.5 
2 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์  392.5 
3 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   281 
4 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  23 
5 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  1 
6 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 305 
7 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 43.73 
8 ค่าคะแนนที่ได้ 3.64 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 43.73 3.64 คะแนน บรรลุ 

 
หลักฐาน 
มสด.1.2.0.1  รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำ ระดับคณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2561 
 
จุดที่ควรพัฒนา  

  มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้มีกำรสนับสนุนในกำรผลิตผลงำนของอำจำรย์เพ่ือพัฒนำอำจำรย์ให้มี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมำกข้ึน โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำได้ด ำเนินกำรในหลำยประเด็น ดังนี้ 
  1. มีกำรจัดสรรงบประมำณของสถำบันเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ แหล่งงบประมำณ
ภำยในมหำวิทยำลัย และแหล่งงบประมำณภำยนอกมหำวิทยำลัย 
  2. มีห้องปฏิบัติกำรเพื่อกำรวิจัยและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย  

3. มีกำรพัฒนำศักยภำพในกำรเขียนบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำร โดยกำรจัดท ำโครงกำร
ส่งเสริมกำรเขียนบทควำมวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ  
และกำรพัฒนำวำรสำรเพ่ือรองรับกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำรส ำหรับบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ควำมรู้ส ำหรับกำรน ำไปใช้อ้ำงอิงต่อยอดในเชิงวิชำกำร  รวมทั้งกำร
พัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัยผ่ำนโครงกำร SDU Research Club และโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนรู้ 
  4. มีกำรจัดประชุมวิชำกำรทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ หรือกำรจัดนิทรรศกำรเพ่ือเผยแพร่
นวัตกรรมจำกงำนวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ  
  5.  มีระบบในกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้อำจำรย์และนักวิจัยผู้ผลิตผลงำนที่ได้รับกำรยกย่อง  
  6. มีกำรจัดหำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำอย่ำงต่อเนื่อง  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6  ข้อ 
 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ .ศ. 2559 – 2563 เพ่ือ

เป็นกรอบการด าเนินงาน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ ก าหนดไว้ในช่วง
ระยะเวลา 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ .ศ. 2558 ทัง้นี ้จากวิสัยทัศน์และ
แนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงเพ่ิมขึ้น การบริหารให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และนโยบายที่
เกี่ยวกับนักศึกษา จึงก าหนดให้มีการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา โดยการจัดระบบกระบวนการบริหารกิจการ
นักศึกษาให้สอดคล้องกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ หรือหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ในรูปแบบกระบวนการพัฒนานักศึกษา ดังภาพที่ 1.4.1 

 
 

ภาพที่ 1.4.1 กระบวนการพัฒนานักศึกษา 
 
จากแผนภาพ เห็นว่าการจัดการคุณภาพของนักศึกษานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ด าเนินการไปด้วยกัน โดยค านึงถึงทักษะของแรงงานในอนาคต (21St of Century Skills) 
เป็นส าคัญ  

เพ่ือตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยด้านการจัดการคุณภาพนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ซึ่งก ากับดูแลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีนโยบายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ

35



ขับเคลื่อนนโยบาย และกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย และประสาน
ความร่วมมือจากคณะ โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้นอกที่ตั้ง และวิทยาเขต และมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พ.ศ.2559 – 2562)1   

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษามีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่ าน
กิจกรรมทางวิชาการตามหลักสูตร กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี ดานตรี กีฬา รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความสนใจของนักศึกษา ซึ่งมี
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องคือ สภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร และชมรม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า
ด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.25612 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน

สถาบัน 
 
จากนโยบายด้านการจัดการคุณภาพนักศึกษา และข้อบังคับฯ ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต มีการด าเนินกิจกรรมการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีกระบวนจัดบริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน ดังนี้ 

1. การจัดบริการให้ค าปรึกษา มีกระบวนการดังนี้ 
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี (มสด.1.4.1.1) และจัดท าคู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (มสด.1.4.1.2) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาท า
หน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

 ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านการเรียนโดยการแนะน าการลงทะเบียน
เรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมและการใช้ชีวิตโดยใช้การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาตามความสนใจ  

 การก ากับติดตามผลการเรียน และการใช้ชีวิตของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้ให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยได้อย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์  

1.2 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร : มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษามีช่องทาง
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง กั น  ทั้ ง ใ น ส่ ว น ข อ ง  ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
(https://academic.dusit.ac.th) (มสด.1.4.1.3) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ตารางเวลาเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา (Office Hour) เบอร์โทรศัพท์ หรืออาจสื่อสารระหว่างกัน ผ่านเครือข่าย

                                                           
1 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลยัสวนดสุิต พ.ศ.2559 – 2563 หน้า 72  
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าดว้ย ธรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2561 
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สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊คกลุ่ม หรือไลน์กลุ่มของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา เป็นต้น  
(มสด.1.4.1.4)  เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

 
 2. การแนะแนวด้านการใช้ชีวิต มหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  8 – 9 
สิงหาคม 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การบรรยายวิสัยทัศน์และทิศทางของ
มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหาร และ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของสังคม 
อารมณ์ และสติปัญญา เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกิดการปรับตัวให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย (มสด.1.4.1.5) 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาใน
หัวข้อ “ท าอย่างไรให้ประสบความส าเร็จในชีวิต/ประสบความส าเร็จในชีวิตต้องท าอย่างไร” 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 (มสด.1.4.1.6) 
 

3. การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน มหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมแนะแนวการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้คณะ/โรงเรียน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
กิจกรรม ให้กับนักศึกษา ดังนี้  

3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (คณะ
วิทยาการจัดการ) (มสด.1.4.1.8) คือ  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงาน”  จัดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และ
แนะน าการเตรียมความพร้อมต่างๆ ต่อมาพบการบรรยายหัวข้อ การยื่นเรื่องขอส าเร็จ
การศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  

3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสานสายใยน้องพ่ีคณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ตลาดแรงงาน  (คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (มสด.1.4.1.9) คือ กิจกรรมบรรยายเรื่องการเตรียมตัว
เพ่ือเข้าสู่โลกอาชีพการสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน และการเตรียมตัวเพื่อเข้า
รับการสัมภาษณ์ , การบรรยายเรื่อง รู้จักกับ King Power , การเขียน Resume อย่างไร
ให้ได้งาน และเสวนา หัวข้อ “พูดคุยกันภาษาพ่ีน้อง” โดยผู้แทนบัณฑิตของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่  26  มิถุนายน  2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับแหล่งงานเตรียมพร้อมการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษา 

3.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 58 (โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ) (มสด.
1.4.1.10) คือ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “E Plus+ เปิดมุมมอง..เตรียมความ
พร้อมให้โดดเด่นอย่างมีสไตล์” และการบรรยายในหัวข้อ “เลือกอาชีพที่ใช้ หรือเลือก
ตามฝันที่ชอบ” จัดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมพร้อมในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานให้กับนักศึกษา 

 
หลักฐาน  
มสด.1.4.1.1  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
มสด.1.4.1.2  คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
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มสด.1.4.1.3  ระบบบริหารการศึกษา 
มสด.1.4.1.4  ภาพถ่ายข้อความการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ 
มสด.1.4.1.5  รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
มสด.1.4.1.6 ภาพกิจกรรมบรรยายให้ความรู้นักศึกษา  
มสด.1.4.1.7 ภาพกิจกรรม Gen Z เตรียมพร้อม เข้าสู่โลกอาชีพ 
มสด.1.4.1.8 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน  
มสด.1.4.1.9  ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสานสายใยน้องพ่ีคณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ตลาดแรงงาน  
มสด.1.4.1.10 ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 58  
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง

เต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (http://eoffice.dusit.ac.th) 
(มสด.1.4.2.1)  

2. ข้อมูลข่าวสารผ่านบอรด์ประชาสัมพันธ์ของคณะ/โรงเรียน 
 
ทั้งนี้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แบ่งออกได้เป็น  

1. แหล่งงานภายนอก ซ่ึงมีทั้งแหล่งงานเต็มเวลา และ นอกเวลา ดังนี้ 
ตารางท่ี 1.4.1 รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร (แหล่งงานเต็มเวลา)  

ล าดับ แหล่งงานเต็มเวลา 
1 บริษัท ตงฮ้ัว แคปปิตอล จ ากัด 
2 บริษัท แรนโบว์ อาร์ท จ ากัด 
3 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 
4 โรงเรียนศิลปวัฒนา 
5 บมจ.น าสินประกันภัย 
6 บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จ ากัด 
7 บริษัท เกิร์ลลี่เซฟ จ ากัด 
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9 บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จ ากัด (มหาชน) 
10 บริษัท เวิลด์ วิชัย พับลิชชิ่ง จ ากัด 
11 บริษัท มิโดโฮเต็ล จ ากัด (โรงแรมมิโด) 

ตารางท่ี 1.4.2 รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร (แหล่งงานนอกเวลา)  
 แหล่งงานนอกเวลา 
1 กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
2 สภากาชาดไทย 
3 ASH Asia International LTD. 

38



4 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  
6 บริษัท เวิลด์ วิชัย พับลิชชิ่ง จ ากัด 
7 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด 
8 สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน 
9 บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

 
2. แหล่งงานภายนอกที่มาจากการท าบันทึกความร่วมมือ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการท า

บันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) (มสด.1.4.2.2) เพ่ือเป็นสถานที่ฝึก
ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสายงานวิชาชีพของนักศึกษา ได้แก่ 

 หน่วยบริการภาคพ้ืน (D1) บริษัท การบินไทย จ ากัด มหาชน 
 สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
 บริษัท สยาม เนเซอรัลโปรดักซ์ จ ากัด (Snow girl) 
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ฯลฯ 
3. แหล่งงานพิเศษภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีแหล่งงานพิเศษภายใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาจะได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างฝึกประสบการณ์ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
และเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง  แหล่งงานพิเศษภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่  

 โฮมเบเกอรี่  
 ครัวสวนดุสิต  
 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  
 สวนดุสิตโพล 

ฯลฯ 
 
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เพ่ือ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่ส าคัญ คือ ทักษะด้านอาชีพ (hard skills) ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต และทักษะด้านสังคม (soft skills) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
การด าเนินชีวิตในสังคม โดยมีกิจกรรมต่อไปนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 7 – 10 
สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรมน าความรู้ มีบุคลิกภาพดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับชุมชน
แวดล้อม รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักศึกษาสวนดุสิต (มสด.1.4.2.3) 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย จัดเมื่อวันที่ 11 -20 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และเทคนิคต่างๆ ของนักกีฬา ให้มีดความสามารถในระดับชาติและ
นานาชาติ (มสด.1.4.2.4) 

3. โครงการ Suan Dusit Freshman Day จัดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส่งผลให้เกิดเครือข่ายเพ่ือร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.
1.4.2.5) 

4. โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักศึกษาสวนดุสิต เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แก่ กิจกรรมเทิดดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล
ที่ 10 จัดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562, กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างจิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้กับนักศึกษาสวนดุสิต (มสด.
1.4.2.6) 

5. โครงการสวนดุสิตบริจาคโลหิต จัดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และวันที่ 29 มีนาคม 2562 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ เชน่ รู้จกัเสียสละ มีน ำ้ใจ และใช้
ชีวิตอยำ่งมีคณุคำ่ (มสด.1.4.2.7) 
 

หลักฐาน  

มสด.1.4.2.1   ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
มสด.1.4.2.2  บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับหน่วยงานภายนอก 
มสด.1.4.2.3 ภาพกิกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1   
มสด.1.4.2.4 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
มสด.1.4.2.5 ภาพกิจกรรมโครงการ Suan Dusit Freshman Day 
มสด.1.4.2.6 ภาพโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป้นพลเมืองที่ดีให้กับนักศึกษาสวนดุสิต เทิดทูน 
 สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มสด.1.4.2.7  โครงการสวนดุสิตบริจาคโลหิต 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยฯ 

ได้มีการจัดประชุมมอบนโยบายการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ดังกล่าว มีข้ึนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส านักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ร่วมประชุม  

โดยจากการประชุมดังกล่าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มอบนโยบายให้ คณะ/โรงเรียน/
หลักสูตร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยส่งเสริมการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งเป็น
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การเพ่ิมพูนทักษะการท างานในสถานประกอบการให้กับนักศึกษาเพ่ือจะได้เรียนรู้และปรับตัวในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้งด้านการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถท างานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อส าเร็จการศึกษา บูรณาการ
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเข้ากับการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  

จากนโยบายดังกล่าว ได้มีการมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา คณะ โรงเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยมีตัวอย่างกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (จัดโดย คณะ
วิทยาการจัดการ) คือ กิจกรรมจ าลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งาน การตั้งค าถาม และการ
ตอบค าถาม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้งาน จัดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน  (มสด.1.4.3.2) 

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสานสายใยน้องพ่ีคณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ตลาดแรงงาน (จัดโดย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คือ กิจกรรมบรรยายเรื่องการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่โลกอาชีพ
การสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน และการเตรียมตัวเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ ,  
การเขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน และเสวนา หัวข้อ “พูดคุยกันภาษาพ่ีน้อง” โดยผู้แทน
บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่  26  มิถุนายน 2562 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมพร้อมให้นักศึกษาในการสมัครงาน (มสด.1.4.3.3) 

3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 58 (จัดโดย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ) คือ 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “E Plus+ เปิดมุมมอง..เตรียมความพร้อมให้โดดเด่นอย่าง
มีสไตล์” , กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เลือกอาชีพที่ใช้ หรือเลือกตามฝันที่ชอบ”  และการ
บรรยายในหัวข้อ “สาระดีๆ จากวันนี้ถึงบัณฑิต” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน (มสด.1.4.3.4) 

 
หลักฐาน  
มสด.1.4.3.1 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน   
มสด.1.4.3.2 ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสานสายใยน้องพ่ีคณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ตลาดแรงงาน  
มสด.1.4.3.3 ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 58 
มสด.1.4.3.4 สรุปการด าเนินงาน “สืบสานศาสตร์ศิลป์ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ข้อมูลฐานศิษย์เก่า 
 เพ่ืออัพเดทจ านวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสนดุสิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ า
 กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ในข้อ 1 – 3 ซึ่งผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการทุกข้อ มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51  (มสด.1.4.4.1)  ดังนี้  

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการในข้อ 1 – 3  มีดังนี้คือ  

1. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตนักศึกษา ได้ 3.51 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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2. ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าได้ 3.70 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

3. ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ 3.67 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

จากผลการประเมินคุณภาพการให้บริการและการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจ าปี 2560
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริการข้อมูลข่าวสารสรุปสาระส าคัญ คือ   

- อยากให้มีเรื่องทุนเรียนต่อต่างประเทศในสายงานบริการ 
- อยากให้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเฉพาะสาขา 
- อยากให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน part time มากขึ้น 

 

หลักฐาน  

มสด. 1.4.1.1 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมและการให้บริการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 

เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม มาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (มสด. 1.4.5.1) เพ่ือหารือแนวทางปรับปรุงการให้บริการนักศึกษา โดยรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากการประเมินมาเป็นประเด็นหารือร่วมกันกับคณะ โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงการให้บริการนักศึกษา  ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล ในปีการศึกษา 2561   

 
ตารางท่ี 1.4.2 ตารางข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ ปี 2561 การปรับปรุง ในปี 2562 
- อยากให้มีเรื่องทุนเรียนต่อต่างประเทศในสาย

งานบริการ 
มหาวิทยาลั ยฯรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษา ใน
ต่างประเทศด้านการบริการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักศึกษาทราบ 

- อยากให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ต าแหน่ง
งาน part time มากขึ้น 

 

กองพัฒนานักศึกษา รวบรวมข้อมูลงาน part time 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ผ่านศูนย์สนเทศ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ คณะ โรงเรียน 

 
หลักฐาน  
มสด. 1.4.5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ผ่านการจัดโครงการ “สืบสานศาสตร์
ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการของไทยให้สูงขึ้น 
ด าเนินงานบนพ้ืนฐานแนวคิดการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมความโดดเด่นของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนล่าง โดยมีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์สู่การท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และ
ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพ่ือ
รองรับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น  กิจกรรมการประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีการ
ประกวดระดับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงมีกิจกรรมสาธิต ส าหรับศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วม  

 
ตารางท่ี 1.4.3  ตารางข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ล าดับ ชื่อกิจกรรม ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

1 ครัวของแผ่นดินกระตุ้นการท่องเที่ยว 1. การแสดงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 

2 Suphan Buri Grand Hackathon : Tourism 
Tech Startup 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยว
และบริการ (Tourism Tech Startup & Scale Up) 

2. แนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงตาม
พฤติกรรมความต้องการ และความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล 

3 สร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในสุพรรณบุรี 2 
เส้นทาง ได้แก่ “เส้นทางย้อนรอยตามเสด็จฯ 
ประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง ลุ่มน้ าท่าจีน
เมืองสุพรรณบุรี” รวมถึงการเสวนาวิชาการ “ธ 
เสด็จประพาสต้น” และ “เส้นทางสปาภูมิ
ปัญญาและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เมือง
โบราณอู่ทอง” 

1. รูปแบบพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยการบูรณาการองค์ความรู้
ระหว่างศิลปะ การเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
สุขภาพที่ดี และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน 

4 การประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์
ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”  

1. ประชุมวิจัยและวิชาการระดับชาติ ในสาขาศิลปะ งาน
ประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาหาร ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาดังกล่าว ตลอดจนเป็น
เวทีในการบูรณาการองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
และงานวิจัยและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของนักวิจัย อาจารย์ 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรในองค์กรการศึกษา 

5 ละอออุทิศสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม 
สู่ความยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูและ

1. ส่งเสริมการการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา การพัฒนาการ
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
นักเรียนที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เสวนาวิชาการหัวข้อ 
“ศาสตร์และศิลป์สู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ในศตวรรษที่ 21” 

เรียนการสอนของครูที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก  

2. วิธีการสอนในศาสตร์และศิลป์ที่ดี  สนับสนุนให้
นักเรียน  เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

6 มิติวัฒนธรรมอาหารจีนสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน  

1. การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ความรู้เรื่องโต๊ะจีนกับ
มารยาทการรับประทานอาหารแบบจีน” ที่สะท้อน
วัฒนธรรม ความเชื่อและมารยาทในการรับประทาน
อาหารแบบ การสาธิตจัดโต๊ะอาหารจีนในปัจจุบันแบบ
มาตรฐานที่ผสมผสานการใช้ผ้าปูโต๊ะและผ้าเช็ดปาก
จากผ้าทอไทยทรงด า นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจีน
และการอบรมศิลปะประดิษฐ์แบบจีน 

7 การประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 

1. บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการความรู้ 
ความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของบุคลากร    
แ ล ะอ งค์ ค ว าม รู้ ด้ า นศิ ล ป วัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน  

2. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศิลปประดิษฐ์ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทุนทางวัฒนธรรมของไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
ยกระดับความสามารถด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน  

3. การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านศิลปประดิษฐ์ เพ่ือ
การสร้างอาชีพ 

 
นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง  ๆภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดท าข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และส่ง

ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายไลน์ โดยการผลิตสื่อ info graphic ได้แก่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการให้
ข้อมูลด้านภาษาและวัฒนธรรม, สวนดุสิตโพล สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจและเกร็ดความรู้อย่างต่อเนื่อง   
 
หลักฐาน  
มสด. 1.4.6.1  ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายไลน์ สื่อ info graphic 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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จุดเด่น 
  การจัดโครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 8 “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 9” โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจ า ซึ่งในแต่ละปี ได้มีการบูรณาการรูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้นักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้น าองค์กร ได้มีส่วนร่วมและสะท้อนแนวทาง
เพ่ือการพัฒนาต่อไป  

การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมให้นักศึกษา ได้น าความรู้เกี่ยวกับวงจรคุณภาพ (PDSA / PDCA) 
ไปใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกัน อีกท้ังนักศึกษาได้ฝึกทักษะที่ส าคัญ 2 ด้าน คือ ทักษะด้านอาชีพ (hard 
skills) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีส่วนร่วมในการจัดบูธนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม
สาธิต เป็นต้น และทักษะด้านสังคม (soft skills) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการด าเนินชีวิต
ในสังคมทักษะด้านวิชาชีพ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า ที่สนใจเข้าร่วมฟัง
บรรยาย การสาธิต ร่วมรับการฝึกอบรม และร่วมชมนิทรรศการ เพ่ือน าความรู้ใหม่ไปเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพต่อไป 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย     

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพนักศึกษา 5 ประเภท และกิจกรรมที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น      
8 ประเภท ได้แก่  

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน ได้แก่ โดดเด่นด้าน
วิชาการ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
6. กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT)  
8. การให้บริการนักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แก่ การให้ค าปรึกษา, การให้ข้อมูล และ          

การเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 
โดยมีการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครบทั้ง 8 ประเภท และมีการประเมินผลโครงการตาม
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และน าผลการประเมินผลมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา              
ดังกระบวนการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 1.5.1 ผังกระบวนการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษา    
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการประชุมเพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 (มสด.1.5.1.1) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น
ประธาน คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.
1.5.1.2) ก าหนดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกองพัฒนานักศึกษา คณะ/โรงเรียน 
และนักศึกษา เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีกิจกรรมหลัก 8 ด้าน ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน ได้แก่ โดดเด่นด้าน
วิชาการ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
6. กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

น าผลการประเมนิผลมาปรับปรุง 
การจดักจิกรรมพัฒนานักศกึษาตอ่ไป 

ประชุมจดัท าแผนกิจกรรมพัฒนานกัศกึษา 

กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 8 ประเภท  
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย

สถาบัน  
2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
6. กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT)  
8. การให้บริการนักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แก่ การให้ค าปรึกษา, การ

ให้ข้อมูล และ การเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประกอบด้วย  
รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา 
ผู้อ านวยการกองพฒันานักศกึษา  

คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา  
บุคลากรกองพัฒนานกัศกึษา  

และนกัศึกษา 

ด าเนนิงานตามแผนกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประเมนิผลโครงการตาม 
แผนกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

ข้อ
มูล

ย้อ
นก

ลับ
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประกอบด้วย  
รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา 
ผู้อ านวยการกองพฒันานักศกึษา  

คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา  
บุคลากรกองพัฒนานกัศกึษา  

และนกัศึกษา 
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7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT)  
8. การให้บริการนักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แก่ การให้ค าปรึกษา, การให้ข้อมูล และการเตรียม

ความพร้อมสู่การท างาน 
 

ตารางท่ี 1.5.1 วัตถุประสงค์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย ของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายด้าน
ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด  8 
ประเภท 

มี โ ค ร งการ /กิ จกร รม พัฒนา
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลั ย
ก าหนด  
 

มี โ ค ร งการ /กิ จกร รม พัฒนา
นักศึกษา ครบถ้วนทั้ง 8 ประเภท  

2. เ พ่ื อ พัฒนานั กศึ กษ า ใ ห้ มี
คุณลักษณะความเป็นสวน
ดุสิต และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็น
สวนดุสิต มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

มีกิจกรรม/โครงการส่ ง เสริม
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม อย่าง
น้อย 10 โครงการ 

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเครือข่ายศิษย์ เก่า 
ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น  ร ว ม ถึ ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

มี การจั ดกิ จกรรมบู รณาการ
ระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน รวมถึงหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

มีกิจกรรม/โครงการที่มีเครือข่าย
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึง
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม อย่าง
น้อย 5 โครงการ 

 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ไดป้ระชุมเพ่ือมอบนโยบายการด าเนินงานด้าน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (มสด.1.5.1.3) และมอบหมายให้แก่คณะ/โรงเรียน  ร่วมจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา
โดยมีนักศึกษาร่วมเสนอกิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกันระหว่างกองพัฒนานักศึกษา คณะ/โรงเรียน จ านวน 
10 โครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้ แต่ละคณะ โรงเรียน จ าเป็นต้องมีแผนพัฒนานักศึกษาของคณะ/โรงเรียน 
ตามบริบทที่หลากหลาย และมีความสอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.5.2 ความสอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์ของแผนฯ 

ล าดับ โครงการ 

ความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
วัตถุประสงค์ของ

แผนฯ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปี 1 
- กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
- กิจกรรมที่ 2 ทักษะชีวิตการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

98,250 

2 พัฒนาศักยภาพนักกีฬา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 45 
- กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอล 
- กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกีฬาเทนนิส 
- กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันกีฬายูยิตสู 
- กิจกรรมที่ 10 การแข่งันกฬาเชียร์ลีดเดอร์  

 
 

 
 

 
 

3,061,200 

3 Suan Dusit Freshman Day  
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวด รอบแรก  
   MC Search/หนุ่มขจร สาวเฟ่ืองฟ้า 
- กิจกรรมที่ 2 อบรมแต่งหน้า อบรมภาษาอังกฤษ อบรม

บุคลิกภาพให้   ผู้ร่วมประกวด MC Search/หนุ่มขจร สาว
เฟ่ืองฟ้า 

- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประกวด รอบตัดสิน  
MC Search/หนุ่มขจร สาวเฟ่ืองฟ้า 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

250,000 

4 เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ  
- กิจกรรมที่ 1 ประกวดพานพุ่มบูชาพระ 
- กิจกรรมที่ 2 ประกวดมาลัยคล้องมือ 
- กิจกรรมที่ 3 ประกวดกระทงลอย 
- กิจกรรมที่ 4 ประกวดพานพุ่มทรงบาตรพระ 
- กิจกรรมที่ 5 ประกวดพานพุ่มทองน้อย  
- กิจกรรมที่ 6 ประกวดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร  
- กิจกรรมที่ 7 ประกวดพวงมาลา  
- กิจกรรมที่ 8 ประกวดโคมแขวน (ดอกไม้แห้ง)  
- กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการ การท าบายศรี  
- กิจกรรมที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการ การท ากระเช้าสบู่  
- กิจกรรมที่ 11 อบรมเชิงปฏิบัติการ การร้อยมาลัย 
- กิจกรรมที่ 12 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดดอกไม้ 

 
 

 
 

 
 

1,138,609 
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ล าดับ โครงการ 

ความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
วัตถุประสงค์ของ

แผนฯ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา     611,750 
6 พัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักศึกษาสวน

ดุสิต เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมที่ 1 เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายันพระราชสมภพ 28 

กรกฎาคม  
- กิจกรรมที่ 2 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
- กิจกรรมที่ 3 เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายันพระราชสมภพ 28 

กรกฎาคม 
- กิจกรรมที่ 4 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16,250 

7 งานบริการพยาบาลและสุขภาพนักศึกษา    1,199,200 
8 เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา (กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ)    39,150 
9 พ่ีสอนน้อง (รู้เท่าทันยาเสพติด)    48,600 
10 สวนดุสิตบริจาคโลหิต    4,985 

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรมทีก่ าหนดในแผนฯ มคีวามสอดคล้องกับวุตถุประสงค์ของแผนฯ มากกว่า 1 ข้อ 
 
กองพัฒนานักศึกษา รวบรวมและน าเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2561 ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงประด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่
มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี” โดยที่ประชุมเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2561   
 
หลักฐาน 
มสด.1.5.1.1   รายงานการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา 
มสด.1.5.1.2  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2561 
มสด.1.5.1.3  รายงานการประชุมมอบนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้   

ให้ครบถ้วน  
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน  
2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้น สนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนของนักศึกษา ซึ่งกองพัฒนา
นักศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และมีการด าเนินกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับ คณะ/โรงเรียน เพ่ือร่วม
ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน  
2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตารางท่ี 1.5.3 ตารางแสดงกิจกรรม 5 ประเภท 
ล าดับ กิจกรรม 5 ประเภท กิจกรรมย่อย ระยะเวลา 

1 กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ีก าหนดโดย
สถาบัน ได้แก่ โดดเด่น
ด้านวิชาการ มีบุคลิกภาพ
ดี มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. มสด. ร่วมเป็นจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
การรับลงทะเบียน และควบคุมขบวนจักรยาน 
ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” (มสด.1.5.2.1) 

2. กิจกรรม Suan Dusit E-sport  (มสด.
1.5.2.2) 

5 และ 9 ธ.ค.
2561 

 
 

28 – 30 ก.ย.
2561 

2 กิจกรรมกีฬา หรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ  

1. “Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบ
รั้ว ทัวร์รอบเมือง (มสด.1.5.2.3) 

2. กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เนื่องในวันวาเลนไทน์  (มสด.
1.5.2.4) 

11 พ.ย.2561 
 

14 ก.พ.2561 

3 กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม  

1. กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (มสด.
1.5.2.5) 

2. กิจกรรม “กองทุนเสื้อผ้าเพ่ือการแบ่งปัน 
มูลนิธิกระจกเงา” (มสด.1.5.2.6) 

3. จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ (มสด.
1.5.2.7) 

4. กิจกรรม Green Office และ “สวนดุสิต รักษ์
โลก เลิกพลาสติก” เพ่ือรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม
ไทย (มสด.1.5.2.8) 

28 พ.ย.2561 
 

12 ต.ค.2561 
 

20 ก.ค.2561 
4 ธ.ค.2561 

 

4 กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม  

1. เทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ “ทศ
ชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมีทศมินทราชา” 
(มสด.1.5.2.9) 

2 – 4 เม.ย.2561 
 

26 มิ.ย.2562 
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ล าดับ กิจกรรม 5 ประเภท กิจกรรมย่อย ระยะเวลา 
2. กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 67 

พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (มสด.1.5.2.10) 

3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ปวงประชาน้อม
พลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” (มสด.1.5.2.11) 

 
 

22 ก.ค.2561 

5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. วันช่อใหม่ 2561 SDU Freshmanday 
“Beautiful Variety & Local Culture” 

)มสด. 1.5.2.12) 
2. “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม  

สู่ความยั่งยืน” กิจกรรม เย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง )มสด. 1.5.2.13) 

20 ต.ค.2561 
 

16 – 17 ก.ค.
2561 

 
หลักฐาน 
มสด.1.5.2.1  ภาพกิจกรรม  “Bike อุ่นไอรัก” 
มสด.1.5.2.2  ภาพกิจกรรม  Suan Dusit E-sport 
มสด.1.5.2.3  ภาพกิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง 
มสด.1.5.2.4 ภาพกิจกรรม รณรงค์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในวันวาเลนไทน์ 
มสด.1.5.2.5 ภาพกิจกรรม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
มสด.1.5.2.6  ภาพกิจกรรม “กองทุนเสื้อผ้าเพ่ือการแบ่งปัน มูลนิธิกระจกเงา” 
มสด.1.5.2.7  ภาพกิจกรรม จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
มสด.1.5.2.8  ภาพกิจกรรม Green Office และ “สวนดุสิต รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพ่ือรณรงค์วัน

สิ่งแวดล้อมไทย 
มสด.1.5.2.9  ภาพกิจกรรม เทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมีทศมิ

นทราชา” 
มสด.1.5.2.10  ภาพกิจกรรม บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
มสด.1.5.2.11 ภาพกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ “ปวงประชาน้อมพลี เทิดพระบารมีท่ัวหล้า” 
มสด.1.5.2.12 ภาพกิ จกร รม  วั นช่ อ ใหม่  2561  SDU Freshmanday “Beautiful Variety & Local 

Culture” 
มสด.1.5.2.13  ภาพกิจกรรม “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์

ใบตอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ
วงจรคุณภาพ (PDSA / PDCA) ในการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 
2561 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนและการท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการประชุมนโยบายการจัด
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบหมายให้คณะ/โรงเรียน ด าเนินการให้ความรู้ทางด้านประกันคุนภาพแก่
นักศึกษาตามวงจร (PDSA / PDCA)  ในระดับคณะ/โรงเรียน และหลักสูตร ผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ ใน
ลักษณะการให้ความรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และเกิด
การเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะการท างานตลอดจนสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมส าเร็จลุงล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ (มสด.1.5.3.1) 
 
ตารางท่ี 1.5.4  ตารางแสดงกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา 
ล าดับ กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลา 

1 วันช่อใหม่ 2561 SDU Freshmanday 
“Beautiful Variety & Local Culture” 

กองพัฒนานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา  
สภานักศึกษา 
คณะ/โรงเรียน 

1 – 20 ต.ค.2561 

2 กิจกรรม เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง กองพัฒนานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา  
สภานักศึกษา 

16 – 17 ก.ค.2561 

3 อบรมให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพ
ส าหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษา
การศึกษาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะ    
ครุศาสตร์  

คณะครุศาสตร์ 10 กรกฎาคม 2562 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : 
กิจกรรม บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนการเรือน 2-3 สิงหาคม 2561 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นักศึกษากับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง” 

คณะพยาบาลศาสตร์ 6 ก.ค.2562 

6 Suan Dusit E-sport คณะวิทยาการจัดการ 28 – 30 ก.ย.2561 
 

เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้เกี่ยวกับวงจรคุณภาพ (PDSA / PDCA) ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษา ด าเนินโครงการวันช่อใหม่ 2561  SDU Freshmanday 
“Beautiful Variety & Local Culture” ซึ่งนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจดังกล่าว ดังตัวอย่างการด าเนิน
กิจกรรมต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา จัดท าร่างโครงการวันช่อใหม่ 2561  SDU 
Freshmanday น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณารูปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการองค์การนักศึกษา, สภานักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าเสนอรูปแบบกิจกรรม และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 
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(มสด.1.5.3.2) และบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมวันช่อใหม่ 2561 SDU Freshmanday “Beautiful Variety & 
Local Culture” (มสด.1.5.3.3) 

2. เมื่อน าเสนอรูปแบบกิจกรรมและได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
และสภานักศึกษา จัดประชุมประธานนักศึกษาคณะ/โรงเรียน และสโมรนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพ่ือ
ชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรม วันช่อใหม่ 2561 SDU Freshmanday “Beautiful Variety & Local Culture” 
พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการนักศึกษา คณะ/โรงเรียน และวิทยาเขต เพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรม วันช่อใหม่  2561  SDU Freshmanday “Beautiful Variety & Local Culture” เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และมีการประชาสัมพันธ์ก าหนดการ
กิจกรรม วันช่อใหม่ 2561  SDU Freshmanday “Beautiful Variety & Local Culture” ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (มสด.1.5.3.4) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ดังต่อไปนี้ 

10 กันยายน 2561  ประกวดหนุ่มขจร สาวเฟ่ืองฟ้า รอบแรก และการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 
 ได้แก่ การแข่งขันกีฬา ฟุตซอล , แบตมินตัน , วอลเลย์บอลหญิง และ
บาสเกตบอลชาย 

11 กันยายน 2561  ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบหนุ่มขจร สาวเฟ่ืองฟ้า  
16 กันยายน 2561  อบรมแต่งหน้าตัวเองเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
18 กันยายน 2561  ประกวด MC SEARCH 2018 รอบคัดเลือก 
23 กันยายน 2561 อบรมในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ก้าวใหม่ สู่ความส าเร็จ  
24 กันยายน 2561 กิจกรรม WorkShop ในหัวข้อ “การเป็นพิธีกรมืออาชีพ” 
1 ตุลาคม 2561   การประกวดหนุ่มขจร สาวเฟ่ืองฟ้า ในรอบความสามารถพิเศษ 
2 ตุลาคม 2561 การประกวด MC Search 2018 รอบท่ี 2 โจทย์พิธีกร 
20 ตุลาคม 2561   กิจกรรม SDU Freshmanday “Beautiful Variety & Local Culture” 

3. เมื่อด าเนินกิจกรรมตามก าหนดเป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา  
จัดประชุมประธานนักศึกษาคณะ/โรงเรียน และสโมรนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี สรุปการด าเนินงาน SDU 
Freshmanday “Beautiful Variety & Local Culture” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (มสด.1.5.3.5) ซึ่ง
จากการประชุมดังกล่าว องค์การนักศึกษาได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จ านวน
ทั้งสิ้น 50 คน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม SDU Freshmanday “Beautiful Variety & Local Culture” โดย
ผู้น านักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้คณะท างานโดยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ก าหนดเป้าหมายใหม่เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการทางวิชาการเข้ากับระบบการเรียนการสอน
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคม มหาวิทยาลัย และยังมีกิจกรรมที่ลงไปมีส่วนร่วมกับสังคม ในปีการศึกษาต่อไป
ดังต่อไปนี้ 

- นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการประกันคุณภาพและได้น าความรู้มีประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

- นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าโครงการกิจกรรมเฟรชแมนเดย์ 
- นักศึกษามีความสามัคคี ในการท ากจิกรรมดีๆ เพ่ือศนูย ์คณะ และมหาวิทยาลัย 

 
หลักฐาน 
มสด.1.5.3.1  กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
มสด.1.5.3.2 รายงานการประชุมพิจารณารูปแบบกิจกรรมโครงการวันช่อใหม่ 2561 
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มสด.1.5.3.3 บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมวันช่อใหม่ 2561 SDU Freshmanday  
มสด.1.5.3.4 ภาพประชาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
มสด.1.5.3.5 รายงานการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน วันช่อใหม่ 2561 SDU Freshmanday  
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการด าเนินกิจกรรมตาม แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในภาพรวม           

ของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม รวมถึงได้มีการน า
ข้อเสนอของผู้ร่วมกิจกรรมมาวางแผนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป โดยข้อเสนอแนะที่ส าคัญ  

กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของการจัดกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ได้
น าข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาที่ร่วมจัดกิจกรรมและนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลาว่างมาท ากิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น 
และต้องไมก่ระทบต่อเวลาเรียน 

มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ ทุกกิจกรรม  
และมีการจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมีการน าผลการ
ประเมินดังกล่าวเข้าสู่การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี1.5.5 ตารางแสดงผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา
และกิจกรรมเที่ยว
รอบรั้ว ทัวร์รอบวัง 

1. สร้างเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือเป็นกลไก
หลักในการประสาน
การท างานระหว่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัย 
และชุมชนแวดล้อม  
2. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือระหว่าง
นักศึกษากับชุมชน
แวดล้อม รวมถึงพัฒนา
คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองที่ดีให้กับ
นักศึกษาสวนดุสิต 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความ
พึงพอใจ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาให้มี
คุณธรรมน าความรู้ 
มีบุคลิกภาพดี มี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
2. มีเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นกลไกหลักใน
การประสานการ
ท างานระหว่าง

  - นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
ต้องการให้จัด
กิจกรรมแบบ
กระชับ และ
ต้องการให้มีการ
เชิญศิษย์เก่ามา
แนะน าให้กับ
น้องๆ  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

สร้างจิตส านึกต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้กับ
นักศึกษาสวนดุสิต 

นักศึกษา และ
ชุมชนแวดล้อม  
3. เกิดความร่วมมือ
ระหว่างนักศึกษากับ
ชุมชนแวดล้อม 
นักศึกษาสวนดุสิตมี
คุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองที่ดี 
4. นักศึกษา 
สวนดุสิตมีจิตส านึก
เทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

พัฒนาศักยภาพ
นักกีฬา 
มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะ
และศักยภาพด้าน
ร่างกาย จิตใจ และ
เทคนิคต่างๆ ของ
นักกีฬาให้มีขีด
ความสามารถใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ  
2.  เพ่ือให้นักศึกษามี
สุขภาวะ ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
จิตใจ  และสติปัญญา   

เชิงปริมาณ 
กิจกรรมที่ 1 มี
เหรียญรวมไม่น้อย
กว่า 10 เหรียญ 
และมีผลการจัด
อันดับไม่เกินอันดับ
ที่ 20 ของสถาบันที่
เข้าร่วมการแข่งขัน 
กิจกรรมที่ 2 
เข้ารอบ 8 ทีม
สุดท้าย 
กิจกรรมที่ 3 ได้
อันดับที่ 1- 3 
กิจกรรมที่ 4 ได้
อันดับที่ 1-3  อย่าง
น้อย 3 ประเภทการ
แข่งขัน 
กิจกรรมที่ 5 ได้
อันดับที่ 1-3  อย่าง
น้อย 3 ประเภทการ
แข่งขัน 
กิจกรรมที่ 6 ได้
อันดับที่ 1-3  อย่าง

  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต้องการให้มีการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัตินักกีฬา
ให้ถูกต้อง  

- ต้องการให้มีนัก
กายภาพประจ า
ทีม เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่
นักกีฬาระหว่าง
การแข่งขันและ
หลังการแข่งขัน 

- ต้องการให้
มหาวิทยาลัย
สนับสนุนทุน
นักกีฬาตั้งแต่
แรกเข้าเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการ
เข้าศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

น้อย 3 ประเภทการ
แข่งขัน 
กิจกรรมที่ 7 ได้
อันดับที่ 1-3  อย่าง
น้อย 3 ประเภทการ
แข่งขัน 
กิจกรรมที่ 8 ได้
อันดับที่ 1-4  อย่าง
น้อย 2 ประเภทการ
แข่งขัน 
กิจกรรมที่ 9 ได้
อันดับที่ 1-4  อย่าง
น้อย 2 ประเภทการ
แข่งขัน 
กิจกรรมที่ 10 ได้
อันดับที่ 1-3 
เชิงคุณภาพ 
นักกีฬามีทักษะและ
ศักยภาพด้าน
ร่างกาย จิตใจ และ
เทคนิคต่างๆ ของ
นักกีฬาให้มีขีด
ความสามารถใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ นักศึกษา
มีสุขภาวะ ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม จิตใจ และ
สติปัญญา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

Suan Dusit 
Freshman Day 

1. เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต นักศึกษา
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้เกิดเครือข่ายเพ่ือ
ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ 
และร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ความภาคภูมิใจในการ
เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และเกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน มี
ความเป็นสวนดุสิต 
3. เพ่ือให้นักศึกษารู้จัก
ปรับตัวในการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ลด
อัตราการออกกลางคัน 
หรือท าร้ายตนเอง 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 
90 ของผู้ร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ เกิด
ความสัมพันธ์อย่าง
ยั่งยืน  
เชิงคุณภาพ 
1. เกิดเครือข่ายเพ่ือ
ร่วมคิด ร่วม
สร้างสรรค์ และร่วม
พัฒนามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต อย่าง
ยั่งยืนนักศึกษาสวน
ดุสิต   
2. นักศึกษาสวน
ดุสิตเกิดความ
ภาคภูมิใจในการ
เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และเกิดความ
เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

  - นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ต้องการให้จัดสรร
เวลาในการท า
กิจกรรมให้
เหมาะสม ไม่
ยืดเยื้อ 
- ต้องการเวลาใน
การท ากิจกรรม
หลังเลิกเรียนมาก
ขึ้น 

เย็บร้อยค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง 
ระดับชาติ 

1.  เพ่ือท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรมด้ าน
ศิ ล ป ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ แ ก่
นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ กษ า 
บุคลากร ศิษย์เก่า และ
ประชาชนทั่วไป 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้แสดง
ศักยภาพและ/หรือ
ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ 

เชิงปริมาณ นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร 
ศิษย์เก่า และ
ประชาชนทั่วไป มี
ส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ร้อยละ 100 เชิง
คุณภาพ  ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ร่วมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

  - เป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนให้
นักเรียน 
นักศึกษาได้ร่วม
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการด้าน
กิจการนักศึกษา 
พัฒนาผู้น านักศึกษา 

1 เพ่ือหลอมรวม
ความคิด มุมมองของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการ
นักศึกษา  
2. ระดมความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง
ทางด้านกิจการ
นักศึกษาและหา
ข้อสรุปร่วมกันในการ
ด าเนินงานด้านกิจการ
นักศึกษา     

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
การสัมมนา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80เชิง
คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนา
น าแนวความคิด
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกิจการ
นักศึกษาในอนาคต  
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา
มีความรู้ความเข้าใจ 
ร้อยละ 85 
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา
มองเห็นแนวทางใน
การน าไปขยายผล 
ร้อยละ 85 

  ไม่ได้ด าเนิน
กิจกรรม 

พัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองที่
ดีให้กับนักศึกษาสวน
ดุสิต เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา  
พระมหากษัติรย์ 

1. สร้างเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือเป็นกลไก
หลักในการประสาน
การทางานระหว่าง
นักศึกษา มหาวิทยาลัย 
และชุมชนแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือระหว่าง
นักศึกษากับชุมชน
แวดล้อม รวมถึงพัฒนา
คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองที่ดีให้กับ
นักศึกษาสวนดุสิต 
3. สร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความ
พึงพอใจ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาให้มี
คุณธรรมน าความรู้ 
มีบุคลิกภาพดี มี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
2. มีเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นกลไกหลักใน
การประสานการทา
งานระหว่าง
นักศึกษา และ
ชุมชนแวดล้อม 

  - 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

และพระมหากษัตริย์
ให้กับนักศึกษา     
สวนดุสิต 

3. เกิดความร่วมมือ
ระหว่างนักศึกษากับ
ชุมชนแวดล้อม 
นักศึกษาสวนดุสิตมี
คุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองที่ดี 
4. นักศึกษาสวน
ดุสิตมีจิตสานึก
เทิดทูนต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

งานบริการพยาบาล
และสุขภาพนักศึกษา 

เพ่ือจัดหาวัสดุ
เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ใน
การให้บริการแก่
นักศึกษา และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอย่าง
เหมาะสม 
เพ่ือรักษาการเจ็บป่วย
เบื้อง้นและให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพ
อนามัยให้กับอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย โดย
การจ้างแพทย์และ
พยาบาลวิชาชีพ 
ประจ าห้องพยาบาล 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษา มสด.
10,000  คน   
2. บุคลากร มสด. 
1,000  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้มารับการ
บริการได้รับการ
ตรวจรักษา หรือให้
ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม  
2. ฝ่ายพยาบาลมี
วัสดุเวชภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ในการ
ให้บริการแก่
นักศึกษา และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอย่าง
เหมาะสม 

   

 
หลักฐาน 
มสด.1.5.4.1 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
มสด. 1.5.4.2 รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ในปี 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา  เพ่ือพัฒนาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ มีบุคลิกภาพที่ดี      
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา (มสด.1.5.5.1) ดังนี้ 

1. มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครบ              
8 ประเภทกิจกรรม จ านวน 9 โครงการ 

2. มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
อย่างน้อย 10 กิจกรรม/โครงการ  

3. มีกิจกรรม/โครงการที่มีเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม อย่างน้อย 5 โครงการ 
 
หลักฐาน 
มสด.1.5.5.1  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  น าผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปี 2561  และข้อเสนอแนะของผู้ร่วมกิจกรรม มาปรับปรุงในการแผนจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปี 2562  ในการประชุมมอบนโยบายการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีคณบดี รองคณบดี อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกรรมการนักศึกษา 
เข้าร่วมประชุม เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2562 (มสด.1.5.6.1) 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 

 
จุดเด่น 
 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของที่หลากหลายนอกเหนือจากในวิชาเรียน ท าให้นักศึกษามีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาและมีความสมบูรณ์ทั้งทักษะความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพและการใช้ชีวิต ท าให้บัณฑิตเป็นที่พึง
ประสงค์ของสังคม  
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ตัวบ่งช้ีที ่2.1        ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกในการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
วิจัยเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายหลักเพ่ือมุ่งสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัย
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการวิจัยในรูปแบบของระบบสารสนเทศท่ีมีความทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว สามารถให้การบริการแก่อาจารย์และนักวิจัยได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ส่งผลให้การบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีผลการด าเนินงานที่เติบโตเพ่ิมมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ทั้งนี้ สามารถจ าแนกระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออกได้เป็น 3 กลุ่ม
หลัก (มสด. 2.1.1.1) โดยจ าแนกตามระยะ (Phase) ของกระบวนการท าวิจัย ได้แก่ การขอรับทุนอุดหนุนการ
ท าวิจัย (Input) การด าเนินการวิจัย (Process) และการเผยแพร่ผลงานวิจัย (Output) ดังภาพที่ 2.1.1 
 
  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
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ภาพที่ 2.1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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1. การขอรับทุนอุดหนุนการท าวิจัย  
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระยะของการขอรับทุนอุดหนุน
การท าวิจัย เป็นระบบที่ถูกพัฒนาหรือจัดหามาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทุนหรือเพ่ิมศักยภาพใน
การขอทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย (1) ระบบเครือข่ายวิจัย
ภายใน (2) ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการวิจัย และ (3) ระบบบริหารทุนวิจัย โดยรายละเอียดของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในระยะของการขอรับทุนอุดหนุนการท าวิจัย ดังนี้ 
 1.1 ระบบเครือข่ายวิจัยภายใน  
  ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างความร่วมมือในการท าวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย โดยเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการ
ส าหรับการขอสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประกอบไปด้วย Website เครือข่าย SDU Researcher Club 
โดย Website Researcher Club ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการรองรับการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Researcher Club) ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย 
อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ และอุตสาหกรรมบริการ สาขาที่ไม่อยู่ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแต่เป็น
สาขาที่มีศักยภาพด้านการวิจัย เช่น การจัดการเกษตรสมัยใหม่ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  
 การจัดกิจกรรมของเครือข่าย SDU Researcher Club มีเป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ 
นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งระบบเครือข่ายวิจัยภายในดังกล่าวจะถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ใน
การสมัครสมาชิก ให้สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านการวิจัยผ่านระบบถามตอบแบบ
ออนไลน์ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารต่าง ๆ ของเครือข่าย (มสด. 
2.1.1.2 Website SDU Researcher Club) 

1.2 ระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการวิจัย 
 เป็นระบบที่จัดหาหรือพัฒนาขึ้นเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับน ามาใช้ในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ข้อเสนอโครงการวิจัย หรืออ้างอิงในการจัดท ารายงานการวิจัยและบทความวิจัย โดยระบบดังกล่าวแบ่ง
ออกเป็น 2 ระบบ ตามการดูแลและรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้    
 (1) ระบบฐานข้อมูลภายใต้การก ากับดูแลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย ต ารา และหนังสือต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดหามาเพ่ือให้นักวิจัยได้
ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือน าไปต่อยอดในด้านการวิจัย วิชาการ และการจัดการเ รียนการสอน เช่น 
Thailis, ProQuest, ScienceDirect และ Scopus เป็นต้น (มสด. 2.1.1.3)  

  (2) ระบบฐานข้อมูลภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ระบบ                 
e – Research เป็นระบบฐานข้อมูลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
ที่มีการรายงานผ่านมหาวิทยาลัย ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการรวบรวมรายงานการวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ส าหรับผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการต่อยอดในด้านการวิจัย 
วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน (มสด. 2.1.1.4) 
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 1.3  ระบบบริหารทุนวิจัย 
 ระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือระบบ R-system เป็นระบบที่ถูก

พัฒนาขึ้นส าหรับใช้ประโยชน์ในการให้บริการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย ติดตามความคืบหน้าในการจัดสรร
งบประมาณด้านการวิจัยและการเบิกจ่าย นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลรวบรวมรายชื่ อและประวัติของนักวิจัย
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยรายบุคคล ซึ่งสามารถประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนเชิง
นโยบายด้านการวิจัยทั้งในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย (มสด. 2.1.1.5)  

 
2. การด าเนินการวิจัย  
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระยะของการด าเนินการวิจัย เป็น
ระบบที่ถูกพัฒนาหรือจัดหามาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการด าเนินการวิจัยให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ประกอบไปด้วย (1) ระบบห้องปฏิบัติการ (2) ระบบการจัดการบรรณานุกรม (3) 
ระบบการจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัย (4) ระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และ (5) ระบบพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์นักวิจัย โดยรายละเอียดของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในระยะของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

2.1 ระบบห้องปฏิบัติการ  
 ระบบห้องปฏิบัติการ หรือ ระบบ SDU - Laboratory เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้

ประโยชน์ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบูรณการในการใช้
ทรัพยากรห้องปฏิบัติการร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยอาจารย์และนักวิจัยที่ต้องการใช้
เครื่องมือในการท าวิจัยสามารถเข้าตรวจสอบในระบบว่าเครื่องมือดังกล่าวอยู่ในห้องปฏิบัติการใด จากนั้นจึง
ตรวจสอบตารางการใช้งานและท าการจองผ่านระบบออนไลน์เพ่ือขอใช้งานได้ (มสด. 2.1.1.6) 

2.2 ระบบการจัดการบรรณานุกรม 
 ระบบการจัดการบรรณานุกรมหรือระบบ EndNote X8 เป็นระบบที่จัดหามาเพ่ือใช้ประโยชน์

ในการจัดการงานด้านบรรณานุกรมของอาจารย์และนักวิจัยในขั้นตอนการจัดท าเล่มรายงานการวิจัย เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท ารายงานการวิจัยที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (มสด. 
2.1.1.7) 

2.3 ระบบการจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัย 
 ระบบการจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัยหรือระบบ e - Template เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท าเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้มีรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานด้านวิชาการ
ของรายงานการวิจัยในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ (มสด. 2.1.1.8) 
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2.4 ระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

 ระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ประกอบไปด้วยระบบ Turnitin และระบบอักขรา
วิสุทธิ์ ซึ่งเป็นระบบที่ถูกจัดหามาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองคุณภาพงานวิจัย ไม่ให้เกิดการคัดลอก 
การลอกเลียน หรือการละเมิดจรรยาบรรณด้านการวิจัย และช่วยสนับสนุนการเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปิดโครงการวิจัยส าหรับอาจารย์และนักวิจัยที่
จัดท าเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องแสดงหลักฐานการตรวจพิสูจน์โดยใช้โปรแกรม Turnitin และ 
อักขราวิสุทธิ์ก่อนส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ออกสู่
สาธารณะ เพื่อการอ้างอิงทีถู่กต้องและมีความเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณด้านการวิจัย (มสด. 2.1.1.9)  
 2.5 ระบบการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นักวิจัย 

 ระบบการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นักวิจัย หรือระบบ e-Assessment เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์
ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการด าเนินงานวิจัย
ในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยระบบดังกล่าวจะถูกเข้ามาท าการ
ประเมินโดยนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษาของทุกหลักสูตรและทุกชั้นปี (มสด. 2.1.1.11) 

 
3. การเผยแพร่ผลงาน  
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระยะของการเผยแพร่ผลงาน    
ถูกจัดหาและพัฒนาเพ่ือการน ามาใช้ประโยชน์สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนักวิจัย ประกอบไปด้วย (1) ระบบวารสารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2) ระบบบริหารวารสาร และ 
(3) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตในระยะของการเผยแพร่ผลงานมีดังนี้ 
 3.1 ระบบวารสารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ระบบวารสารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ใน
การด าเนินงานวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ website ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของวารสาร รวมถึงเป็นประโยชน์ในการสืบค้นหาบทความวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารย้อนหลังเพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงต่อยอดงานวิจัยหรืองานวิชาการของผู้ที่สนใจ โดยระบบดังกล่าวจ าแนก
ออกเป็น 3 ระบบตามวารสารของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ฉบับ คือ (1) ระบบวารสาร Journal of Food Health 
and Bioenvironmental Science (JFHB) (มสด. 2.1.1.12) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษใน
สาขาอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (2) ระบบวารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Science 
(JMSS) (มสด. 2.1.1.13) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในสาขาบูรณาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (3) ระบบวารสาร ASEAN Journal of Education (AJE) (มสด. 2.1.1.14) เป็นวารสารที่
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในสาขาการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
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3.2 ระบบบริหารวารสาร 
 ระบบบริหารวารสาร หรือระบบ Scholar One (มสด. 2.1.1.15) เป็นระบบที่ถูกจัดหามาเพ่ือ

ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการวารสารทั้ง 3 วารสารของมหาวิทยาลัย ได้แก่  วารสาร JFHB วารสาร JMSS 
และวารสาร AJE โดยสามารถรองรับการยื่นบทความวิจัยเพ่ือขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร และบริหารจัดการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประเมินบทความผ่านทางระบบ Scholar One รวมถึงทางกอง
บรรณาธิการยังสามารถใช้ประโยชน์ในการแจ้งผู้เขียนเพ่ือปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน
ระบบดังกล่าวได้อีกด้วย 

3.3 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e - Research เป็นระบบฐานข้อมูลรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัยที่มีการรายงานผ่านมหาวิทยาลัย ถูกพัฒนาขึ้นโดย
เชื่อมต่อกับระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือระบบ R - system โดยเมื่อนักวิจัยอยู่ใน
ขั้นตอนการจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว รายงานดังกล่าวจะส่งผ่านระบบ R - system ออกมายัง
ส่วนของระบบ e - Research  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการรวบรวมรายงานการวิจัยดังกล่าวส าหรับเผยแพร่ไปยัง
ผู้ที่สนใจน าไปใช้ต่อยอดในด้านการวิจัย วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน (มสด. 2.1.1.16) 

 

หลักฐาน 

มสด. 2.1.1.1 ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 2.1.1.2  แนะน า Website Researcher Club  
มสด. 2.1.1.3  แนะน า Website ระบบสืบค้นงานวิจัยภายใต้การดูแลของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มสด. 2.1.1.4  แนะน า Website ระบบค้นหารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
มสด. 2.1.1.5  แนะน า Website ระบบจัดการงานวิจัย R-system  
มสด. 2.1.1.6  แนะน า Website ระบบ SDU Laboratory  
มสด. 2.1.1.7  แนะน า Website ระบบ EndNote X8  
มสด. 2.1.1.8 แนะน า Website ระบบ e-Template  
มสด. 2.1.1.9 แนะน า Website ระบบ Turnitin  
มสด. 2.1.1.10  แนะน า Website ระบบอักขราวิสุทธิ์  
มสด. 2.1.1.11  แนะน า Website ระบบ e-Assessment  
มสด. 2.1.1.12  แนะน า Website วารสารวิจัย Journal of Food Health and Bioenvironmental 

Science  
มสด. 2.1.1.13  แนะน า Website วารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Science  
มสด. 2.1.1.14  แนะน า Website วารสารวิจยั ASEAN Journal of Education 
มสด. 2.1.1.15  แนะน า Website ระบบ Scholar One  
มสด. 2.1.1.16 แนะน า Website ระบบค้นหารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็น ต่อไปนี้  
1. ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือหรือ

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  
2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
3. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น         

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  
4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย (2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เชน่ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย และ (4) กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 2 โดยเห็นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือความ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถให้การบริการแก่อาจารย์และนักวิจัยได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน                  
ดังภาพที่ 2.1.2 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.1.2 ระบบและกลไกในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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1. ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ในรูปแบบของ
ห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนจ านวน 21 ห้อง โดยแบ่งห้องปฏิบัติการออกตาม
หน่วยงานที่ดูแล 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
 1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มสด. 2.1.2.1) ได้แก่ 
  (1) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอนในสาขาอาหาร เคมี สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
       (2) ศูนย์สิ่งแวดล้อม เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการในด้านการท าวิจัยและการจัดการเรียน
การสอนในสาขาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งให้บริการแก่บุคคลภายนอกในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
       (3) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเคมี เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาเคมี 
       (4) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา 
       (5) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการจัดการเรียน
การสอนในสาขาฟิสิกส์  
       (6) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัย
และการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
       (7) ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการ
ท าวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
       (8) ห้องปฏิบัติการกลาง เป็นห้องปฏิบัติการชั้นสูงที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และชีววิทยาในระดับโมเลกุล 
       (9) ห้องปฏิบัติการเครื่องส าอางตามมาตรฐาน GMP เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการ
ท าวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง รวมไปถึงการให้บริการแก่
บุคคลภายนอกในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือการค้า  
       (10) ห้องปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิต เป็นห้องปฏิบัติการที่
ให้บริการด้านการท าวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง รวมไปถึงการ
ให้บริการแก่บุคคลภายนอกในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือการค้าในเชิงพาณิชย์  
 1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ (มสด. 2.1.2.2) ได้แก่   
       (1) ห้องปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลพื้นฐาน 
       (2) ห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ 

69



       (3) ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็ก เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลเด็ก 
       (4) ห้องสถานการณ์จ าลอง (Simulation Lab) เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท า
วิจัยและการจัดการเรียนการสอนในสาขาการฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล 

(5) ห้องปฏิบัติการกายวิภาค เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการจัดการ
เรียนการสอนในสาขากายวิภาคศาสตร์ 
   1.3 โรงเรียนการเรือน (มสด. 2.1.2.3) ได้แก่        
    (1) ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาการประกอบอาหารและโภชนาการ รวมถึงการให้บริการในการจัดฝึกอบรม
ส าหรับผู้ที่สนใจเรียนในหลักสูตรประกอบอาหารระยะสั้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
        (2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการ
ท าวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
        (3) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาจุลชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับอาหาร รวมไปถึงคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 
        (4) ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
        (5) ห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาอาหารฮาลาล 
       (6) ศูนย์ปฏิบัติการเนยสวนดุสิต เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการท าวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาอาหารโดยเน้นด้านการผลิตเนยเพ่ือใช้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาหารและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เนยในนามเนยสวนดุสิต 
 

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยังได้มีการน าเอาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในกรณีของห้องปฏิบัติการเพ่ือท าการวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
โดยผู้ใช้งาสามารถด าเนินการตรวจสอบตารางการใช้ห้องปฏิบัติการและจองผ่านระบบ SDU Laboratory ใน
รูปแบบออนไลน์ได้ที่  Website SDU Laboratory ซึ่งแบ่งห้องปฏิบัติการออกตามหน่วยงานที่ดูแล 4 
หน่วยงาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องส าอาง ห้องปฏิบัติการการ
พยาบาล และห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่ให้บริการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในเรื่อง
ของความสะดวก รวดเร็ว และการประหยัดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นยังท าให้สามารถบูรณาการในการใช้ทรัพยากร
ห้องปฏิบัติการร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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ภาพที่ 2.1.3 ผังแสดงระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัย                        

หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
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2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบของ
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยแบ่งออกตามรูปแบบการให้บริการ
เป็น 2 รูปแบบ คือ การให้บริการระบบ Offline และ การให้บริการระบบ Online โดยในส่วนของการ
ให้บริการในระบบ Online นี้เป็นระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรูปของระบบฐานข้อมูลภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภายใต้การก ากับดูแลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

 2.1 การให้บริการระบบ Offline  
เป็นการให้บริการในรูปแบบของการจัดสถานที่ เก็ บรวบรวมเอกสาร ต ารา หนังสือ 

วารสารวิชาการต่าง ๆ ในลักษณะห้องสมุด โดยจัดให้มีบริการในการสืบค้น ยืม – คืน และพ้ืนที่ส าหรับ
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร (มสด. 2.1.2.4) โดยแบ่งออกตามที่ตั้งของห้องสมุดดังนี้ 

(1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

(2) ห้องสมุดศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

(3) ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ บัณฑิตวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
(4) ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งล าปาง ตั้งอยู่ ณ อ.เมือง จ.ล าปาง  
(5) ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 

อ.เมือง จ.นครนายก  
(6) ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
(7) ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งหัวหิน ตั้งอยู่ ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(8) ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตรัง ตั้งอยู่ ณ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  

2.2 การให้บริการระบบ Online  
เป็นการให้บริการในรูปแบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ออนไลน์ที่สามารถ

สืบค้น ดาวน์โหลดเอกสารเพ่ือน าไปใช้ในการทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิงในรายงานการวิจัย บทความวิจัย 
บทความวิชาการ และเอกสารในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการน าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลภายใต้การก ากับดูแลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
ฐานข้อมูลภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนามาใช้ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการ ได้แก่ ฐานข้อมูล Scopus, ProQuest 
ScienceDirect เป็นต้น (มสด. 2.1.2.5)  

(2) ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ วารสาร JFHB วารสาร JMSS 
และ วารสาร ASEAN Journal (มสด. 2.1.2.6) รวมถึงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e - Research 
ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดที่มีการรายงานผ่าน
มหาวิทยาลัย (มสด. 2.1.2.7) 
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ทั้งนี้การจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาสนับสนุน   
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ด้วยการใช้ระบบฐานข้อมูลภายใต้การก ากับดูแลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบฐานข้อมูลภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอน และที่เด่นชัดคือการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือการของบประมาณ การค้นคว้าข้อมูลในการด าเนินงานวิจัย ตลอดจนถึง
ขั้นตอนของการเผยแพร่งานวิจัย จึงท าให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มี
ชื่อเสียง และการได้รับรางวัลจากการประกวดต่าง ๆ  
 

 
 

ภาพที่ 2.1.4 ผังแสดงระบบการให้บริการของห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน                            
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบของสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการน า เอาระบบ
สารสนเทศในการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ หรือระบบ SDU – Laboratory และระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มาใช้บริหารจัดการและอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
 

3.1 ระบบสารสนเทศในการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ หรือระบบ SDU - Laboratory  
ระบบสารสนเทศในการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ หรือระบบ SDU - Laboratory      

เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้
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เกิดการบูรณาการในการใช้ทรัพยากรห้องปฏิบัติการร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดย
อาจารย์และนักวิจัยที่ต้องการใช้เครื่องมือในการท าวิจัยสามารถเข้าตรวจสอบในระบบว่าเครื่องมือดังกล่าวอยู่
ในห้องปฏิบัติการใด จากนั้นจึงตรวจสอบตารางการใช้งานและท าการจองผ่านระบบออนไลน์เพ่ือขอใช้งานได้ 
(มสด. 2.1.2.8) 

3.2 ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่ ในรูปแบบ

ของคู่มือวิธีปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยเน้นที่การให้ความรู้และวิธีการที่
ถูกต้องในการจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การปฏิบัติตนขั้นพ้ืนฐานในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
การใช้อุปกรณ์และสารเคมี วิธีการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการ ตลอดไปจนถึงการก าจัดของเสียและสารเคมีที่
ถูกต้อง เป็นต้น ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยทั้งหมดสามารถใช้คู่มือของศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาความปลอดภัยได้ เนื่องจากคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาวิธีปฏิบัติที่
ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่แล้ว เว้นแต่ในบาง
ห้องปฏิบัติการที่มีลักษณะของเครื่องมือหรือรูปแบบการด าเนินงานที่มีความจ าเพาะ ก็สามารถจัดท าคู่มือวิธี
ปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการของตนเองตามความเฉพาะของลักษณะการใช้งานได้ (มสด. 2.1.2.9) 

 

 
 

ภาพที่ 2.1.5 ผังแสดงระบบสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย                           
ในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
ทั้งนี้การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

การวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศในการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ (ระบบ SDU – 
Laboratory) และระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มาสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ในประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนั้นท าให้การด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะการน าระบบ SDU – Laboratory มาใช้นั้นส่งผลท าให้เกิดการบูรณาการในการใช้ทรัพยากร
ห้องปฏิบัติการร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นได้จากผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ และการด าเนินงานด้านการวิจัย ที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างสูง    
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4. กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting Professor) ดังนี้  

4.1 การจัดประชุมวิชาการ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบ

ของการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (มสด. 2.1.2.10) รวมทั้งการสนับสนุนและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ เพ่ือเป็นการแสดงศักยภาพของ
นักศึกษาต่อสาธารณะชน ดังนี้ 

(1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ได้แก่  
 การประชุมวิชาการการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่น โครงการเมือง

นวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561  

 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา 
พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ิมผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านงานวิจัย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

(2) การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ได้แก่  
 กา รประชุ ม วิ ช า ก า ร “ Teaching Management for Students with 

Different Learning Capacities in Inclusive Classrooms” ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิ โรจน์  ผลพันธิน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

4.2 การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการจัด

นิทรรศการเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมจากงานวิจัย โดยกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่การ
สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในเชิงพาณิชย์ การบ่มเพาะนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการน าไปสู่การขยายผล และการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมไปสู่ผู้ประกอบการ 
เพ่ือการอนุญาตใช้สิทธิ์ โดยแบ่งออกเป็นการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในระดับชาติ และการเข้าร่วมจัดนิทรรศการใน
ระดับนานาชาต ิ(มสด. 2.1.2.11) ดังนี้ 
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(1) การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในระดับชาติ ได้แก่  
 งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 - 13 
สิงหาคม 2561 

 งาน “วันนักประดิษฐ์ 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ณ Event 
Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 

 งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 – 10 
เมษายน 2562 

2) การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในระดับนานาชาติ ได้แก่  
 The International Trade Fair- Ideas, Inventions and New Products 

(iENA), Germany  
 47th International Exhibition of Inventions Geneva, Switzerland  

4.3 การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการจัดให้

มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) โดยแบ่งตามรูปแบบของการจัดกิจกรรม
คลินิกวิจัย ภายใต้โครงการ SDU Research Club โดยมีวัตถุประสงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท าวิจัย
ผ่านการร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขา
ส าหรับของบประมาณจากแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมจะเน้นที่การให้ค าปรึกษาด้าน
การวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้ค าแนะน า
เป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด เช่น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2564” เพ่ือให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการสร้างนวัตกรรมงานวิจัย 
ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัย         
สวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก 1) ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3)  อาจารย์สุนันทา 
สมพงษ์  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4) อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิจัย 
และ 5) อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ค าปรึกษา
และให้ความรู้ด้านการวิจัย (มสด. 2.1.2.12) 
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ภาพที่ 2.1.6 ผังแสดงระบบการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์                                           
            และการจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
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หลักฐาน 

มสด. 2.1.2.1 ห้องปฏิบัติการภายใต้การก ากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มสด. 2.1.2.2  ห้องปฏิบัติการภายใต้การก ากับดูแลของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มสด. 2.1.2.3 ห้องปฏิบัติการภายใต้การก ากับดูแลของโรงเรียนการเรือน 
มสด. 2.1.2.4 การให้บริการห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ระบบ Offline 
มสด. 2.1.2.5 ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 2.1.2.6 วารสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ วารสาร JFHB, JMSS และ AJE 
มสด. 2.1.2.7 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e - Research 
มสด. 2.1.2.8  ระบบสารสนเทศในการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ หรือระบบ SDU - Laboratory 
มสด. 2.1.2.9  คู่มือวิธีปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
มสด. 2.1.2.10  การจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
มสด. 2.1.2.11  
มสด. 2.1.2.12 

การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในระดับชาติและนานาชาติ 
ปฏิทินการจัดคลินิกวิจัย โครงการ SDU Research Club 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยจ าแนกออกตามประเภทของแหล่งงบประมาณที่ส าคัญ 2 แหล่งงบประมาณหลัก ได้แก่ แหล่ง
งบประมาณภายในมหาวิทยาลัย และแหล่งงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  
1. แหล่งงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย 
 แหล่งงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง  งบประมาณที่ได้รับมาจากการจัดสรรโดย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย ซึ่งจ าแนกตามที่มาของแหล่งงบประมาณ
ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1 งบประมาณแผ่นดิน  
งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร

โดยตรงจากส านักงบประมาณตามรอบการพิจารณางบประมาณแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศตามนโยบายภาครัฐ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ 3 การวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ และเป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ปัจจัยเอ้ือที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ
แผ่นดินด้านการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้คือ (มสด. 2.1.3.1) 
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ภาพที่ 2.1.7 แสดงระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 

(1) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมคลินิกวิจัยของโครงการเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือ SDU Research Club โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มตามสาขาอัตลักษณ์และสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและ
สุขภาวะ และอุตสาหกรรมบริการ เป็นต้น เพ่ือสร้างความร่วมมือในการท าวิจัยในลักษณะการบูรณาการข้าม
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ศาสตร์สาขา ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมจะเน้นที่การให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้ค าแนะน าเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด 

(2) จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย  หรือระบบ           
R – System เพ่ือรับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย 

(3) การพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายโดยคณะกรรมการบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในทิศทางที่มหาวิทยาลัยมีความต้องการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัย 

(4) จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เพ่ือรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

(5) รับทราบผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากส านักงบประมาณและ
ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ืออนุมัติงบประมาณ 

(6) ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณและปิดโครงการวิจัย พร้อมทั้งก ากับติดตามการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ
ภายหลังปิดโครงการวิจัยตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 
 1.2 งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา  

งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นงบประมาณด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
อยู่ในรูปแบบของทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยเชิงนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การท าวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ รวมถึงใช้เพ่ือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาตาม
ขั้นตอนดังนี้คือ (มสด. 2.1.3.2) 
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ภาพที่ 2.1.8 แสดงระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

(1) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมคลินิกวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้
ค าแนะน าเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด  

(2) จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือระบบ R – 
System เพ่ือรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(3) การพิจารณากลั่นกรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และ
อนุมัติงบประมาณโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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(4) แจ้งผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและด าเนินการท าสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยกับอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

(5) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและปิดโครงการวิจัย พร้อมทั้งก ากับติดตามการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายหลังปิดโครงการวิจัยตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 
 

2. แหล่งงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 
 งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณด้านการวิจัยที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณโดยตรงจากแหล่งทุนต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยที่อาจารย์หรือ
นักวิจัยได้ด าเนินการแจ้งผ่านทางมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีระบบและกลไกใน
การบริหารงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้คือ (มสด. 2.1.3.3) 

(1) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมคลินิกวิจัยของโครงการเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือ SDU Research Club โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มตามสาขาอัตลักษณ์และสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและ
สุขภาวะ และอุตสาหกรรมบริการ เป็นต้น เพ่ือสร้างความร่วมมือในการท าวิจัยในลักษณะการบูรณาการข้าม
ศาสตร์สาขา ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมจะเน้นที่การให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้ค าแนะน าเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด 

(2) สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดส่งไปยังแหล่งทุน
ในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(3) แจ้งผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและด าเนินการท าสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยกับอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

(4) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและปิดโครงการวิจัย พร้อมทั้งก ากับติดตามการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างภายหลังปิดโครงการวิจัยตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 
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ภาพที่ 2.1.9 แสดงระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

หลักฐาน 

มสด. 2.1.3.1 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย 
มสด. 2.1.3.2 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มสด. 2.1.3.3 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 2.1.10 แสดงระบบในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/

หรืองานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติทั้งสิ้นจ านวน 258,896 บาท จากผลงานวิจัยจ านวน 48 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็นการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

85



30 เรื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 137,896 บาท และการสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิจัย/วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 18 เรื่อง งบประมาณท้ังสิ้น 121,000 บาท   

 
ตารางที ่2.1.1  แสดงงบประมาณสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ในที่ประชุม  
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

การสนับสนุนงบประมาณ จ านวนผลงานวิจัย (เรื่อง) งบประมาณ (บาท) 
1.  การสนับสนุนงบประมาณเ พ่ือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์
ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ 

30 137,896 

2.  การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับการ
ตี พิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัย/
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

18 121,000 

รวม 48 258,896 
 
2. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนันสนุนงบประมาณ ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ รวมไปถึงสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัย/
วิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2561 ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/
หรืองานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ รวมจ านวน 48 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/หรืองาน
สร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 30 เรื่อง และการสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิจัย/วิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 18 เรื่อง (มสด. 2.1.4.1) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางที่ 2.1.2 แสดงผลงานที่ขอสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ ในที่ประชุม
 วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 30 เรื่อง 

ล าดับ ผลงาน ชื่องานประชุม ฐานข้อมูล 
1 Rice Milling in Thailand: Crisis or 

Opportunity  
320th International Conference 
on Science, Technology and  
Management (ICSTM)  

ระดับ
นานาชาติ 

2 Bio-interface keratin/zinc oxide 
nanohybrid material  

The First Materials Research 
Society of Thailand 
International Conference (1st 
MRS Thailand International 
Conference)  

ระดับ
นานาชาติ 

3 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศในยุค 4.0 :จากงานวิจัยสู่การ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

พลวัตและพัฒนาการการเรียนการ
สอนภาษาไทยในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก 

ระดับ
นานาชาติ 

4 Guidelines for Cultural Tourism 
Interpretation Development of  
Mueang District, Trang Province  

7th World Tourism Conference 
21th International joint World 
 Cultural  Tourism  
Conference 

ระดับ
นานาชาติ 

5 โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนงานช่างสิบ
หมู่ของไทยในรูปแบบการสร้างความจริงเสริม 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ ๕ ภายใต้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ียั่งยืน"  

ระดับชาติ 

6 ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธภิาพ
ของการฝึกอบรม 7หลักสูตรเพ่ือการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประ
จาปีงบประมาณ 2560 กรณีศึกษา : 
หลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ ๕ ภายใต้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ียั่งยืน"  

ระดับชาติ 

7 ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธภิาพ
ของการฝึกอบรม หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐กรณีศึกษา : หลักสูตร 
Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm 
Edu 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ ๕ ภายใต้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ียั่งยืน"   

ระดับชาติ 

8 เสรีภาพที่จ ากัดในรัฐธรรมนูญ ในมุมมอง
ปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิค 

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2560 (KPI 
Congress 19) เรื่อง ประชาธิปไตย

ระดับชาติ 
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ล าดับ ผลงาน ชื่องานประชุม ฐานข้อมูล 
ไทย: ความท้าทาย ใหม่ อุดมคติ สิ่ง
ที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น 

9 ประสิทธิผลของนวัตกรรมปลอกหุ้มสายวัดค่า
ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในผู้ป่วยทารก 

นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพ
ในยุค Thailand 4.0 

ระดับชาติ 

10 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟน 
ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์กลศาสตร์ 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ระดับชาติ 

11 ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ าและการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าของแม่น้ า
ระยอง 

การประชุมทางวิชาการ 
"ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นเรศวร 
ครั้งที่ 2 

ระดับชาติ 

12 Development of Problem Solving 
Skills by Integration Learning 
Following STEM Education for Higher  
Education  

2018 5th International 
Conference on Educational and 
Psychological Sciences (ICEPS 
2018) 

ระดับ
นานาชาติ 

13 Development of Digital Media using 
Augmented Reality for HM King 
Prajadhipok's Interests in Arts and 
Culture  

The  10th International 
Conference on Knowledge 
and 
Smart Technology (KST2018)  

ระดับ
นานาชาติ 

14 The Need for FDI Investment of Latex 
Rubber in Thailand 

ICBTS International Academic 
Multidisciplinary  
Research Conference 

ระดับ
นานาชาติ 

15 The Healthy Recipe Development of 
Noodle with Mineral Water Boiled 
Eggs and Pak Bung Som 

The 4 International 
Conference on Qualitative 
Research in Nursing, Health & 
Social Science : QRiNH 

ระดับ
นานาชาติ 

16 ระบบค้นหาศูนย์ซ่อมรถด้วยการระบุต าแหน่ง
บนแผนที่และแจ้งอาการรถเสีย กรณีศึกษา 
จังหวัดตรัง 

เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ระดับชาติ
ระดับชาติ 

17 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาโดย
ใช้ตัวแบบรายการสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กรณีศึกษา: นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ระดับชาติ 

18 The Watershed Segmentation for  
Durians Classifications 

International Conference on 
Image and Graphics 
Processing (ICIGP 2018) 

ระดับ
นานาชาติ 
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ล าดับ ผลงาน ชื่องานประชุม ฐานข้อมูล 
19 Packaging Development for Promotion 

 Dam Tourism Community: A Case 
Studies of Ratchaprapa Dam, Khaosok 
National Park, Surat Thani Province 

AicQoL 2018 ระดับ
นานาชาติ 

20 Asean Community: Development,  
Challenge and Change for Thai Higher 
Education Sector 

The Asian Conference on 
Education & International 
Development 2018  

ระดับ
นานาชาติ 

21 Effects of rice husk ash and bagasse 
ash on properties of expended clay 

The International Conference 
on Civil, Mechanical and 
Material Engineering (ICCMME 
2018) 

ระดับ
นานาชาติ 

22 Salting the Password: การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพแก่รหัสผ่าน 

The 6th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing : 
AUC2  2018) 

ระดับชาติ 

23 2) APPLYING DEEP LEARNING NEURAL 
NETWORK TO STOCK MARKET 
PREDICTION PROBLEM 

The 6th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing : 
AUC2  2018) 

ระดับชาติ 

24 FollowGPS: ระบบติดตามรถจักรยานยนต์ The 6th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing : 
AUC2  2018) 

ระดับชาติ 

25 ไมโครคอนโทรเลอร์ส าหรับจัดการฟาร์ม
อัจฉริยะ 

The 6th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing : 
AUC2  2018) 

ระดับชาติ 

26 แอปพลิเคชันแนะน าเส้นทางเดินรถประจ า
ทางในเขตพระนคร 

The 6th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing : 
AUC2  2018) 

ระดับชาติ 

27 ระบบจัดการข้อมูลขนมอบโฮมเบเกอรี่ The 6th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing : 
AUC2  2018) 

ระดับชาติ 

28 แอพพลิคชันแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน: 
Alert For Alive 

The 6th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing : 
AUC2  2018) 

ระดับชาติ 

29 ฝากบ้านไว้กับต ารวจ The 6th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing : 
AUC2  2018) 

ระดับชาติ 
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ล าดับ ผลงาน ชื่องานประชุม ฐานข้อมูล 
30 ระบบเสมือนจริง ความจริงเสมือนและ

เว็บไซต์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม 
และวิถีชีวิตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

The 6th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing : 
AUC2  2018) 

ระดับชาติ 

 

ตารางที่ 2.1.3  แสดงบทความที่ขอสนับสนุนเงินรางวัล ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัย/วิชาการ   
              ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 18 เรื่อง 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ฐานข้อมูล 
1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติ

การขอใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนตัวเ พ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วารสารวิจัยราชภฏัพระนคร 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

TCI 1 

2 ทัศนคติและการรับรู้ของประชาชนต่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

TCI 1 

3 การใช้แป้งข้าวสีนิลทดแทนแป้งสาลีในส่วน
เปลือกของขนมเปี๊ยะกุหลาบ 

วารสารวิชาการและวิจัย  
มทร.พระนคร 

TCI 1 

4 การส ารวจการต้านอนุมูลอิสระของน้ าพริก
ลาบในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ TCI 1 

5 ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยด้วยการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรู้แบบเดินเรื่อง 

วารสารศึกษาศาสตร์ TCI 1 

6 ศักยภาพการท่องเที่ยวตามรอยโครงการ
พระราชด าริ  สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University 

TCI 1 

7 วิธีการสอนแบบ 4K โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา TCI 2 

8 เทคนิ คการสอนแบบร่ วมมื อ (Learning 
Together: LT) ส าหรับการเรียนการสอน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ในยุค Thailand 4.0  

วารสารห้องสมุด TCI 1 

9 ความสุขในการท างานของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

TCI 1 

10 รูปแบบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ :
กรณีศึกษาชุมชนบ้านดงเย็น อ าเภออู่อง จ.
สุพรรณบุรี 

วารสารสวนสุนันทาวิชาการ 
และวิจัย 

TCI 1 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ฐานข้อมูล 
11 การรับรู้และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ที่มีต่อโครงการความร่วมมือส่ง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วารสารวิทยาลัยดุสิตธาน ี TCI 1 

12 Existence of positive solution to a 
coupled system of singular fractional 
sum boundary value conditions 

Advances in Defference 
Equations 

Socpus 

13 Nonlocal Fractional Sum Boundary 
Value Problem for a Coupled System 
of Nonlinear Fractional Sum-
Difference Equations 

Dynamic Systems and 
Applications 

Socpus 

14 Existence Results of a Coupled 
System of Caputo Fractional Hahn 
Difference Equations with Nonlocal 
Fractional Hahn Integral Boundary 
Value Conditions 

Mathematics Socpus 

15 A coupled System of Fractional 
Differnce Equations with Nonlocal 
Fractional Sum Boundary Conditions 
on the Discrete Half-Line 

Mathematics Socpus 

16 On Separete Fractional Sum-
Difference with n-Point Fractional 
Sum-Difference Boundary Conditions 
via Arbitrary Difference Fractional 

Mathematics Socpus 

17 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ราชภัฏพระนคร TCI 1 

18 Customer Relationship Management 
(CRM) and Logistic Customer 
Satisfaction 

Journal of Supply 
Chain Management 

Scopus 
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3.  การพัฒนาวารสารเพื่อรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการด าเนินการจัดท าวารสารเพ่ือรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
และบทความวิชาการส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่
ความรู้ส าหรับการน าไปใช้อ้างอิงต่อยอดในเชิงวิชาการจ านวน 3 วารสาร ได้แก่ Journal of Food Health 
and Bioenvironmental Science, Journal of Multidisciplinary in Social Sciences แ ล ะ  Asean 
Journal of Education  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 วารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 

วารสารวิ จั ย  Journal of Food Health and Bioenvironmental 
Science เดิมชื่อวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 จนถึงปี 2560 เป็นระยะเวลา 10 ปี ต่อมาในปี 
2561 ได้ เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น Journal of Food Health and 
Bioenvironmental Science ก าหนดรับตี พิม พ์ เผยแพร่ เฉพาะ
บทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) 
นิพนธ์ปริทัศน์  (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book 
review) ในกลุ่มสาขาอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรก
ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจ าเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจ าเดือนกันยายนถึง

เดือนธันวาคม) ด าเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2629-9992) และวารสาร
ออนไลน์ (ISSN:  2630-0311) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI) และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐาน 
ASEAN Citation Index (ACI) (มสด. 2.1.4.2)  

3.2 วารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 
วารสารวิจัย Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 
เดิมชื่อวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี 2547 จนถึงปี 2561 เป็นระยะเวลา 14 ปี ต่อมาในปี 
2562 ได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น Journal of Multidisciplinary in 
Social Sciences  ก าหนดรับตี พิมพ์เผยแพร่ เฉพาะบทความ
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของบทความรับเชิญ ( Invited Article) 
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) 
และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) รับบทความประเภทการใช้
องค์ความรู้หลายศาสตร์หรือสาขาวิชามาผสมผสานที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์
ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจ าเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน ฉบับที่สองประจ าเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และ
ฉบับที่สามประจ าเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ด าเนินการ

เผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2672-9806) และวารสารออนไลน์ (ISSN:  2673-0235) 
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ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thailand-Journal Citation Index, TCI) และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐาน ASEAN Citation 
Index (ACI) (มสด. 2.1.4.3) 

3.3 วารสาร Asean Journal of Education 
วารสาร Asean Journal of Education ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2558 จนถึงปี 
2562 เป็นระยะเวลา 4 ปี ก าหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความ
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของบทความรับเชิญ ( Invited Article) และ
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) ในกลุ่มสาขาการศึกษา และสาขาอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจ าเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจ าเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม) ด าเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ 
(ISSN: 2673-0766) และวารสารออนไลน์ (ISSN:  2465-437X) ได้รับ
การประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสาร วิชาการกลุ่ม 2 ของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI)  
(มสด. 2.1.4.4 วารสาร Asean Journal of Education) 

 

4.  การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
เครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวารสารในเครือข่ายจ านวน 9 วารสาร โดย

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาเข้าสู่
ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น ประกอบด้วย  (มสด. 2.1.4.5) และ (มสด. 2.1.4.6) 

(1) วารสาร Journal of Food Health and Bio environmental Science  
(2) วารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Science  
(3) วารสาร ASEAN Journal of Education  
(4) วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย  
(5) วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(6) วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย  
(7) วารสารการจัดการปกครองสาธารณะ  
(8) วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  
(9) วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย  
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ภาพที่ 2.1.11 แผนภาพระบบเครือข่ายวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

  

94



หลักฐาน 
มสด. 2.1.4.1 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
มสด. 2.1.4.2  วารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 
มสด. 2.1.4.3  วารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 
มสด. 2.1.4.4  วารสาร Asean Journal of Education 
มสด. 2.1.4.5  การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 2.1.4.6  แผนภาพระบบเครือข่ายวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน      
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  
 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ของการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัย (มสด. 2.1.5.1) ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 2.1.12  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบ 

  ของการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 

1. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยผ่านโครงการ SDU Research Club และโครงการส่งเสริม
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1.1 โครงการ SDU Research Club 
 โครงการ SDU Research Club มีเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้าน
การวิจัยในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ และ
อุตสาหกรรมบริการ รวมถึงสาขาที่ไม่อยู่ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแต่เป็นสาขาที่มีศักยภาพด้านการวิจัย 
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เช่น การจัดการเกษตรสมัยใหม่ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง การจัด
กิจกรรมของเครือข่าย SDU Research Club มีเป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
มีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ (มสด. 2.1.5.2)  

1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 
2564” เพ่ือให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการสร้างนวัตกรรมงานวิจัย ระหว่างวันที่ 4-5 
มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติ
จาก 1) อาจารย์สุนันทา สมพงษ์  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2) อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การบริหารงานวิจัย 3) ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
4) อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 5) รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ค าปรึกษาและให้ความรู้ด้านการวิจัย 
 2) การจัดกิจกรรมคลินิกวิจัยเพ่ือให้ค าปรึกษาการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยใน 7 สาขา 
ได้แก่  การศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ และอุตสาหกรรมบริการ การจัดการเกษตร
สมัยใหม่ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง โดยแบ่งจัดสาขาละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อย ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 2.1.4  แสดงรายละเอียดการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัย 

วันที ่ รายละเอียดการจัดกิจกรรม สถานที ่ ผู้ประสานงาน 

25 เมษายน 2562 
เวลา 09.00-16.00 น. 

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน SDU Research Club ครั้งท่ี 
1/2562 
 

ณ ห้องประชุมลิขิต 2
โรงแรมสวนดสุิต 
เพลส มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 

นางสาวณิชาภสั ตั้งบวรพิมล 
นายกริชาพัสน์ ช่ืนแสงจันทร ์

4-5 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.00-16.30 น. 

การพิชิตงบประมาณแผ่นดินดา้นการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2564  

ณ ห้องประชุมรักตะ
กนิษฐ ช้ัน 2  
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

นางสาวณิชาภสั ตั้งบวรพิมล 
นายกริชาพัสน ์ช่ืนแสงจันทร ์

6 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

คลินิกวิจัย SDU Research Club: อาหาร  
ครั้งท่ี 1 
วิทยากร:  
1. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล 
2. รองศาสตราจารยด์ร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ 

ณ ห้อง Hall 3 
อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  
50 พรรษา  
มหาวิชราลงกรณ์  
ศูนย์วิทยาศาสตร์  

ผศ.ดร.อุบล ช่ืนส าราญ 
ดร.สุชาดา คุ้มสลดุ 
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์

18 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30-17.00 น. 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การพยาบาลและสุขภาวะ ครั้งท่ี 1 
วิทยากร:  
1. ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอีย่มสวสัดิกุล 
3. รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชยส์วย 

ณ Hall 2 ช้ัน 2 
คณะพยาบาลศาสตร์  
อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  
50 พรรษา  
มหาวิชราลงกรณ์  
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล 
ผศ.ดร.อุบล ช่ืนส าราญ 
อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช 

24 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30-17.00 น. 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
อุตสาหกรรมบริการ ครั้งท่ี 1 

ณ ห้องประชุม 
กุมาริกา  

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล 
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วันที ่ รายละเอียดการจัดกิจกรรม สถานที ่ ผู้ประสานงาน 

วิทยากร:  
1. ศาสตราจารย์ ดร.บญุทิพย์ สิรธิรังศร ี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทดิชาย ช่วยบ ารุง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี 

โรงแรมสวนดสุิต 
เพลส 

รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 

25 มิถุนายน  2562 คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การศึกษาปฐมวัย ครั้งท่ี 1 
วิทยากร:  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวภิา จัตุชัย 
2. ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล 

ณ ห้อง 11702 
อาคาร 11  
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช 
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 
ผศ.ดร.ปฏญิญา สุขวงศ์ 
 

26 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

คลินิกวิจัย SDU Research Club: อาหาร  
ครั้งท่ี 2 
วิทยากร:  
1. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทดิชาย ช่วยบ ารุง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ 

ณ ห้อง Hall 3 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา  
มหาวิชราลงกรณ์  
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.อุบล ช่ืนส าราญ 
ดร.สุชาดา คุ้มสลดุ 
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์

27 มิถุนายน 2562 
เวลา 09.00-16.00 น. 

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน SDU Research Club ครั้งท่ี 
2/2562 
 
 

ณ ห้อง 1208/1  
อาคาร 1 ช้ัน 2 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

นางสาวณิชาภสั ตั้งบวรพิมล 
นายกริชาพัสน์ ช่ืนแสงจันทร ์

1 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การจัดการการเกษตร  ครั้งท่ี 1 
วิทยากร:  
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตเวช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส 
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี 

ณ ห้อง Hall 3 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน ์
ดร.สุชาดา คุ้มสลดุ 
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีส าอางค์ 

5 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.30-17.00 น. 

 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
อุตสาหกรรมบริการ ครั้งท่ี 2 
วิทยากร:  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทราพิทักษ์ผล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทดิชาย ช่วยบ ารุง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี 

ณ อาคาร 32  
ห้อง 201-202 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล 
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 

9 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

 
 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การศึกษาปฐมวัย ครั้งท่ี 2 
วิทยากร:  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวภิา จัตุชัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟา้ รังสิยานนท ์
3. ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล 

ณ ห้อง 11702 
อาคาร 11  
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช 
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 
ผศ.ดร.ปฏญิญา สุขวงศ์ 
 

10 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 1 
วิทยากร:  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี 

ณ ห้อง 306 ช้ัน 3 
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  

ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีส าอางค์ 
ผศ.ดร.ปฏญิญา สุขวงศ์ 
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล 
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2. อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช 
11 กรกฎาคม 2562 

เวลา 08.00-17.00 น. 
คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ครั้งท่ี 1 
วิทยากร:  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วไิล รังสาดทอง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐ พิชญางกูร 

ณ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  
50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์  

อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง 
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์
ดร.สุชาดา คุ้มสลดุ 
 

19 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การจัดการการเกษตร ครั้งท่ี 2 
วิทยากร:  
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตเวช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส 
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี 

ณ ห้อง Hall 3 
อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 50 
พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน ์
ดร.สุชาดา คุ้มสลดุ 
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีส าอางค์ 

24 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 2 
วิทยากร:  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทดิชาย ช่วยบ ารุง 
2. อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช 

ณ ห้อง 306 ช้ัน 3 
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  

ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีส าอางค์ 
ผศ.ดร.ปฏญิญา สุขวงศ์ 
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล 
 

25 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

คลินิกวิจัย SDU Research Club: อาหาร  
ครั้งท่ี 3 
วิทยากร:  
1. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทดิชาย ช่วยบ ารุง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ 

ณ ห้อง Hall 3 
อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 50 
พรรษา  
มหาวิชราลงกรณ์  
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.อุบล ช่ืนส าราญ 
ดร.สุชาดา คุ้มสลดุ 
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์

25 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ครั้งท่ี 2 
วิทยากร:  
ศาสตราจารย์ ดร.วไิล รังสาดทอง 

ณ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  
50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์  

อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง 
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์
ดร.สุชาดา คุ้มสลดุ 
 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การศึกษาปฐมวัย ครั้งท่ี 3 
วิทยากร:  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวภิา จัตุชัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟา้ รังสิยานนท์ 
3. ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล 

ณ ห้อง 11702 
อาคาร 11  
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช 
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 
ผศ.ดร.ปฏญิญา สุขวงศ์ 
 

26 กรกฎาคม 2562 
เวลา 08.30-17.00 น. 

 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
อุตสาหกรรมบริการ ครั้งท่ี 3 
วิทยากร:  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทราพิทักษ์ผล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทดิชาย ช่วยบ ารุง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี 

ณ อาคาร 32  
ห้อง 201-202 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล 
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การพยาบาลและสุขภาวะ ครั้งท่ี 3 

ณ Hall 2 ช้ัน 2 
คณะพยาบาลศาสตร์  

ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล 
ผศ.ดร.อุบล ช่ืนส าราญ 
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วิทยากร:  
1. ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอีย่มสวสัดิกุล 
3. รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชยส์วย 

อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  
50 พรรษา  
มหาวิชราลงกรณ์  
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช 

7 สิงหาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 3 
วิทยากร:  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทดิชาย ช่วยบ ารุง 
2. อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช 

ณ ห้อง 306 ช้ัน 3 
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  

ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีส าอางค์ 
ผศ.ดร.ปฏญิญา สุขวงศ์ 
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล 
 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ครั้งท่ี 3 
วิทยากร:  
ศาสตราจารย์ ดร.วไิล รังสาดทอง 

ณ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  
50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์  

อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง 
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์
ดร.สุชาดา คุ้มสลดุ 
 

8 สิงหาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

คลินิกวิจัย SDU Research Club:  
การจัดการเกษตร ครั้งท่ี 3 
วิทยากร:  
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตเวช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส 
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี 

ณ ห้อง Hall 3 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน ์
ดร.สุชาดา คุ้มสลดุ 
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีส าอางค์ 

13 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น. 

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน SDU Research Club ครั้งท่ี 
3/2562 

ณ ห้อง 1208/1  
อาคาร 1 ช้ัน 2 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

นางสาวณิชาภสั ตั้งบวรพิมล 
นายกริชาพัสน์ ช่ืนแสงจันทร ์

 
 1.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัยในด้านการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการพบผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และข้อเสนอแนะในการเขียนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) คลินิก
วิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม
กาหลา โรงเเรมสวนดุสิตเพลส 2) คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 
2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงเเรมสวนดุสิตเพลส โดยได้รับเกียรติจาก (1) รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (4) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย (มสด. 2.1.5.3) 
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2. การสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต 

ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มี 
การจัดให้มีโครงการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักวิจัยในรุ่นต่อ ๆ ไป รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งออกเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัล
นักวิจัยดีเด่นสาขาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จ าแนกตามประเภท  
การน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ และเชิงพัฒนาการเรียนรู้ 
(วิจัยในชั้นเรียน) โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ (มสด. 2.1.5.4) 

1. ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ผ่านบันทึกข้อความ สวพ.1988/2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม
พิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และผ่านไลน์เครือข่ ายและเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณาประกาศและเกณฑ์การให้รางวัล และครั้งที่ 2 เพ่ือ
พิจารณาผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล โดยมีผู้เสนอผลงานเข้าร่วมการพิจารณารับรางวัล 1) นักวิจัย
ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 ท่าน 2) ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
จ านวน 2 ท่าน 3) ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ จ านวน 4 ท่าน 4) ผลงานวิจัยดีเด่นด้าน
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ จ านวน 4 ท่าน 5) ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน 

ผลการพิจารณามีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 
1)  ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

 1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโล่
ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 

1.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล
ประกาศนียบัตร 

2) ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
2.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

ตรัง  ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 
2.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร 
2.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้รับรางวัล

ประกาศนียบัตร 
3) ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  

รองศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโล่
ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 
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3. ยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยการมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
โดยมี นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานมอบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการท าผลงาน
ทางวิชาการ การศึกษาวิจัยค้นคว้า และเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัย และได้มีการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.dusit.ac.th/2019/613589.html/nggallery/page/2 รวมทั้ง       
คัทเอาท์ขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย บริเวณอาคาร 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 2.1.13  ภาพแสดงการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 

      และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักฐาน 

มสด.2.1.5.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มสด.2.1.5.2  โครงการ SDU Research Club 
มสด.2.1.5.3  โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
มสด.2.1.5.4 โครงการรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดดังนี้  

 
1. ระบบเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการด าเนินงาน
ของการบริหารงานวิจัย เพ่ือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยปัจจุบันมี
การปรับระบบซึ่งเดิมเป็นระบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (มสด. 2.1.6.1 แผนภาพระบบ
การอนุญาตใช้สิทธิและการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มาเป็นระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิง
พาณิชย์ เพ่ือให้การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (มสด. 2.1.6.2) 

 
ภาพที่ 2.1.14 ระบบการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระบบเดิม) 
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(ต่อ) 
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ภาพที่ 2.1.15 ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ (ระบบใหม่) 
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2.  กลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

โดยกลไกในการด าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เพ่ือช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการ
ด าเนินงานตามระเบียบ ประกาศ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ดังนี้ 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการผลงานวิจัย ในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้เป็นเจ้าของผลงานและ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผลงานที่อาจขอรับความคุ้มครองประเภท ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมาย
การค้า รวมถึงลักษณะของการคุ้มครอง การบริหารจัดการทุนวิจัย และการจัดสรรผลประโยชน์  ของบุคลากร
และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (มสด. 2.1.6.3)  

2) การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากการน าทรัพย์สินทางปัญญาไป
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (มสด. 2.1.6.4)  

3) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ประเมินค่าในเชิง
พาณิชย์ก่อนการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (มสด. 2.1.6.5)  
 
3.  การด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

3.1 การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 เริ่มต้นจากการก าหนดไว้ในสัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ตามยุทธศาสตร์การวิจัยเป้าหมายที่ 1 ให้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา
และการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (มสด. 2.1.6.6) มหาวิทยาลัยยังได้ให้บริการยื่นจดทะเบียนและ จดแจ้ง
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา คือเปิดรับผลงานจาก
การวิจัย/การสร้างสรรค์ จากงานวิจัย น าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ใน 2
ประเด็นคือ 1) พิจารณาความเหมาะสมของการประดิษฐ์ในด้านระดับของเทคโนโลยี เช่น ความใหม่และ
น่าสนใจของการประดิษฐ์ และ 2) ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด การยกร่างค าขอจดทะเบียน และสามารถ
ด าเนินการตรวจสอบการสืบค้นสิทธิบัตร ได้จากคู่มือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพ่ือช่วยในการเขียนรายละเอียด
การประดิษฐ์และการตรวจสอบแนวโน้มความเป็นไปได้ของนวัตกรรม ก่อนจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นขอรับ
ความคุ้มครองผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา (มสด. 2.1.6.7 และ (มสด. 2.1.6.8) 
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หมายเหตุ *วันท่ีลงรับคือวันท่ีเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
              **ระยะเวลาขึ้นอยู่จ านวนครั้งของการปรับแก้ไข 
 

ภาพที่ 2.1.16 แสดงขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมีการวางระบบการฝึกอบรมเรื่องงานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น ความส าคัญ
ของสิทธิบัตรกับงานวิจัย ข้อควรพิจารณาก่อนขอจดทะเบียนทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ส่งเสริมให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมของตนเอง รวมถึงส่งเส ริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้ และจัดแสดงนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา (มสด. 2.1.6.9) 
 โดยในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จ านวน 8 ผลงาน อนุสิทธิบัตร จ านวน 10 ผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 5 ผลงานลิขสิทธิ์ จ านวน 2 ผลงาน และอนุสิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน (มสด. 2.1.6.10) 
 
 
 

108



   
 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในปี
การศึกษา 2561 ได้แก่ ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 ผลงาน ประเภทลิขสิทธิ์ จ านวน 2 
ผลงาน และประเภทอนุสิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.1.5 แสดงผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในปีการศึกษา 2561 ประเภทสิทธิบัตร
 และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ล าดับ เลขที่
สิทธิบัตร 

เลขที่ค าขอ วันขอรับ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ ์ ชื่อที่แสดงถึง
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

วันที่ออก
สิทธิบัตร 

วันที่หมดอาย ุ

1 65922 1602002177 10 มิ.ย. 2559 รองศาสตราจารย์
เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 

ลวดลายผ้า 30 ต.ค. 2561 9 มิ.ย. 2569 

2 65923 1602002180 10 มิ.ย. 2559 รองศาสตราจารย์
เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 

ลวดลายผ้า 30 ต.ค. 2561 9 มิ.ย. 2569 

3 65924 1602002183 10 มิ.ย. 2559 รองศาสตราจารย์
เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 

ลวดลายผ้า 30 ต.ค. 2561 9 มิ.ย. 2569 

4 65925 1602002178 10 มิ.ย. 2559 รองศาสตราจารย์
เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 

ลวดลายผ้า 30 ต.ค. 2561 9 มิ.ย. 2569 

5 65926 1602002179 10 มิ.ย. 2559 รองศาสตราจารย์
เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 

ลวดลายผ้า 30 ต.ค. 2561 9 มิ.ย. 2569 

 

 

 

 

 

2

15

ผลงานที่ได้รับจดทะเบียน

ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

10
8

ค าขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 2.1.6 แสดงผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในปีการศึกษา 2561 ประเภทอนุสิทธิบัตร 

ล าดับ เลขที่อนุ
สิทธิบัตร 

เลขที่ค าขอ วันขอรับ ผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

ชื่อที่แสดงถึงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

วันที่ออก
สิทธิบัตร 

วันที่หมดอาย ุ

1 14741 1703002405 1 ธ.ค. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ฐิตินาถ สคุน
เขตร์ และคณะ 

ถุงมือยางท่ีมี
ส่วนประกอบพอลเิมทิล
เมทาครเิลท และนาโน
ซิลเวอร ์

25 ธ.ค. 2561 30 พ.ย. 2566 

 

ตารางที่ 2.1.7 แสดงผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในปีการศึกษา 2561 ประเภทหนังสือ
 รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

ล าดับ เลขที ่ เลขที่ค าขอแจ้ง ประเภทลิขสิทธิ ์ ลักษณะงาน ชื่อผลงาน 

1 ว. 42315 374188 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ iPad เครื่องมือในการพัฒนาครปูฐมวัย 
2 ว. 42316 374189 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ Roadmap ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจดั

การศึกษาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยตามโครงการ รมป.2 
 

3.2 การอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการด าเนินงาน

ของการบริหารงานวิจัย เพ่ือการการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยมีการ
บริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
 1) นวัตกรรมการวิจัยที่ผ่านการบ่มเพาะ เริ่มจากงานวิจัยที่ได้รับการยื่นการจดทรัพย์ทาง

ปัญญา มีการปรับปรุงมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ เพ่ือสามารถน าไปจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ หรือน าเสนอใน   
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (มสด. 2.1.6.11) 

2) ผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขออนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

3) หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัยจะจัดประชุมหารือ เพ่ือเจรจาระหว่างผู้ประกอบการ  
ผู้ประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์อนุญาตใช้สิทธิฯหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา 

4) น าเสนอต่อคณะท างานฯ ในการอนุญาตให้สิทธิหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือพิจารณาความ
เป็นไปได้ของการอนุญาตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบ 

5) เมื่อผ่านความเห็นชอบ หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัยจะจัดท าสัญญาการอนุญาตให้ใช้
สิทธิหรือใบเสนอราคาให้ผู้ประกอบการ 

6) หน่วยบริหารนวัตกรรมเป็นผู้ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่
ผู้ประกอบการ และติดตามการช าระเงินให้เป็นไปตามเง่ือนไขข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยท าไว้กับผู้ประกอบการ 

7) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 3.3 การต่อยอดระบบการพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการสนับสนุนการต่อยอดระบบการพัฒนานวัตกรรม โดยการน านวัตกรรม

จากงานวิจัยที่ผ่านการบ่มเพาะไปประกวดและจัดนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสร้างโอกาสในการ
น าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.1.17 แสดงระบบการพัฒนานวัตกรรม 

 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีผลงานนวัตกรรมที่ถูกบ่มเพาะและน าไปประกวดและจัดนิทรรศการใน
งานต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 18 ชิ้นงาน 
 
ตารางท่ี 2.1.8 แสดงผลงานนวัตกรรมที่ถูกบ่มเพาะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและศักยภาพในการน าไปสู่การต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ผู้ประดิษฐ์ สังกัด ชื่อผลงาน การจัดนิทรรศการ 
1 อ.ฤทธิพันธ์ 

รุ่งเรือง  
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

แผ่นมาร์ค
หน้าที่มี
ส่วนผสมสาร
สกัดข้าวทับทิม
ชุมแพ 

1. Thailand Research Expo 2018 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 
1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”  
2. Thailand Tech Show 2018 วันพฤหัสบดี
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ล าดับ ผู้ประดิษฐ์ สังกัด ชื่อผลงาน การจัดนิทรรศการ 
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

2 อ.ฤทธิพันธ์ 
รุ่งเรือง  

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

กรรมวิธีการ
สกัดสารชะลอ
ความชราจาก
ดอกกล้วยไม้ 

Thailand Research Expo 2018 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 
1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”  

3 อ.ฤทธิพันธ์ 
รุ่งเรือง  

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

สูตรครีมบ ารุง
ผิวหน้าที่มี
ส่วนประกอบ
สารสกัดดอก
กล้วยไม้ช้าง
กระ 

1. Thailand Research Expo 2018 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 
1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”  
2. The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva" 
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 
10 - 14 เมษายน 2562 

4 ผศ.ดร.ณัฐ
บดี วิริ
ยาวัฒน์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

สิ่งทอนาโนคอม
โพสิตโพลิเมอร์
หน่วงไฟ 

The International Trade Fair for Ideas, 
Inventions and New Products (iENA 
2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 
ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 

5 ผศ.ดร.ณฐั
บดี วิริ
ยาวัฒน์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

ปูนฉาบทนไฟ
เสริมนาโน
ซิลิคอน 

The International Trade Fair for Ideas, 
Inventions and New Products (iENA 
2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 
ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 

6 อ.วราภรณ์ 
วิทยาภรณ์  

โรงเรียนการ
เรือน 

ซอสผัดไทย
พร้อมปรุง 

The International Trade Fair for Ideas, 
Inventions and New Products (iENA 
2018) 
ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 

7 อ.วราภรณ์ 
วิทยาภรณ์  

โรงเรียนการ
เรือน 

กาแฟส าเร็จรูป
เสริมไอโซฟ

The International Trade Fair for Ideas, 
Inventions and New Products (iENA 
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ล าดับ ผู้ประดิษฐ์ สังกัด ชื่อผลงาน การจัดนิทรรศการ 
ลาโวนจากจมูก
ถั่วเหลือง 

2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 
ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 

8 ผศ.ดร.
ทัศนีย์ 
พาณิชย์กุล 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

ไลโปโซมกักเก็บ
สารสกัดมะหาด
ผสมสารสกัด
ชะเอมเทศ 

1. Thailand Research Expo 2020 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2563 ภายใต้แนวคิด “วิจัย
เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยัง
ยืน”  
2. Thailand Tech Show 2020 

9 รศ.ดร.
ทัศนีย์ 
พาณิชย์กุล 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

กระบวนการ
ผลิตสารที่มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระและยับยั้ง
การท างานของ
เอนไซม์ไทโร
ซิเนสจากการ
เพาะเลี้ยง
แคลัสที่เจริญ
จากเนื้อเยื่อของ
เมล็ดขนุน 

1. Thailand Research Expo 2020 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2563 ภายใต้แนวคิด “วิจัย
เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยัง
ยืน”  
2. Thailand Tech Show 2020 

10 ดร.วิทวัส 
รัตนถาวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

สารป้องกัน
แสงแดดนาโน
สะท้อนรังสียูวี
สูง 

Thailand Research Expo 2018 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 
1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”  

11 ผศ.ดร.
นราธิป ปุณ
เกษม 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

ซอสพริกแบบ
ผงกึ่งส าเร็จรูป
โดยวิธีการท า
แห้งแบบโฟ
มแมท 

Thailand Research Expo 2019 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2562 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
7-10 เมษายน 2562 ณ ห้อง Lotus suite 1-4 
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  

12 อ.จารุณี 
วิเทศ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

ปลา
นวลจันทร์ทะเล
ฟูผัดพริกขิง 

1. Thailand Research Expo 2020 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2563 ภายใต้แนวคิด “วิจัย
เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยัง
ยืน”  
2. Thailand Tech Show 2020 
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ล าดับ ผู้ประดิษฐ์ สังกัด ชื่อผลงาน การจัดนิทรรศการ 
13 อ.ฤทธิพันธ์ 

รุ่งเรือง  
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

กรรมวิธีการ
สกัดสารให้กลิ่น
หอมจาก
กล้วยไม้ 

Thailand Research Expo 2018 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 
1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”  
 

14 อ.ฤทธิพันธ์ 
รุ่งเรือง  

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

กรรมวิธีการ
สกัดสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากข้าวทับทิม
ชุมแพ 

Thailand Research Expo 2018 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 
1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”  

15 อ.ฤทธิพันธ์ 
รุ่งเรือง  

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

กรรมวิธีการ
สกัดและกักเก็บ
สารสกัดในรูป
ไมโครแคปซูล 

Thailand Research Expo 2018 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 
1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”  

16 ผศ.ดร.
สุทัศน์ จัน
บัวลา 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

กระบวนการ
ผลิตถ่านอัด
แท่งจาก
ก้านมะพร้าว 

Thailand Research Expo 2019 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2562  

17 ผศ.ดร.ฐิตา 
ฟู่เผ่า 

โรงเรียนการ
เรือน 

แป้งที่มี
ส่วนผสม
สารประกอบ
เชิงซ้อนไลโค
ปีนจากพืช 

1. Thailand Research Expo 2019 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2562 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
7-10 เมษายน 2562 ณ ห้อง Lotus suite 1-4 
ชั้น 22 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  และ 
Geneva 2019  
2.The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva" ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 10 - 14 
เมษายน 2562 
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ล าดับ ผู้ประดิษฐ์ สังกัด ชื่อผลงาน การจัดนิทรรศการ 
18 นายวีระชน 

ภูหินกอง 
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

วัสดุนาโน
ไฮบริดคอป
เปอร์ซิงค์ออก
ไซด์พอลิแซค-
คาไรด์ส าหรับ
การยับยั้งเชื้อ  

1. Thailand Research Expo 2019 มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2562 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
7-10 เมษายน 2562 ณ ห้อง Lotus suite 1-4 
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  และ 
Geneva 2019  
2. The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva" ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 10 - 14 
เมษายน 2562 

 
หลักฐาน 

มสด. 2.1.6.1 แผนภาพระบบการอนุญาตใช้สิทธิและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มสด. 2.1.6.2 แผนภาพระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 
มสด. 2.1.6.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
มสด. 2.1.6.4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์  

เชิงพาณิชย์ 
มสด. 2.1.6.5 ค าสั่งคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
มสด. 2.1.6.6 สัญญารับทุน 
มสด. 2.1.6.7 ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 
มสด. 2.1.6.8 คู่มือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
มสด. 2.1.6.9 โครงการฝึกอบรม เรื่องงานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
มสด. 2.1.6.10 เอกสารทรัพย์สินทางปัญญา 
มสด. 2.1.6.11 ฐานข้อมูลจ านวนนวัตกรรมที่ถูกบ่มเพาะสามารถน ามาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้    

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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จุดเด่น 
 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือมุ่งสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนกระทั่งสิ้ นสุด
กระบวนการวิจัยในรูปแบบของระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการยกย่องชื่นชม สร้างขวัญและก าลังใจนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
 3. มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

 1. ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัย เช่น ควรมีการ
สนับสนุนให้จัดโครงการ SDU Research Club และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่การน างานวิจัยสู่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มเป้าหมายในเชิงพาณิชย์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. ควรมีการส่งเสริมเพ่ิมช่องทางในการยกย่องชื่นชมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook เป็นต้น 
 4. ควรมีการส่งเสริมเพ่ิมช่องทางในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
สนับสนุนการจัดท าโครงการการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการ ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน  

 
สูตรการค านวณ 

 
ผลด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ผ่านแหล่งงบประมาณหลัก ดังนี้ 
คือ (1) งบประมาณภายในมหาวิทยาลัย และ (2) งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการแสวงหา 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกลยุทธ์ในการมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัยเพื่อให้สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและผ่านการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมรีะบบและกลไกในการขับเคลื่อน คือ การจัดกิจกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยของเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็นสาขาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (Researcher Club) และสาขาที่อยู่นอกเหนือจากสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (SDU 
Research Consortium) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการและ 
ท าวิจัยภายใต้การดูแลให้ค าแนะน าโดยผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งนี้ 
ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะ/ 
โรงเรียนในมหาวิทยาลัยเท่ากับ 4.57 คะแนน ดังนี้ 

 

ล า
ดับ 

หน่วยงาน กลุ่มสาขา แหล่งเงินสนับสนุน รวมเงิน
สนับสนุน 

จ านวน
อาจารย์ 

จ านวน
นักวิจัย
ประจ า
ท้ังหมด 

จ านวนเงิน: 
จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

ค่าคะแนน
ตามกลุ่ม
สาขา 

ค่า
คะแนน 

ท่ีได้ 
เงินสนับสนุน

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

เงินสนับสนุน
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

1 คณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ 1,242,820.00 838,625.00 2,081,445.00 125 - 16,651.56 3.33 3.33 
2 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ฯ 165,000.00 2,134,640.00 2,299,640.00  74 - 31,076.22 5.00 5.00 

 
3 คณะวิทยาการ

จัดการ 
มนุษยศาสตร์ฯ 100, 000.00  12,853, 580.00  12,953, 580.00  129 - 100,415.35 5.00 5.00 

  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 
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ล า
ดับ 

หน่วยงาน กลุ่มสาขา แหล่งเงินสนับสนุน รวมเงิน
สนับสนุน 

จ านว
น

อาจาร
ย์ 

จ านวน
นักวิจัย
ประจ า
ท้ังหมด 

จ านวนเงิน: 
จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

ค่า
คะแน
นตาม
กลุ่ม
สาขา 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ เงินสนับสนุน

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

เงินสนับสนุน
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

4 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์ฯ 765,000.00 24,683,050.00 25,448,050.00 85 -  299,388.82 5.00 5.00 
มนุษยศาสตร์ฯ 125,000.00 354,876.00 479,876.00 13 -  36,913.53 5.00 

 รวม 890,000.00 25,037,926.00 25,927,926.00 98 -  264,570.67 5.00 5.00 
5 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

555,000.00 238,344.00 793,344.00 33 - 24,040.73 2.40 2.40  

6 บัณฑิตวิทยาลัย มนุษยศาสตร์ฯ 1,333,500.00 3,842,694.00 5,176,194.00 23 - 225,051.90 5.00 5.00 

7 โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

มนุษยศาสตร์ฯ - 4,474,000.78 4,474,000.78 44 - 101,681.84 5.00 5.00 

8 โรงเรียน 
การท่องเที่ยวฯ 

มนุษยศาสตร์ฯ 25,000.00 15,192,700.00 15,217,700.00    81.5 - 186,720.25 5.00 5.00 

9 โรงเรียน 
การเรือน 

วิทยาศาสตร์ฯ 25,000.00 9,046,930.00 9,071,930.00 57 - 159,156.67 5.00 5.00 
มนุษยศาสตร์ฯ 50,000.00 441,200.00 491,200.00 14 - 35,085.71 5.00 

  รวม 75,000.00 9,488,130.00  9,563,130.00 71 - 134,691.97 5.00 5.00 
10 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
มนุษยศาสตร์ฯ 1,287,000.00 - 1,287,000.00 - 8.5 151,411.76 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวม 45.73/10 = 
4.57 

หมายเหตุ   เงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย มาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เช่น ส านักงานกิจการยุติธรรม คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน กพร. ส านักงานต ารวจแห่งชาติกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME BANK) บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จ ากัด เทศบาลต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 4.57 คะแนน 4.57 คะแนน ไมบ่รรลุ 

 
หลักฐาน 
มสด.2.2.0.1     รายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 ของทุกคณะ/โรงเรียน/สถาบัน 
 
จุดเด่น 
 มหาวิทยาลัยมีการสร้างระบบเครือข่ายการวิจัยเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมการวิจัยที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์
สาขาวิชา สามารถสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ได้จริงบนพ้ืนฐานของอัตลักษณ์และสาขาที่มีความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของคลินิกวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการภายใต้ค าแนะน า 
ของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยคุณค่าที่บุคลากรได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว คือ บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการวิจัยมากขึ้นจากการได้รับประสบการณ์ตรง 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักวิชาการ และมีมุมมองทางวิชาการที่มีความหลากหลายและ 
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กว้างขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยที่มศีักยภาพและประสบการณ์ในการวิจัยสูง นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยต่างสาขา ท าให้ได้เห็นตัวอย่าง 
การด าเนินการวิจัยของนักวิจัยที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน และ
ท างานร่วมกันเป็นทีม สามารถก าหนดโจทย์วิจัยที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงกับ 
ความต้องการของประเทศมากข้ึน ส่งผลให้นักวิจัยมีศักยภาพและได้รับงบประมาณด้านการวิจัยมากข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในคณะที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ โดยด าเนินงานในลักษณะของการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด กองบริหารงานบุคคล 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและรายบุคคลด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ควรพิจารณาภาระงานสอนและ
ภาระงานวิจัยที่บุคลากรได้รับเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้เพ่ือพิจารณาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเหมาะสมและจริงจัง   
 2. วางระบบเพื่อเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินการวิจัยและการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ด้วยการก าหนดให้บุคลากรที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทุกประเภททุนต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการวิจัย 
 3. ประเมินศักยภาพด้านการวิจัยเพ่ือก าหนดสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยที่มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจน เพ่ือสร้างโอกาสในการ
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอกในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และสามารถก าหนดเป็นทิศทางหรือนโยบาย 
ที่ชัดเจนในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3     ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ า และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 
 
ผลด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย 
ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมไปถึง สนับสนุนงบประมาณส าหรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบของการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  ภายหลัง 
จากการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว และสร้างช่องทางการตีพิมพ์โดยการจัดท าวารสารของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือการน าไปใช้อ้างอิงต่อยอด 
ทางวิชาการ ทั้งนี้ ผลด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของ
ทุกคณะ/ โรงเรียนในมหาวิทยาลัยเท่ากับ 5 คะแนน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน กลุ่มสาขาวิชา 
ผลรวมค่าน้ าหนัก ค่าร้อยละของ 

ผลรวมถ่วง 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน 
ประเมิน ผลงาน 

สร้างสรรค ์
ผลงาน 

ทางวิชาการ 
1 คณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ 7.60 18.00 25.60/126x100  

= 20.32 
(20.32/20)x5 

= 5.08 
5.00 

2 คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ฯ 1.00 27.00 28.00/76x100  
= 36.84 

(36.84/20)x5 
= 9.21 

5.00 

3 คณะวิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ฯ - 42.40 42.40/133x100  
= 31.88 

(31.88/20)x5 
= 7.97 

5.00 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์ฯ 4.00 24.80 28.80/87x100  
= 33.10 

(33.10/30)x5 
= 5.52 

5.00 

มนุษยศาสตร์ฯ - 21.60 21.60/15x100  
= 144.00 

 

(144.00/20)x5 
= 36.00 

5 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 

- 11.60 11.60/38x100  
= 30.53 

(30.53/30)x5 
= 5.09 

5.00 

6 บัณฑิตวิทยาลัย มนุษยศาสตร์ฯ -   12.60 12.60/23x100  
= 54.78 

(54.78/20)x5 
= 13.70 

5.00 

7 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

มนุษยศาสตร์ฯ - 23.00 23.00/46x100  
= 50.00 

(50.00/20)x5 
= 12.50 

5.00 
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ล าดับ หน่วยงาน กลุ่มสาขาวิชา 
ผลรวมค่าน้ าหนัก ค่าร้อยละของ 

ผลรวมถ่วง 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน 
ประเมิน 

ผลงาน 
สร้างสรรค ์

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

8 โรงเรียน 
การท่องเท่ียวฯ 

มนุษยศาสตร์ฯ 1 18.80 (19.80/80.5)x100 
= 24.60 

(24.60/20)x5  
= 6.15 

5.00 

9 โรงเรียน 
การเรือน 

วิทยาศาสตร์ฯ 5.40 13.80 19.20/59x100  
= 32.54 

(32.54/30)x5  
= 5.42 

5.00 

มนุษยศาสตร์ฯ 2.20 2.20 4.40/14x100  
= 31.43 

(31.43/20)x5  
= 7.86 

 

10 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

มนุษยศาสตร์ - 1.8 1.8/8.5x100 = 
21.18 

(21.18/20)x5 
= 5.29 

5.00 

คะแนนที่ได้ 50.00/10 5.00 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.80 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

 
หลักฐาน 
มสด.2.3.0.1 รายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 ของทุกคณะ/ โรงเรียน/ สถาบัน 
 
จุดเด่น 
 1. คณะส่วนใหญ่มีศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/ หรือ 
งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ รวมไปถึงสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัย/ วิชาการ และส าหรับงานทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพสูง เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการได้จริง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการมากขึ้น โดยการก าหนดมาตรการให้อาจารย์ที่มีภาระงานสอนน้อยสามารถ 
น าผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือผลงานทางวิชาการมาใช้ในการประเมินภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม 
และวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรด้วยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
เพ่ือสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับตัวชี้วัดความก้าวหน้าและตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างผลงานทางวิชาการรายบุคคล และมีการวางระบบเพ่ือก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด 
 2. ส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัยด้วยการก าหนดให้บุคลากรที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
ทุกประเภททุนต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพต าราและหนังสือ 
ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมี
ความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจในการบริการวิชาการแก่สังคม ตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 -
2564 (มสด.3.1.1.1) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพ้ืนฐาน
ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ดังแสดงตามภาพท่ี 3.1.1 
 

 
 

ภาพที่ 3.1.1 การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 

ชุมชน 

แผนบริการวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

ช่วยพัฒนา มีส่วนร่วม 

สร้างความเข้มแข็ง 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เครือข่ายความรว่มมือกับ 
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน 

ความร่วมมือภายในจากทุกคณะ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสติ (พ.ศ. 2561-2564) 
การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ก าหนดพื้นที่บริการวชิาการ 
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มหาวิทยาลัยด าเนินการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยน าศาสตร์ต่าง ๆ มาบูรณาการ
ร่วมกันทั้งที่เป็นศาสตร์ด้านอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (มสด.3.1.1.2) มหาวิทยาลัยจึงด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก (มสด.3.1.1.3) โดยมหาวิทยาลัยก าหนดพ้ืนที่บริการวิชาการ คือ ชุมชนไทยเวียง เขตพ้ืนที่
หมู่ที่ 1 ต าบลศรีนาวา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก พ้ืนที่ดังกล่าวมีศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นหน่วยประสานงานเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพ่ือให้บริการ
วิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน การบริการวิชาการเป็นความร่วมมือระหว่างคณะและโรงเรียน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และบัณฑิตวิทยาลัย  
ดังสรุปตามตารางท่ี 3.1.1 
 
ตารางท่ี 3.1.1 การบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน/องค์การเป้าหมาย 
1. โครงการบริการวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
2.คณะครุศาสตร์  
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
4. คณะวิทยาการจัดการ  
5. คณะพยาบาลศาสตร์  
6. โรงเรียนการเรือน  
7. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ  
8. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
9. บัณฑิตวิทยาลัย 

ชุมชนไทยเวียง เขตพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
ต าบลศรีนาวา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 
8 ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 

 
โดยก าหนดชุมชนเป้าหมายตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี

การศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นพ้ืนที่บริการวิชาการของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร และมีการก าหนดประเด็นข้อสรุปเป็นข้อตกลงร่วมกันในหลักการเพ่ือการ
ด าเนินการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คือ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
และคณะ กับหมู่บ้านภูกระเหรี่ยงซึ่งเป็นชุมชนไทยเวียง (ขอบเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 ต าบลศรีนาวา และหมู่ท่ี 7 หมู่
ที่ 8 ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก) โดยสรุปการเสวนาเพ่ือศึกษาความต้องการในการบริการ
วิชาการเขตพ้ืนที่หมู่บ้านภูกระเหรี่ยง เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้  
ภูกระเหรี่ยง ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก (มสด.3.1.1.4) 
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หลักฐาน 
มสด. 3.1.1.1  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
มสด. 3.1.1.2  แผนการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
มสด. 3.1.1.3 โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 
มสด. 3.1.1.4  สรุปการเสวนาเพื่อศึกษาความต้องการในการบริการวิชาการเขตพ้ืนที่หมู่บ้านภูกระเหรี่ยง 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายท่ีก าหนด
ในข้อ 1 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมแนวทางการจัดท า (ร่าง) แผนบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (มสด.3.1.2.1) เพ่ือจัดท าแผนบริการวิชาการโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนที่ก าหนดตามข้อ 1 
ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลศรีนาวา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และตัวแทน
ผู้น าชุมชนหมู่ที่ 1 ให้ข้อเสนอแนะและความต้องการที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก ผลจากการสรุปการเสวนาเพ่ือศึกษาความต้องการในการบริการวิชาการเขตพ้ืนที่หมู่บ้านภูกระเห
รี่ยง และมีการส ารวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ชุมชนไทยเวียง และน าประเด็นดังกล่าวเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (มสด.3.1.2.2) และน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (มสด.3.1.2.3) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
ในส่วนของแผนพัฒนาภาคตะวันออก เขตพ้ืนที่จังหวัดนครนายก (มสด.3.1.2.4) เป็นการด าเนินงานแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนไทยเวียง จังหวัดนครนายก 
จ านวน 9 โครงการย่อย รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.2 (มสด.3.1.2.5) 
 
ตารางที่ 3.1.2 แผนบริการวิชาการของโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

โครงการหลัก โครงการย่อย/ผู้รับผิดชอบ ผลผลิตโครงการ (Out Put) 
1. โครงการบริการ
วิชาการตามความ
เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย ชุมชน 

1.1 โครงการท่องเที่ยวชุมชนไทยเวียง 
สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ด าเนินการโดย โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

เส้นทางการท่องเที่ยว โปรแกรมการ
ท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบ Village Tourism ของ
ชุมชนไทยเวียง จ านวน 1 รูปแบบ 

ไทยเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 

1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
และขนมพ้ืนบ้านจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 
ด าเนินการโดย โรงเรียนการเรือน 

ผลิตภัณฑ์อาหารและที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์
ชุมชน จ านวนอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 

 1.3 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/
บริการ ตามแนวคิดเกษตรแบบ

Application ชุมชนเกษตรผสมผสาน
การท่องเที่ยว จ านวน 1 Application 
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โครงการหลัก โครงการย่อย/ผู้รับผิดชอบ ผลผลิตโครงการ (Out Put) 
ผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนินการโดย คณะวิทยาการจัดการ 

 1.4 โครงการพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับ 
ยุวมัคคุเทศก์ ด าเนินการโดย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุวมัคคุเทศก์ที่มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนได้รับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

 1.5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน
วัดคีรีวัน อ.เมือง จ.นครนายก 
ด าเนินการโดย คณะครุศาสตร์ 

นักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 
6 ในโรงเรียนวัดคีรีวัน ต าบลศรีนาวา 
มีผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) ด้าน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

 1.6 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชน
ไทยเวียง ด าเนินการโดย คณะ
พยาบาลศาสตร์ 

จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
และพันธกิจอ่ืน ไม่น้อยกว่า 24 
รายวิชา 

 1.7 โครงการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ 
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการ
จัดการขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรที่เหมาะสม โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ชุมชนไทยเวียง ด าเนินการโดย คณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่
เหมาะสมของชุมชนไทยเวียง จ านวน 
1 รูปแบบ 

 1.8 โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชน
ไทยเวียง ด าเนินการโดย โรงเรียน
กฎหมายและการเมือง และบัณฑิต
วิทยาลัย 

ธรรมนูญชุมชนไทยเวียงที่เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และเป็นมาตรการทางสังคมภายใน
ชุมชน จ านวน 1 ธรรมนูญ 

 1.9 โครงการศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนไทยเวียงต้นแบบ 
และการจัดมหกรรมของดีชุมชนไทย
เวียง ด าเนินการโดย งานเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์
ประวรดา โภชนจันทร ์

มหกรรมของดีชุมชนไทยเวียงเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานที่ได้จากการบริการ
วิชาการ จ านวน 1 มหกรรม 

 
เอกสารหลักฐาน 
มสด.3.1.2.1   รายงานการประชุมแนวทางการจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด.3.1.2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
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มสด.3.1.2.3   แผนการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
มสด.3.1.2.4   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
มสด.3.1.2.5  ผังกระบวนงาน (Work Flow) การด าเนินโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดชุมชนเป้าหมายตามข้อ 1 เพ่ือให้การบริการวิชาการตามแผน

บริการวิชาการ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 บนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ต้องการของ
ชุมชน โดยบูรณาการคณะ  โรงเรียน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งที่เป็นอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เป้าหมายตามแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่เน้นให้จังหวัดนครนายกมีการฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
จังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวพร้อมปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้
ได้ตามมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาในพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนในจังหวัดนครนายกมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นและมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดีข้ึนอยา่งยั่งยืน ดังแสดงตามภาพท่ี 3.1.2 
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ภาพที่ 3.1.2 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งชุมชนไทยเวียงอย่างยั่งยืน 

  
ผลการด าเนินโครงการ (มสด.3.1.3.1) สรุปได้ดังนี้ 
1. เกิดเส้นทางการท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Village 

Tourism ของชุมชนไทยเวียง จ านวน 1 รูปแบบ เมื่อมีการทดลองเส้นทางการท่อเที่ยวมีความพึงพอใจต่อ
เป้าหมายที่กิจกรรมก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อย 80 

2. มีธรรมนูญชุมชนไทยเวียงที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเป็นมาตรการทางสังคม
ภายในชุมชน จ านวน 1 ธรรมนูญ  

3. มีผลิตภัณฑ์อาหารและที่เกี่ยวข้อง พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
คือ น้ าต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ พุดดิ้งข้าวยาคู และกระยาสารท ซึ่งมีจากวัตถุดิบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ไทยเวียง คือ ข้าวหอมมะลิ 

4. มี Application ชุมชนเกษตรผสมผสานการท่องเที่ยว จ านวน 1 Application 

 

 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
บริการ 

โรงเรียนการเรือน 

คณะวิทยาการจัดการ 

การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ 
- การท่องเที่ยวชุมชนไทยเวียง 
 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ 
ขนมพื้นบ้านจากวัตถดุิบในท้องถิ่น 
 
- การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/บริการ 
ตามแนวคิดเกษตรแบบ 
ผสมผสานเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 
การส่งเสริมทางด้านสังคม 
- การขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนไทยเวยีง 
 
       - การพัฒนาความสามารถในการ 
       สื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 
 
          - การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน  
             ระดับชาติ O-net ของนักเรียน 
                     ระดับประถมศึกษา 
 
                           - โรงเรียนผู้สูงอาย ุ
                               ชุมชนไทยเวยีง 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

คณะครศุาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์  

การส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม 
- การศึกษานิเวศวิทยาปา่ไม้เพื่อการทอ่งเที่ยวเชงิ
อนุรักษ์ และการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรที่เหมาะสม โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชนไทยเวยีง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชุมชนไทยเวียง 
มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 
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5. มียุวมัคคุเทศก์ที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 

6. มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของชุมชนไทยเวียง จ านวน 1 รูปแบบ โดยมีธนาคาร
ขยะมูลฝอยลูกเณร จ านวน 1 ธนาคาร 

7. มีจ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและพันธกิจอ่ืน 
จ านวน 28 รายวิชา  

8. มีมหกรรมของดชีุมชนไทยเวียงเพ่ือเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการบริการวิชาการ จ านวน 1 มหกรรม 
 
หลักฐาน 
มสด.3.1.3.1 รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
การก าหนดชุมชนเป้าหมายเพ่ือให้การบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ ในปีการศึกษา พ.ศ. 

2561 บนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนั้น ส่งผลให้เกิดการด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดดังนี้ 

โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ซึ่งชุมชนไทยเวียง เขตพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ต าบลศรีนาวา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายกได้รับการพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จนเกิดเป็นมหกรรมของดีชุมชนไทย
เวียง จากการด าเนินการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยจัดการท่องเที่ยวตามโปรแกรมการท่องเที่ยวที่โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและบริการก าหนดให้ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับเส้นทางท่องเที่ยว จากความเชี่ยวชาญของ
โรงเรียนการเรือน ประกอบด้วย น้ าต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ พุดดิ้งข้าวยาคูและกระยาสารท จากนั้นพัฒนาเป็น
แบรนด์ “ภูกะเหรี่ยง” โดยคณะวิทยาการจัดการ กลายเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของชุมชน ภายใต้ข้อตกลงและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนผ่านธรรมนูญชุมชน โดยโรงเรียนกฎหมายและการเมือง รวมถึงการพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของคณะ
พยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ยังพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้เพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เหมาะสม โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชนไทยเวียงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ชุมชนไทยเวียงมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังแสดงตามภาพท่ี 3.1.3  
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ภาพที่ 3.1.3 ชุมชนไทยเวียงด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินโครงการ พบว่า เส้นทางการท่องเที่ยวจากการบูรณาการศาสตร์ที่เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยดังที่ได้กล่าวมา สร้างรายได้ให้กับชุมชนในรูปแบบที่วัดค่าได้เชิงปริมาณ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดขึ้นใหม่ รายได้จากการท่องเที่ยวในศูนย์การเรียนรู้ และฐานต่างๆในโปรแกรมการท่องเที่ยว การเข้าพัก
ในร้านอาหาร และการใช้บริการในร้านอาหารของชุมชน และมูลค่าอ่ืนๆ เชิงคุณภาพ ได้แก่ การลดปริมาณ
ขยะในชุมชนและน ากลับมาเป็นทุนการศึกษาให้ลูกเณรในวัดคีรีวัน การน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ เป็นต้น จ านวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้ชุมชนที่เพ่ิมขึ้น   และผลประโยชน์ที่ได้เชิง
เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การลดปริมาณกาซเรือนกระจกจากการลดปริมาณขยะ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นร่วมกัน ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอนามัยที่ลดลงจากการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (มสด.3.1.4.1) 

 
หลักฐาน 
มสด.3.1.4.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

มหกรรมของดีชุมชนไทยเวยีง 

เส้นทางการท่องเที่ยวแบบ 
Village Tourism ที่เพิ่มรายได ้

ให้กับชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ผลิตภัณฑ์ / องค์ความรู ้จากการบริการ
วิชาการ / อัตลักษณ์ของชุมชนและ
ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใชบ้ริการ 

ประชาชนในชุมชนไทยเวยีงมีส่วนร่วม 
และปฏิบตัิตามธรรมนูญชุมชน 

ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริม 
การท่องเที่ยวชุมชนไทยเวียง 1 แห่ง 

เยาวชนในชุมชนไทยเวียงมีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและมีผลคะแนน O-net 

เพิ่มขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการ 

สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่และปรบัปรุง 
การท่องเที่ยวโดยชมุชน และการจดัการ 

สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน (แผนพัฒนา 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564) 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ชุมชน หรือองค์การเป้าหมาย 

 
การด าเนินการตามแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมใน
ขั้นตอนต่าง ๆ อธิบายจ าแนกตามโครงการดังนี้ โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชน หรือองค์การเป้าหมาย โดยมีเครือข่ายที่ส าคัญ (มสด.3.1.5.1) คือ  

1) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  
2) วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก  
3) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก  
4) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีนาวา (อบต.ศรีนาวา)  
5) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมผสานการท่องเที่ยววิธีธรรมชาติภูกะเหรี่ยง  
6) จังวัดนครนายก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

 
หลักฐาน 
มสด. 3.1.5.1  รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทย

เวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของ
สถาบันตามข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้
ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยจ านวนรวมทั้งสิ้น 697.5 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 

31 กรกฎาคม 2562) (มสด.3.1.6.1) ทั้งนี้ จากการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ตามโครงการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 1 โครงการ มีจ านวนอาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินงาน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 (มสด.3.1.6.2-3) จ าแนกรายคณะดังภาพที่ 3.1.4 
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ภาพที่ 3.1.4 จ านวนอาจารย์ท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการจ าแนกรายคณะ 

 
หลักฐาน 
มสด.3.1.6.1  จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จากเว็บไซต์กองบริหารงาน

บุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด.3.1.6.2   ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 1071/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก  

มสด.3.1.6.3   ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 1185/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก (เพ่ิมเติม) 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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จุดเด่น 
 มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ บนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย    
โดยบูรณาการจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ท าให้ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายเข้มแข็งขึ้น                   
ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม ท าให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน พ่ึงพา
ตนเองและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอ่ืนได้ 
 
เสริมจุดเด่น  
 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการด าเนินโครงการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม บนฐานความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ต้องการของชุมชน โดยบูรณาการคณะ  โรงเรียน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งที่
เป็นอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งขยายพ้ืนที่การให้บริการวิชาการ บริเวณรอบ        
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนอกเหนือจากนครนายก เพ่ือส่งเสริมการบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 - 7 ข้อ 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโนยายในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ โดยมีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 4.1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.1.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนสร้าง
เสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จัดท าแผนงานสร้างเสริมฯ รายป ี

ด าเนินการตามแผนรายป ี

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

พัฒนาจัดท า (รา่ง) แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติ 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
สร้างเสริมฯ ประจ าปีงบประมาณ 

นโยบาย/แผนกลยุทธ ์มสด./แผนสร้าง
เสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 

2564/ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน/ความต้องการในการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รายงานผลและประเมินความส าเร็จ 
ตามตัวบ่งชี้  

ประชาสัมพันธโ์ครงการ/
กิจกรรมด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
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 จากระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดให้สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงด าเนินการขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดท าแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ด าเนินการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผน และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณบดี ผู้อ านวยการส่วนงาน
เทียบเท่าคณะ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงาน มี
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดประชุม จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวบรวม
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีกองนโยบายและแผนร่วมประสานงาน (มสด.4.1.1.1) 
 
หลักฐาน 
มสด.4.1.1.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  19 
กันยายน 2561 (มสด. 4.1.2.1) จากการศึกษานโยบายการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับประเทศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ จากนั้น
ด าเนินการจัดท าเป็นแผนรายปี เพ่ือเน้นแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังตารางที่ 4.1.1 
 
ตารางที่ 4.1.1 วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
เสริมแก่นักศึกษา 

1. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
เสริม  

บูรณาการกับการจัดการเรียน
อย่างน้อย 1 รายวิชา  

2. เพ่ือส่งเสริมบทบาทหรือการมี
ส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา 
และ/หรือบุคลากร ในการ
เผยแพร่ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ/หรือส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

2. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา 
และ/หรือบุคลากร มีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่ สืบสาน ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

ด าเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 80 
จากโครงการทั้งหมด 

3. เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 
ความเป็นสวนดุสิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

3. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน
ความเป็นสวนดุสิต และจริยธรรม
คุณธรรม  

บูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 1 วิชา/โครงการ/
กิจกรรม  

 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการส ารวจความต้องการในการจัดโครงการและกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนสร้างเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 42 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,335,716 
บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดดังตารางที ่4.1.2 (มสด.4.1.2.2)  
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ตารางที่ 4.1.2 การด าเนินงานโครงการและกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
1 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูใน

ศตวรรษที่ 21 และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
คณะครุศาสตร ์ 33,200    

 - กิจกรรมที่ 2 โครงการครุศาสตรน์้อม
วันทาบูชาครู 

 17,200    

 - กิจกรรมที่ 4 โครงการธรรมะส าหรับคร ู  5,000    
 - กิจกรรมที่ 6 โครงการกีฬาสีครุศาสตร์ 

มนต์รักลูกทุ่งเกมส์ 2019 
 10,000    

 - กิจกรรมที่ 7 โครงการดนตรี ศลิปะและ
วัฒนธรรม 

 1,000    

2 โครงการเสรมิสร้างท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

คณะครุศาสตร ์ 9,770    

 - กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่ง 

 4,000    

 - กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ ตามวิถีไทย สานสานใยคณะครุ
ศาสตร ์

 5,770    

3 โครงการรู้รักษ์ศลิปะและวัฒนธรรมไทย 
2561 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1,800    

4 โครงการภาษากับการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

ไม่ใช้งบประมาณ    

5 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและศลิปะและ
วัฒนธรรม  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

34,500    

6 โครงการสืบสานประเพณไีทยวัน
สงกรานต ์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

5,000    

7 โครงการปลูกฝังความเป็นสวนดุสติและ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

24,000    

8 โครงการไหว้ครดูนตรี นาฏศลิป์ และ
ศิลปะแขนงต่าง ๆ ประจ าปี 2562 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

120,000    

9 โครงการจติอาสาเขียนศลิป์บนก าแพง 
โรงเรียนวดัหลักสี่ ดอนเมือง   

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

3,200    

10 โครงการแสดงงานศิลปะ ณ หอศลิป์ 
ธนาคารกรุงไทย 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1,800    

11 โครงการวัฒนธรรมสัญจร ตอนเรือ่งเล่า
จากศาลเจ้าโรงเกือก (ตลาดน้อย) 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

ไม่ใช้งบประมาณ    

12 โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมปทีี่ 5 ใน
หัวข้อ “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ด้วยการละเล่นไทย” 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

2,499    
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
13 โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรม ณ มิว

เซียมสยาม พิพิธภณัฑ์การเรยีนรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

ไม่ใช้งบประมาณ    

14 โครงการก่อรา่งสร้าง Young Leader 
towards Thailand for point goal 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

22,000    

15 โครงการโบราณคดีและความซับซอ้นทาง
สังคมวัฒนธรรมสมัยก่อนประวตัิศาสตร์
ไทยส าหรับนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

ไม่ใช้งบประมาณ    

16 กิจกรรมแปลรักษไ์ทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

ไม่ใช้งบประมาณ    

17 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเทคนิคการท าอาหาร
ระหว่างศูนยฝ์ึกปฏิบตัิการอาหาร
นานาชาติโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ และโรงเรียนเทคนิคการ
ท าอาหารหัวหนาน กวางสี ประเทศจีน 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

9,600    

18 โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมความ
เป็นสวนดสุิตด้วยคุณค่าศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

10,000    

 - กิจกรรมที่ 1 การสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ าขอพร 

     

 - กิจกรรมที่ 2 งานมุทิตาจิตอาจารย์
เกษียณอายรุาชการ 

     

19 โครงการบริการวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทย
เวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

249,849.45    

20 โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมด้านภูมิปญัญาไทย 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

21,720    

 - กิจกรรมที่ 1 บูรณาการกับรายวชิา
ปฏิบัติการสรา้งเสริมสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช 

     

 - กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
กับบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 

     

 - กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียนและสรุปผล
การเรยีนรู้ที่ได้จากการบูรณาการเป็นองค์
ความรู้ตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์โดยอาจารย์ทั้งสองสาขาวิชา 

     

21 โครงการไหว้ครูและมอบหมวกนักศึกษา
พยาบาล 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

84,870    
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
22 โครงการเตรยีมความพร้อมบณัฑติสู่การ

เป็นพยาบาลวิชาชีพ 
คณะพยาบาล

ศาสตร ์
319,325    

 - กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม ปัจฉิมนเิทศ 
และ ประชาสัมพันธส์ถานพยาบาลและ
แหล่งงาน 

     

 - กิจกรรมที่ 2 งานพิธีมอบขีดหมวกและ
เข็มสถาบัน 

     

 - กิจกรรมที่ 3 จัดประชุม/สัมมนา 
สะท้อนคิดดา้นวิชาชีพ 

     

23 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมและ
การสร้างจิตสาธารณะ 

โรงเรียนการเรือน 99,598    

 - กิจกรรมไหว้ครูและบายศรสีู่ขวัญ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

 55,000 
 

   

 - กิจกรรมน้องพี่การเรือนร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และท านุบ ารุงศาสนา 

 44,598    

24 โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่าย
นักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร ์

โรงเรียนการเรือน 110,000    

25 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ: 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพคหกรรมศาสตรส์ู่ความเปน็เลิศ: 
กิจกรรมย่อย ประกวดทักษะฝีมืองานการ
เรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งท่ี 3 

โรงเรียนการเรือน 100,000    

26 โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง 
SDU SPIRIT สู่สายงานการท่องเที่ยว 

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ

บริการ 

91,000    

27 โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครัง้ที่ 8 
โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ 
“เครื่องราชอิสรยิาภรณไ์ทย เกียรติยศ
และศักดิศ์รีอัญมณีแห่งชีวิต” 

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ

บริการ 

22,800    

28 โครงการงานไหว้ครู “น้อมร าลึก พระ
คุณครูอาจารย์” ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

20,750    

29 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
กีฬา และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม บัณฑิต
วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ไม่ใช้งบประมาณ    

 - กิจกรรมที่ 1 ท าบุญวันขึ้นปีใหมไ่ทย      
 - กิจกรรมที่ 2 ประเพณี รดน้ า ด าหัว วัน

สงกรานต ์
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
 - กิจกรรมที่ 3 วันเฉลิมพระชนพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 

     

 - กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 

     

30 โครงการจดัการความรู้ แลกเปลีย่นเรียนรู้
การบูรณางานบริการวิชาการแก่สงัคม
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอนหรืองานวิจัย 

วิทยาเขต
สุพรรณบุร ี

25,000    

31 โครงการปลูกฝังจติรับธรรม น้อมน าท า
ตามค าสอน 

วิทยาเขต
สุพรรณบุร ี

ไม่ใช้งบประมาณ    

32 โครงการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็น
สวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ล าปาง 

ไม่ใช้งบประมาณ    

33 กิจกรรมบรูณาการการจัดการเรยีนการ
สอนผ่านการประยุกต์ใช้ศิลปะและ
วัฒนธรรม/บริการวิชาการ ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง ล าปาง 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ล าปาง 

ไม่ใช้งบประมาณ    

34 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ล าปาง 

ไม่ใช้งบประมาณ    

 - กิจกรรมไหว้สาปู่จาคร ู      
 - กิจกรรมตามบุญรอยศรัทธา ไหวส้าอริย

สงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก 
     

 - กิจกรรมรดน้ าด าหัวปี๋ใหม่เมือง 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ล าปาง 

     

35 โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง นครนายก 

ไม่ใช้งบประมาณ    

36 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง หัวหิน 

ไม่ใช้งบประมาณ    

 - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู ปี
การศึกษา 2562 

     

 - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่นักศกึษา
ของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 

     

37 โครงการนิทรรศการขนมไทยและอาหาร
ไทย (Thai Food Fair) 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ตรัง 

15,000    

38 โครงการท าบญุเลีย้งพระ ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง ตรัง 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ตรัง 

3,900    
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
39 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษานอก

ที่ตั้ง ตรัง 
9,000    

40 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเป็น
นักศึกษาครั้งท่ี 13 ประจ าปีการศกึษา 
2562 

ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ตรัง 

96,000    

41 กิจกรรม “วันสงกรานต์” ประจ าปี 2562 ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ตรัง 

ไม่ใช้งบประมาณ    

42 โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

845,900    

43 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ มหาวทิยาลัย
สวนดุสติ (อพ.สธ.-มสด.) 

สถาบันภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1,693,500    

44 โครงการอบรมนาฏศิลปต์ะวันตก 
(บัลเลต่์) ส าหรับเยาวชน 

สถาบันภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

178,460    

45 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

21,675    

46 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูเ้รื่อง 
การศึกษาความสามารถในการท า
โครงงานปฐมวัยของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานตามศาสตร์
พระราชา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

25,000    

47 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูเ้รื่อง 
ผลการจัดการเรยีนด้วยแนวคดิสรา้งสรรค์
แบบเน้นผลงานต่อผลสมัฤทธ์ิการเรียน
ทักษะการจัดดอกไม้ของนักศึกษา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

25,000    

รวมงบประมาณ 4,335,716  
หมายเหตุ: บางโครงการ/กิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ 
 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รวบรวมและน าเสนอข้อมูลโครงการและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาแผนสร้าง
เสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะ
สนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี” และแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับสมบูรณ์) มีการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
พัฒนาที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการจัดเรียนการสอน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผน
สร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2561 (มสด.4.1.2.3)  
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หลักฐาน 
มสด.4.1.2.1  แผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 – 2564 
มสด.4.1.2.2  แผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
มสด.4.1.2.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมาย
ให้สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนสร้างเสริม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผน โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดท ากรอบเวลาการด าเนินงานและแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานให้กับตัวแทนจากทุกส่วนงาน
ที่เข้าร่วมประชุม ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (มสด.4.1.3.1)  

นอกจากนี้ ยังมีกองนโยบายและแผน ร่วมประสานงานเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส (มสด.4.1.3.2) อีกทั้งหน่วยงานที่
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วต้องรายงานผลการด าเนินงานโดยการกรอกข้อมูลในระบบแผนปฏิบัติการ
ในเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน (มสด.4.1.3.3) และเมื่อใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของทุกส่วนงาน โดยให้ส่วนงานส่งข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (มสด.4.1.3.4) เพ่ือน ามาสังเคราะห์ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของแผน 
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จากกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบสถานะการด าเนินโครงการและกิจกรรมตาม
กรอบการด าเนินงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.3 
 

ตารางที่ 4.1.3 สถานะการด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะโครงการ 

1 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 
และสบืสานวัฒนธรรมไทย 

คณะครุศาสตร ์ ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 - กิจกรรมที่ 2 โครงการครุศาสตรน์้อมวันทาบูชาครู   
 - กิจกรรมที่ 4 โครงการธรรมะส าหรับคร ู   
 - กิจกรรมที่ 6 โครงการกีฬาสีครุศาสตร์ มนต์รัก

ลูกทุ่งเกมส์ 2019 
  

 - กิจกรรมที่ 7 โครงการดนตรี ศลิปะและวัฒนธรรม   
2 โครงการเสรมิสร้างท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
คณะครุศาสตร ์ ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 - กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง   
 - กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 

ตามวิถีไทย สานสานใยคณะครุศาสตร ์
  

3 โครงการรู้รักษ์ศลิปะและวัฒนธรรมไทย 2561 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

4 โครงการภาษากับการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและศลิปะและวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

6 โครงการสืบสานประเพณไีทยวันสงกรานต ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

7 โครงการปลูกฝังความเป็นสวนดุสติและท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

8 โครงการไหว้ครดูนตรี นาฏศลิป์ และศลิปะแขนงต่าง 
ๆ ประจ าปี 2562 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

9 โครงการจติอาสาเขียนศลิป์บนก าแพง โรงเรียนวัด
หลักสี่ ดอนเมือง   

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10 โครงการแสดงงานศิลปะ ณ หอศลิป์ ธนาคารกรุงไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11 โครงการวัฒนธรรมสัญจร ตอนเรือ่งเล่าจากศาลเจ้า
โรงเกือก (ตลาดน้อย) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12 โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมปทีี่ 5 ในหัวข้อ “การ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยการละเล่นไทย” 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะโครงการ 

13 โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรม ณ มิวเซียมสยาม 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

14 โครงการก่อรา่งสร้าง Young Leader towards 
Thailand for point goal 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

15 โครงการโบราณคดีและความซับซอ้นทางสังคม
วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตรไ์ทยส าหรับ
นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

16 กิจกรรมแปลรักษไ์ทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

17 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเทคนิคการท าอาหารระหว่างศูนย์
ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติโรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต และโรงเรยีนเทคนิคการ
ท าอาหารหัวหนาน กวางสี ประเทศจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

18 โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นสวนดสุิต
ด้วยคุณคา่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 - กิจกรรมที่ 1 การสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ า
ขอพร 

  

 - กิจกรรมที่ 2 งานมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ 

  

19 โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลยั ชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

20 โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกับบริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านภูมิ
ปัญญาไทย 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 - กิจกรรมที่ 1 บูรณาการกับรายวชิาปฏิบัติการสร้าง
เสรมิสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 

  

 - กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับบริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมไทย 

  

 - กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียนและสรุปผลการเรียนรู้ที่
ได้จากการบูรณาการเป็นองค์ความรู้ตามอัตลักษณ์
ของคณะพยาบาลศาสตรโ์ดยอาจารย์ทั้งสองสาขาวิชา 

  

21 โครงการไหว้ครูและมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์ ด าเนินการเสร็จแล้ว 
22 โครงการเตรยีมความพร้อมบณัฑติสู่การเป็นพยาบาล

วิชาชีพ 
คณะพยาบาลศาสตร ์ ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 - กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม ปัจฉิมนเิทศ และ 
ประชาสมัพันธ์สถานพยาบาลและแหล่งงาน 

  

 - กิจกรรมที่ 2 งานพิธีมอบขีดหมวกและเข็มสถาบัน   
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะโครงการ 

 - กิจกรรมที่ 3 จัดประชุม/สัมมนา สะท้อนคิดด้าน
วิชาชีพ 
 

  

23 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมและการสร้าง
จิตสาธารณะ 

โรงเรียนการเรือน ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 - กิจกรรมไหว้ครูและบายศรสีู่ขวัญส่งเสริมเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 

  

 - กิจกรรมน้องพี่การเรือนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์และ
ท านุบ ารุงศาสนา 

  

24 โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้าน
อาหารและคหกรรมศาสตร ์

โรงเรียนการเรือน ด าเนินการเสร็จแล้ว 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่
การเป็นมืออาชีพ: กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพคหกรรมศาสตรส์ู่ความเปน็เลิศ: กิจกรรมย่อย 
ประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) 
ครั้งท่ี 3 

โรงเรียนการเรือน ด าเนินการเสร็จแล้ว 

26 โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเสรมิสร้าง
คุณลักษณะบณัฑติตามแนวทาง SDU SPIRIT สู่สาย
งานการท่องเที่ยว 

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

27 โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครัง้ที่ 8 โดยพระบรม
ราชานุญาต หัวข้อ “เครื่องราชอิสริยาภรณไ์ทย 
เกียรตยิศและศักดิ์ศรีอัญมณีแห่งชีวิต” 

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

28 โครงการงานไหว้ครู “น้อมร าลึก พระคุณครูอาจารย์” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

29 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม กีฬา และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บัณฑติวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 - กิจกรรมที่ 1 ท าบุญวันขึ้นปีใหมไ่ทย   
 - กิจกรรมที่ 2 ประเพณี รดน้ า ด าหัว วันสงกรานต ์   
 - กิจกรรมที่ 3 วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 10 
  

 - กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

  

30 โครงการจดัการความรู้ แลกเปลีย่นเรียนรู้การบูรณา
งานบริการวิชาการแกส่ังคมและการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

วิทยาเขตสุพรรณบุร ี ด าเนินการเสร็จแล้ว 

31 โครงการปลูกฝังจติรับธรรม น้อมน าท าตามค าสอน วิทยาเขตสุพรรณบุร ี ด าเนินการเสร็จแล้ว 
32 โครงการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศลิปะ

และวัฒนธรรมและความเป็นสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง ล าปาง 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ล าปาง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะโครงการ 

33 กิจกรรมบรูณาการการจัดการเรยีนการสอนผา่นการ
ประยุกต์ใช้ศลิปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ล าปาง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

34 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ล าปาง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 - กิจกรรมไหว้สาปู่จาคร ู   
 - กิจกรรมตามบุญรอยศรัทธา ไหวส้าอริยสงฆ์เจ้า

หลวงพ่อเกษม เขมโก 
  

 - กิจกรรมรดน้ าด าหัวปี๋ใหม่เมือง ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ล าปาง 

  

35 โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
นครนายก 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

36 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
หัวหิน 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562   
 - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีนแก่นักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัว
หิน 

  

37 โครงการนิทรรศการขนมไทยและอาหารไทย (Thai 
Food Fair) 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ตรัง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

38 โครงการท าบญุเลีย้งพระ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ตรัง 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ตรัง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

39 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ตรัง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

40 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเป็นนักศึกษาครั้งที่ 
13 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ตรัง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

41 กิจกรรม “วันสงกรานต์” ประจ าปี 2562 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ตรัง 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

42 โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 10 

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการเสร็จแล้ว 

43 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต (อพ.สธ.-มสด.) 

สถาบันภาษา ศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

44 โครงการอบรมนาฏศิลปต์ะวันตก (บัลเลต่์) ส าหรับ
เยาวชน 

สถาบันภาษา ศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

45 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการเสร็จแล้ว 
46 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูเ้รื่อง การศึกษา

ความสามารถในการท าโครงงานปฐมวัยของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานตามศาสตร์
พระราชา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะโครงการ 

47 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูเ้รื่อง ผลการจัดการ
เรียนด้วยแนวคิดสร้างสรรค์แบบเน้นผลงานต่อ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนทักษะการจัดดอกไม้ของนักศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
หลักฐาน 
มสด.4.1.3.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
มสด.4.1.3.2  บันทึกข้อความขอข้อมูลผลการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
มสด.4.1.3.3 ระบบแผนปฏิบัติการของกองนโยบายและแผน (http://planning.dusit.ac.th/)  
มสด.4.1.3.4 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน    
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนสร้างเสริม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มอบหมายให้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลและน าผลการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์ และประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.4  
 
ตารางที่ 4.1.4 ผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลประเมิน
ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค ์
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ  ข้อ  ข้อ  
1 2 3 1 2 3 

1 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครู
ในศตวรรษที่ 21 และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

      บรรล ุ

2 โครงการเสรมิสร้างท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

      บรรล ุ

3 โครงการรู้รักษ์ศลิปะและ
วัฒนธรรมไทย 2561 

      บรรล ุ

4 โครงการภาษากับการสื่อสาร       บรรล ุ
5 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและ

ศิลปะและวัฒนธรรม  
      บรรล ุ

6 โครงการสืบสานประเพณไีทยวัน
สงกรานต ์

      บรรล ุ

7 โครงการปลูกฝังความเป็นสวนดุสติ
และท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

      บรรล ุ

8 โครงการไหว้ครดูนตรี นาฏศลิป์ 
และศลิปะแขนงต่าง ๆ ประจ าปี 
2562 

      บรรล ุ

9 โครงการจติอาสาเขียนศลิป์บน
ก าแพง โรงเรียนวัดหลักสี่ ดอน
เมือง   

      บรรล ุ

10 โครงการแสดงงานศิลปะ ณ หอ
ศิลป์ ธนาคารกรุงไทย 

      บรรล ุ
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลประเมิน
ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค ์
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ  ข้อ  ข้อ  
1 2 3 1 2 3 

11 โครงการวัฒนธรรมสัญจร ตอน
เรื่องเล่าจากศาลเจ้าโรงเกือก 
(ตลาดน้อย) 

      บรรล ุ

12 โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมปี
ที่ 5 ในหัวข้อ “การพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณด์้วยการละเล่น
ไทย” 

      บรรล ุ

13 โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรม ณ 
มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู ้

      บรรล ุ

14 โครงการก่อรา่งสร้าง Young 
Leader towards Thailand for 
point goal 

      บรรล ุ

15 โครงการโบราณคดีและความ
ซับซ้อนทางสังคมวัฒนธรรม
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยส าหรบั
นักศึกษา 

      บรรล ุ

16 กิจกรรมแปลรักษไ์ทย       บรรล ุ
17 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเทคนิคการ

ท าอาหารระหว่างศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ และโรงเรียนเทคนิคการ
ท าอาหารหัวหนาน กวางสี 
ประเทศจีน 

      บรรล ุ

18 โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม
ความเป็นสวนดุสติด้วยคณุค่าศลิปะ
และวัฒนธรรมไทย 

      บรรล ุ

19 โครงการบริการวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชน
ไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 

      บรรล ุ

20 โครงการบรูณาการการเรียนการ
สอนกับบริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านภมูิ
ปัญญาไทย 

      บรรล ุ

21 โครงการไหว้ครูและมอบหมวก
นักศึกษาพยาบาล 

      บรรล ุ
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลประเมิน
ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค ์
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ  ข้อ  ข้อ  
1 2 3 1 2 3 

22 โครงการเตรยีมความพร้อมบณัฑติ
สู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

      บรรล ุ

23 โครงการส่งเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรมและการสร้างจติ
สาธารณะ 

      บรรล ุ

24 โครงการนิทรรศการวิชาการ
เครือข่ายนักศึกษาด้านอาหาร
และคหกรรมศาสตร ์

      บรรล ุ

25 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมือ
อาชีพ: กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพคหกรรมศาสตรส์ู่
ความเป็นเลิศ: กิจกรรมย่อย 
ประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน 
(คหกรรมศาสตร์) ครั้งท่ี 3 

      บรรล ุ

26 โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และเสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑติ
ตามแนวทาง SDU SPIRIT สู่สาย
งานการท่องเที่ยว 

      บรรล ุ

27 โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครัง้
ที่ 8 โดยพระบรมราชานุญาต 
หัวข้อ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 
เกียรตยิศและศักดิ์ศรีอัญมณีแห่ง
ชีวิต” 

      บรรล ุ

28 โครงการงานไหว้ครู “น้อมร าลึก 
พระคุณครูอาจารย์” ประจ าปี
การศึกษา 2561 

      บรรล ุ

29 โครงการส่งเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรม กีฬา และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย 

      บรรล ุ

30 โครงการจดัการความรู้ แลกเปลีย่น
เรียนรู้การบูรณางานบริการ
วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีน
การสอนหรืองานวิจัย 

      บรรล ุ

31 โครงการปลูกฝังจติรับธรรม น้อม
น าท าตามค าสอน 

      บรรล ุ
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลประเมิน
ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค ์
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ  ข้อ  ข้อ  
1 2 3 1 2 3 

32 โครงการรวบรวมและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และความเป็นสวนดุสติ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 

      บรรล ุ

33 กิจกรรมบรูณาการการจัดการเรยีน
การสอนผา่นการประยุกต์ใช้ศิลปะ
และวัฒนธรรม/บริการวิชาการ 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 

      บรรล ุ

34 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

      บรรล ุ

35 โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน       บรรล ุ
36 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง หัวหิน 

      บรรล ุ

37 โครงการนิทรรศการขนมไทยและ
อาหารไทย (Thai Food Fair) 

      บรรล ุ

38 โครงการท าบญุเลีย้งพระ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

      บรรล ุ

39 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2561 

      บรรล ุ

40 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อน
เป็นนักศึกษาครั้งท่ี 13 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

      บรรล ุ

41 กิจกรรม “วันสงกรานต์” ประจ าปี 
2562 

      บรรล ุ

42 โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 

      บรรล ุ

43 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต (อพ.สธ.-
มสด.) 

      บรรล ุ

44 โครงการอบรมนาฏศิลปต์ะวันตก 
(บัลเลต่์) ส าหรับเยาวชน 

      บรรล ุ

45 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย       บรรล ุ
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลประเมิน
ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค ์
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ  ข้อ  ข้อ  
1 2 3 1 2 3 

46 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เรื่อง การศึกษาความสามารถใน
การท าโครงงานปฐมวัยของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ด้วยวิธีการสอน
แบบโครงงานตามศาสตร์พระราชา 

      บรรล ุ

47 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เรื่อง ผลการจัดการเรียนด้วย
แนวคิดสรา้งสรรค์แบบเน้นผลงาน
ต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนทักษะการ
จัดดอกไม้ของนักศึกษา 

      บรรล ุ

หมายเหตุ: สามารถดูรายละเอียดการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ที่หลักฐาน มสด.4.1.4.2 
 

สรุปได้ว่า การด าเนินงานตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 42 โครงการ 5 กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการและ
กิจกรรม (มสด.4.1.4.2) แสดงดังภาพที่ 4.1.2 

 

 
ภาพที่ 4.1.2 จ านวนโครงการและค่าร้อยละจ าแนกตามการบรรลุวัตถุประสงค์ 

หลักฐาน 

มสด.4.1.4.1 บันทึกข้อความเลขที่ สภศ. 182/2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการ 
ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 

มสด.4.1.4.2 (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

กระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือติดตามและประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีตัวแทนจากทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือร่วมกันประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนงานน าไปวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะใน
ปีงบประมาณถัดไป 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รวบรวมข้อมูลและประเมินผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และจัดท าเป็น (ร่าง) 
รายงานผลตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาและรับทราบ
ผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มสด.4.1.5.1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น (มสด.4.1.5.2) 

ทั้งนี้ จากการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตัวชี้วัดครบทุกข้อ รายละเอียดดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.94 มีจ านวนวิชาที่น าไปบูรณา
การ  60 รายวิชา ดังแสดงตามภาพที่ 4.1.3 
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ภาพที่ 4.1.3 จ านวนวิชาที่น าไปบูรณาการกับการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามคณะ 
 

2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา และ/หรือ
บุคลากร มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ส่งเสริม
การเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย จ านวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.97 

3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านความเป็นสวน
ดุสิต และจริยธรรมคุณธรรม จ านวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.60 

 
จากผลการประเมินดังกล่าว มหาวิทยาลัยน าไปปรับปรุงแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปไดด้ังนี้ 
1. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมตามความ

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะโครงการบูรณาการ เพ่ือใช้งบประมาณอย่าง

คุ้มค้าและใช้ศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ก ากับติดตามให้การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับส่วนงานสอดคล้อง

กับแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
4. ก าหนดประเด็นเพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และผลักดันให้หน่วยงาน

ภายนอกน าไปใช้ ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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หลักฐาน 

มสด.4.1.5.1  (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มสด.4.1.5.2  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 
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 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพร่
สู่สาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 

1. การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.dusit.ac.th/category/events) 
เช่น  

- โครงการฝึกอบรมทักษะช่างฝีมือ การท าอาหาร และศิลปะประดิษฐ์  
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) 
- กิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์  
- กิจกรรมการไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ 
- พิธีเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา”  
- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติ  
- พิธีท าบุญข้ึนปีใหม่  
- พิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล เป็นต้น 

2. การเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน เช่น  
- กิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ. – มสด.) 
- โครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- โครงการทัศนศึกษาเส้นทางโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี เป็นต้น 

 3. การเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการจัดนิทรรศการ 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ : กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา

ทักษะทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ : กิจกรรมย่อย 1.1 ประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน    (คหก
รรมศาสตร์) ครั้งที่ 3  
4. การเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสื่ออ่ืน ๆ เช่น SDU Channel 

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) 

- โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 เป็นต้น 
5. การเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ SDU Timeline 

- พิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล เป็นต้น 
 

หลักฐาน 

มสด.4.1.6.1  ภาพการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
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การประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ไมบ่รรลุ 
 
จุดเด่น 

 มหาวิทยาสวนดุสิต ให้ความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกที่
ชัดเจนในการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมุ่งท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รักษาความเป็นไทย 
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะโครงการบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง และให้นักศึกษามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกรักความเป็นไทยให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเช่นกัน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ 
ของสถาบัน 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 
กรอบเวลาการพัฒนาแผนกลยุทธ์สู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 
ก.ย.
60 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

จัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27 เม.ย.61) 

     

        จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 28 ก.ย.61) 

           จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

(สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ 28 
ก.ย.61) 

 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจดัท าแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561–2564 เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงและนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ อาทิเช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560–2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) รวมถึงข้อมูล
ส าคัญอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคต เช่น แนวคิดประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปจนถึงการติดตามประเมินผลของแผน
ได้ด าเนินการตามระบบ PDCA ซึ่งแสดงไว้ดังภาพที่ 5.1.1 โดยมีรายละเอียดของแต่ละกระบวนการดังนี้ 
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 1.  การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (P) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561–2564 จัดท าขึ้นจาก
การวิเคราะห์แนวโน้มบริบทแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การทบทวนศักยภาพที่ผ่านมา และทิศทางการพัฒนา
ในอนาคต ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ กระบวนการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลส าคัญประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วย ทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557–2560 ผล
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554–2558 นโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เช่น กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 (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 
มาใช้ เ พ่ือก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (มสด. 5.1.1.1) บนฐานของ วิสัยทัศน์ที่ ว่า 
“มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการ
พยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ”  
ซึ่งเป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  
  ขั้นตอนที่ 3 การระดมความคิดเห็นเพื่อยกร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพ่ือระดม 
ความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัย (Pre-Retreat) ภายใต้หัวข้อ “ภาพอนาคตและทิศทางการพัฒนาสวน
ดุสิต” และจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (Retreat) รวมถึงสวนดุสิตโพล ยังได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า 600 คน 
เกี่ยวกับมุมมองต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
  ขั้นตอนที่ 4 การยกร่างแผนกลยุทธ์ โดยน าข้อมูล SWOT วิสัยทัศน์ ประกอบกับข้อมูลจากการ
ระดมความคิดเห็น มาก าหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix (มสด. 5.1.1.2) 
  ขั้นตอนที่ 5 การวิพากษ์ร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์ร่างแผนกลยุทธ์ 
จ านวน 3 ครั้ง ผู้ร่วมวิพากษ์ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุก
หน่วยงานและประธานหลักสูตร คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และมีการปรับปรุงร่างแผนกล
ยุทธ์ตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (มสด. 5.1.1.3) 
  ขั้นตอนที่ 6 การน าเสนอร่างแผนกลยุทธ์เพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยน าเสนอร่างแผนกลยุทธ์เพ่ือ
พิจารณาต่อที่ประชุมรองอธิการบดี (มสด. 5.1.1.4) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (มสด. 5.1.1.5 และ 
5.1.1.6) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561  (มสด. 5.1.1.7 และ มสด. 
5.1.1.8) 
 2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (D) เมื่อแผนกลยุทธ์ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ได้ท าการสื่อสารแผนสู่ประชาคมเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดย
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ีกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติสรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 7 การสื่อสารแผนกลยุทธ์สู่ประชาคม มหาวิทยาลัยใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น 
การประชุมชี้แจงในที่ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การท าโปสเตอร์ การเวียน
หนังสือ (มสด. 5.1.1.9) เป็นต้น 
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  ขั้นตอนที่ 8 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
   8.1 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (มสด. 5.1.1.10) เป็นแผนระยะยาวที่มีระยะเวลาเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงแหล่งที่มาของเงินและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องการใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้แผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  แสดงความเชื่อมโยงดังภาพท่ี 5.1.2 
 

 
 

ภาพที่ 5.1.2 แสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

    ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลส าคัญประกอบการ
จัดท าแผน  เช่น  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน งบการเงินย้อนหลัง 
3 ปี เป็นต้น และใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการวิเคราะห์ SWOT ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหารและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จากข้อมูลรายรับและรายจ่ายแต่ละประเภทของปีที่ผ่านมา และ
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ท าการยกร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix จากนั้นจึงน าเสนอร่างแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย (กบง.) คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 (มสด.5.1.1.11) 
    แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางการเงิน การจัดหาแหล่งงบประมาณ 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นฐานข้อมูลในการประมาณการแนวโน้มของรายรับ-รายจ่ายในอนาคต
ได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดท ารายงานงบการเงิน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (มสด. 5.1.1.12) เสนอต่อ
ผู้บริหาร เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   8.2 การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มสด. 
5.1.1.13) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนด  แสดงความเชื่อมโยงดังภาพท่ี 5.1.3 

 
ภาพที่ 5.1.3 แสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

    ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี มหาวิทยาลัยได้ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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(พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และ
โครงสร้างแผนงานของส านักงบประมาณ ทบทวนประมาณการรายได้จากแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จากนั้น 
หน่วยงานย่อยจะเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผ่านระบบ QR Code กองนโยบายและ
แผนร่วมกับส านักบริหารกลยุทธ์ท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ แล้วจึงยกร่างแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 (มสด.
5.1.1.14) คณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (กบง.) คณะอนุกรรมการ
ด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 (มสด.
5.1.1.15) 
 3. การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ (C) การวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต พ.ศ. 2561-2564 จะใช้ตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(SDU QA) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยระบบดังกล่าวได้ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 ในลักษณะเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) เพ่ือวัดความส าเร็จ
ตามที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ เมื่อสิ้นสุดแผน ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายจะจ าแนกตาม 7 ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย (มสด. 5.1.1.16) ซึ่งมีการติดตามประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกรอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน กระบวนการติดตามประเมินผลสรุปได้ดังนี้   
  ขั้นตอนที่ 9 การติดตามประเมินผลตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบาย
และแผนร่วมกับส านักบริหารกลยุทธ์ประสานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือจัดท ารายงานผล ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
รายงานผลผ่านระบบประเมินผล กองนโยบายและแผนร่วมกับส านักบริหารกลยุทธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล และประมวลผลภาพรวมเพ่ือยกร่างรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
(มสด. 5.1.1.17) แล้วจึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป  
  ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ จะถูกน าไปใช้ในการปรับปรุง
การด าเนินงาน (A) ในส่วนของตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย และจะเป็นข้อมูล พ้ืนฐานส าคัญที่ใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการในแผนปฏิบัติงานและการจัดท าแผนกลยุทธ์ในระยะถัดไป  
 
หลักฐาน 
มสด. 5.1.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร จากเอกสารแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 

2561-2564 ฉบับสมบูรณ์ หน้า 75–76 
มสด. 5.1.1.2  การก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix 
มสด. 5.1.1.3  เอกสารน าเสนอการวิพากษ์แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
มสด. 5.1.1.4  รายงานการประชุมรองอธิการบดี วันที่ 13 มีนาคม 2561 
มสด. 5.1.1.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 14 มีนาคม 2561 
มสด. 5.1.1.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งพิเศษ วันที่ 23 มีนาคม 2561 
มสด. 5.1.1.7  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564  
มสด. 5.1.1.8  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 27 เมษายน 2561 
มสด. 5.1.1.9  ตัวอย่างการสื่อสารแผนกลยุทธ์ 
มสด. 5.1.1.10  แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
มสด. 5.1.1.11  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 กันยายน 2561 
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มสด. 5.1.1.12  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 
มสด. 5.1.1.13  แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มสด. 5.1.1.14  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 12 กันยายน 2561 
มสด. 5.1.1.15  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 กันยายน 2561 
มสด. 5.1.1.16  ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 จากเอกสารแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ฉบับสมบูรณ์ หน้า 90–103 
มสด. 5.1.1.17  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้  ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการก ากับติดตามส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละคณะที่มีการจัดการเรียนการ
สอน ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมี
กระบวนการในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 9 คณะ ที่มีการจัดการ
เรียนการสอน ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ดังภาพที่ 5.1.4 
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ภาพที่ 5.1.4 กระบวนการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละคณะที่มีการจัดการ
เรียนการสอนด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร โดยการสนับสนุนให้ตัวแทนของคณะเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในแนวทางการศึกษาโครงสร้างค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (Unit cost) และเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร (มสด.5.1.2.1)    

 ขั้นตอนที่ 2 คณะมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน โดยมีการจัดท าบันทึก
ข้อความถึงกองคลัง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายทางตรงของคณะ และเกณฑ์
การค านวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย (มสด.5.1.2.2) 

คณะเข้าร่วมประชุมชี้แจง 
แนวทางการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ยต่อหัวนกัศึกษา 

คณะขอข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการค านวณจากสว่นกลาง 
และเกณฑ์การค านวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต 

กองคลังจัดส่งค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใชจ้่ายทางตรงของคณะ  
และเกณฑ์การค านวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต ให้แก่ทุกคณะ 

ทุกคณะด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิตและจัดส่งรายงานผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิตให้แกก่องคลัง 

 

กองคลังตรวจสอบการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของทุกคณะ 

กองคลัง รวบรวมรายงานการวิเคราะหต์้นทุน
ต่อหน่วยของแต่ละคณะ  

 จ านวน 9 คณะ 

ถูกต้องครบถ้วน 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
คณะปรับปรุงแก้ไข 
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ขั้นตอนที่ 3  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยกองคลัง มีการสนับสนุนข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง งบด าเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบบุคลากร ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนประจ าส านัก สถาบัน และค่าใช้จ่ายทางตรงของแต่ละคณะ และเกณฑ์การค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต และด าเนินการประสานงานให้คณะใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลจ านวนบุคลากร 
(จากกองบริหารงานบุคคล) ข้อมูลจ านวนนักศึกษา (จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอน  วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน (มสด.5.1.2.3)  

ขั้นตอนที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองคลัง ได้มีการก ากับติดตามความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน 
โดยให้คณะ ส่งรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละคณะ เพ่ือรวบรวมเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี ้ในปีการศึกษา 2561 มีหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จ านวน 9 คณะ ซึ่งสามารถพิจารณา
ความคุ้มค่าทางการเงินในการบริหารจัดการหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

-     คณะวิทยาการจัดการ   
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของคณะ  จ านวน 13 

หลักสูตร พบว่า จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้  
1. ก าไร/ขาดทุนเป็นตัวเงิน  หลักสูตรที่คุ้มค่า (ก าไร) จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรที่ไม่คุ้มค่า (ขาดทุน) จ านวน 12 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา
การจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
การบริการลูกค้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาเลขานุการทาง
การแพทย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกหลักสูตร อยู่ในระดับร้อยละ 89 ถึงร้อยละ 100 และ
จากผลส ารวจประกันคุณภาพหลักสูตร สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของทุกหลักสูตร 

3. โอกาสในการแข่งขันของหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการทุกหลักสูตรมีโอกาสในการแข่งขัน โดยทุก
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมีความคุ้มค่าทางด้านก าไร (รายรับมากกว่ารายจ่าย) ในระดับคณะ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างรายรับจากค่าหน่วยกิตของนักศึกษาต่อปีกับต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะค่าใช้จ่ายของคณะ  
และหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ยังมีความต้องการจากผู้เข้าเรียนและตลาดแรงงานค่อนข้างมาก เช่น 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  เป็นต้น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าศึกษาจ านวนมาก โดยทุก
หลักสูตรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตร และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรแบบปากต่อปากจากนักศึกษารุ่นพี่ไปยังนักศึกษารุ่นน้อง 
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- คณะครุศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของคณะ  จ านวน 2 หลักสูตร 

พบว่า จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้  
1. ก าไร/ขาดทุนเป็นตัวเงิน  หลักสูตรที่คุ้มค่า (ก าไร) จ านวน  2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย และ หลักสูตรการประถมศึกษา  โดยไม่มีหลักสูตรที่ไม่คุ้มค่า (ขาดทุน)  
2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกหลักสูตร โดยมีการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต 

พบว่า หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้งานท าภายใน 1 ปี คือ ร้อยละ 89.71 
รองลงมาได้แก่หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คือ ร้อยละ 86.27   

3. โอกาสในการแข่งขัน คณะครุศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และได้
ตระหนักถึงความ ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมจึงได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคนที่มีทักษะพร้อมเข้าสู่
การท างาน โดยใช้ อุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (smart device) เช่น ไอแพด (iPad) ห้องเรียนอัจฉริยะ (smart 
classroom) เป็นต้น ทั้งเป็นสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศและ
โรงเรียนเครือข่ายเป็นฐาน (School-based Education) พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักศึกษา 

 
- คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของคณะ  
จ านวน 10หลักสูตร พบว่า จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้  

1. ก าไร/ขาดทุนเป็นตัวเงิน  หลักสูตรที่คุ้มค่า(ก าไร) จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรที่ไม่คุ้มค่า (ขาดทุน) จ านวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี หลักสูตรฟิสิกส์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม  หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและ
การวิเคราะห ์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตาม
บัณฑิตที่ได้ท างาน หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มี จ านวน
บัณฑิต 73 คน มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน 17,399.64 บาท หลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีจ านวนบัณฑิต 61 คน มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือ
รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีจ านวนบัณฑิต 44 คน มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 
89.80 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน 19,465.91 บาท หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี มีจ านวนบัณฑิต 18 คน 
มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 83.33 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน 15,548 บาท หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมือง
และอุตสาหกรรม มีจ านวนบัณฑิต 38 คน มีงานท าคิดเป็นร้อยละ 91.67 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน 
16,209.71 บาท โดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

3. โอกาสในการแข่งขัน  

167



 

    - คณะได้มีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในภาพรวม โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
จัดท าโครงการระดับคณะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการเชิงรุก และ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 

 - บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะส าเร็จการศึกษาช่วงเดือนมิถุนายน
ซึ่งจะเข้าสู่การท างานได้เร็วกว่าที่อื่น ที่จะเข้าสู่การท างานในช่วงเดือน 

- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล จึงสามารถท างานได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นทักษะที่ดึงดูดให้สถานประกอบการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของคณะ  
จ านวน 8 หลักสูตร พบว่า จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้  

1. ก าไร/ขาดทุนเป็นตัวเงิน  หลักสูตรที่ไม่คุ้มค่า  (ขาดทุน) จ านวน 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
และหลักสูตรศิลปศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม และหลักสูตรภาษาและการ
สื่อสาร 
      2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  5 หลักสูตร บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 4 หลักสูตร ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 ได้แก่ หลักสูตร
ภาษาจีน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรภาษาไทย และบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ
ทุกหลักสูตรมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่า 15,000 บาท สรุปได้ว่า บัณฑิตของคณะ ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถท างานได้หลากหลายมีความสามารถและมีทักษะของนักปฏิบัติสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 
     3. โอกาสในการแข่งขัน หลักสูตรที่ไม่คุ้มค่าของการบริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ในการผลิตบัณฑิตพิจารณาจากผลวิเคราะห์ความคุ้มทุน และด าเนินการปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข  ได้แก่ 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และหลักสูตรศิลปศึกษา ในขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
และหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ยังคงด าเนินการเปิดรับนักศึกษาตามปกติ   
 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของคณะ  จ านวน 1 
หลักสูตร พบว่า จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้  

1. ก าไร/ขาดทุนเป็นตัวเงิน  พบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เกิดความไม่คุ้มค่า (ขาดทุน) 
2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 อัตราการส าเร็จของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 100 และมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อสมรรถนะของบัณฑิต  ที่จบในปี
การศึกษา 2560 อยู่ในระดับดี  ด้านประสิทธิผล บัณฑิตมีงานท าตรงตามสายงานในปีแรกของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 91.23  ได้รับทุนจากแหล่งงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 22.81  และสอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 ร้อยละ78.10 
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3. โอกาสในการแข่งขัน การเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ในระบบ TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2561 พบว่ามี
ผู้สนใจเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1,325 คน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับจ านวนในแผนรับ เท่ากับ 
13.25: 1 
 
- โรงเรียนการเรือน 

โรงเรียนการเรือน ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน  จ านวน 6 
หลักสูตร พบว่า จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้  

1. ก าไร/ขาดทุนเป็นตัวเงิน หลักสูตรที่คุ้มค่า (ก าไร) จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร  หลักสูตรการก าหนดและการประกอบอาหาร 
หลักสูตรที่ไม่คุ้มค่า (ขาดทุน) จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตร
โภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกหลักสูตร โรงเรียนการเรือน ด าเนินการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของคณะ จ านวน 6 หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรเก่า (ไม่เปิดรับนักศึกษาแล้ว) 
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร และ
หลักสูตรการก าหนดและการประกอบอาหาร มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตร
เทคโนโลยีอาหารและหลักสูตรการก าหนดและการประกอบอาหาร เป็นหลักสูตรใหม่ ที่เปิดรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2560 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ท าให้ต้นทุนการผลิตบัณฑิต ไม่สูงเท่ากับการเรียนในห้องปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ หลักสูตรเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร และหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ไม่คุ้มค่าในการ
บริหารหลักสูตร เนื่องจาก นโยบายมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการเป็น
หลัก และมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล  และมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติให้มากขึ้น ท าให้ต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 
2560-2561 เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ทั้งสองหลักสูตรแรกท่ีกล่าวถึงงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  

3. โอกาสในการแข่งขัน หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรเทคโนโลยี
อาหาร และหลักสูตรการก าหนดและการประกอบอาหาร มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้ 
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตรการก าหนดและการประกอบอาหาร เป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2560 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ท าให้ต้นทุนในการผลิตบัณฑิต ไม่สูงเท่ากับการเรียนในห้องปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว 

 
- โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของคณะ  
จ านวน 5 หลักสูตร พบว่า จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้  

1. ก าไร/ขาดทุนเป็นตัวเงิน  หลักสูตรที่คุ้มค่า (ก าไร) จ านวน 4 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรธุรกิจการ
โรงแรม การท่องเที่ ยว ธุรกิจการบิน และ Hospitality Management ( International programme) 
หลักสูตรที่ไม่คุ้มค่า (ขาดทุน) จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
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2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 95 และ ร้อยละ 100 ใน
หลักสูตร Hospitality Management (International Programme) และหลักสูตรออกแบบนิทรรศการและ
การจัดแสดง สถานประกอบการพึงพอใจบัณฑิตของทุกหลักสูตรรวมจากการตรวจประกันของทุกหลักสูตร 

3. โอกาสในการแข่งขัน  บุคคลภายนอกรับรู้ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยจากการเปิดหลักสูตร 
Hospitality Management (International programme) เห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยได้เปิดโครงการเปิด
สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ และโครงการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ และจากโครงการดังกล่าวถือได้
ว่าเป็นการพัฒนาองค์กรในหลายมิติ ได้แก่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล ไม่ว่าจะ
เป็นสื่อการสอน เทคนิคการสอน หรือบรรยากาศการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การพัฒนาตัว
บุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนนักศึกษาต่างชาติ การพัฒนาการท างานอย่างบูรณาการข้าม
หน่วยงาน โดยให้อาจารย์ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานอ่ืนมาร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายวิชาการ และฝ่าย
สนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาต่างชาติ 
 
- โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง  จ านวน  4  หลักสูตร พบว่า จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้  

1. ก าไร/ขาดทุนเป็นตัวเงิน  หลักสูตรที่คุ้มค่า (ก าไร) จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา 
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกหลักสูตร ด้านประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต อัตรา
การส าเร็จของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การศึกษา 2561 ร้อยละ 75.46 ผู้ใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจ ต่อสมรรถนะ
ของบัณฑิต ที่จบในปีการศึกษา 2560 อยู่ระดับดี  และมีการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือการพัฒนา
อาจารย์เป็นสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดในปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 21.99 ด้าน
ประสิทธิผล  อัตราการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปีของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 2560 พบว่า 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีคะแนนมากที่สุด ร้อยละ 94.29   

3. โอกาสในการแข่งขัน พบว่าในระบบ TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2561 มีผู้สนใจเลือกโรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง จ านวน 120 คน โดยแบ่งเป็น นิติศาสตรบัณฑิต 40 คน รัฐศาสตรบัณฑิต 40 คน รัฐศาสนศาสตร
บัณฑิต 40 คน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับจ านวนในแผนรับ เท่ากับ 1:5, 1:4, 1:6 ตามล าดับ 

 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของบัณฑิต  จ านวน 3 หลักสูตร 
พบว่า จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้  

1. ก าไร/ขาดทุนเป็นตัวเงิน  หลักสูตรที่ไม่คุ้มค่า  (ขาดทุน) จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา 
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2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกหลักสูตร บัณฑิตทุกคนมีงาน เลื่อนต าแหน่ง ความ
รับผิดชอบสูงขึ้น และได้รับเงินเดือนสูงขึ้น 

3. โอกาสในการแข่งขัน มีโอกาสในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เพราะมีความสามารถในการแข่งขัน 
และหลักสูตรเป็นที่ต้องการของประเทศตามยุทธศาสตร์ของประเทศ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และตรงตามสาขา 
และมีผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ เป็นหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีชื่อเสียง ในการสร้างคนให้กับประเทศชาติ และการจัดการศึกษา
พิเศษ 

สรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร จ านวน 52 หลักสูตร มี
จ านวนหลักสูตรที่คุ้มค่า (ก าไร) จ านวน 15 หลักสูตร และ จ านวนหลักสูตรที่ไม่คุ้มค่า (ขาดทุน) จ านวน 37 
หลักสูตร 

 
หลักฐาน 
มสด. 5.1.2.1  หนังสือที่ ศธ 0503(4)ว1393  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง

แนวทางการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา  
ระยะที่ 2 

มสด. 5.1.2.2  บันทึกข้อความจากคณะ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายและเกณฑ์การค านวณต้นทุน
ผลผลิตต่อหน่วย 

มสด. 5.1.2.3   ข้อมูลประกอบการค านวณต้นทุนต่อหน่วย และเกณฑ์การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มสด. 5.1.2.4   รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละคณะ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสภามหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 4956/2559 สั่ง ณ วันที่  
9 พฤศจิกายน 2559 (มสด.5.1.3.1)  และคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง พิจารณาและวิเคราะห์นโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 
2561  ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 และการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 8 
ด้าน (มสด.5.1.3.2)  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 
2561 (มสด.5.1.3.3) เพ่ือด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัย 
   2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบ 
ได้แก่ ผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงของคณะ/โรงเรียน ส านัก สถาบัน หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานภายใน
ส่วนงาน (มสด.5.1.3.4) เพ่ือร่วมกันวิคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย (มสด.5.1.3.5) ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้จ านวน 8 ด้าน และน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากแผนบริหารความเสี่ยงของปีการศึกษา 
2560 คือ ความเสี่ยงด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน (รายได้ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหารายได้)  มา
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จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา 2561  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดวางระบบ
ความเสี่ยง  
    นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560 มาทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้เหมาะสมกับประเด็น
ความเสี่ยงโดยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงซึ่งระบุไว้คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
(มสด.5.1.3.6)   
   3. คณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ได้รวบรวมปัจจัยเสี่ยงจากทุกหน่วยงานและ
คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง โดยวิเคราะห์จากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัดในการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เพ่ือจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.5.1.3.7) 
ประกอบด้วยความเสี่ยง 4 เรื่อง คือ   

   (1) ความเสี่ยงทางการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน : รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย อ านาจการซื้อ
ลดลงและการแข่งขันทางธุรกิจวิชาการสูง 
  (2) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ : การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในวิชาชีพของบุคลากรสาย
วิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ของ ก.พ.อ. 
  (3) ความเสี่ยงทางพฤติกรรม : การน าข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่โดยไม่ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบ เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เกิดจากจิตส านึกของบุคลากรและ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ ์

   (4) ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ : ระบบฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยมีโอกาสถูก
โจรกรรมข้อมูลโดยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ อาจท าให้ข้อมูลหลักที่จัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัย  
มีโอกาสสูญหายได้หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้รวมถึงข้อมูลหลักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
มีความเสี่ยงสูญหายจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดในกรณีอ่ืนๆ เช่น ระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องฉับพลัน เป็นต้น 
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาจเกิดจากการโจรกรรมข้อมูลหรือท าลายข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัยจากบุคคลไม่พึงประสงค์ 
   4. การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามผล
การด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยคณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการด าเนินงานและรายงานความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง เพ่ือรับข้อเสนอแนะ 
และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

      ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) 
(มสด.5.1.3.8) พบว่า ค่าระดับความเสี่ยงลดลงเป็นไปตามเป้าหมายของค่าระดับความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
   (1)  ความเสี่ยงทางงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน : รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้  ตามตารางท่ี 5.1.1 
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ตารางท่ี 5.1.1  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทางการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
ปีการศึกษา 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 
2560 2561 
ก่อน 

การบริหารความเสี่ยง 
5(L)x5(I)=25 
(ระดับสูงมาก) 

 
หลัง 

การบริหารความเสี่ยง 
5(L)x5(I)=25 
(ระดับสูงมาก) 

ความเสี่ยงคงเดิม 

ก่อน 
การบริหารความเสี่ยง 

5(L)x5(I)=25 
(ระดับสูงมาก) 

 
หลัง 

การบริหารความเสี่ยง 
2(L)x5(I)=10 

(ระดับสูง) 
ความเสี่ยงลดลง 

 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของ
จ านวนเงินรายได้ของ
หน่วยงานอิสระท่ี
เป็นไปตามแผนการ
จัดหารายได้ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 
100 

1. การ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์  ก า ร
บริการหรือระบบในการบริหาร
จัดการส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภาพ 
(Productivity) ในการด าเนินงาน
เชิงธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า  
2. ก า ร พั ฒ น า ทุ น ม นุ ษ ย์ ข อ ง
บุคลากร เช่น การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนใหม่ที่ตอบรับ
พั น ธ กิ จ แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยและความต้องการ
ของผู้เรียน  
3. การพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ระยะสั้น   
4. การจัดท าโครงการเพ่ือจัดหา
ง บ ป ร ะม า ณ จ า ก ห น่ ว ย ง าน
ภายนอก/แหล่งเงินทุนใหม่ 

หน่วยงานอิสระ 5 หน่วยงาน มี
แผนจัดหารายได้ ปีงบประมาณ 
2562 รอบ 9 เดือน จ านวน 
204,065,516.00 บาท  ผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดหา
รายได้  จ านวน 250,820,504.13 
บาท  สามารถหารายได้มากกว่า
แผนการจัดหารายได้ที่ก าหนดไว้ 
จ านวน  46,754,988.13 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 122.91 
 

 
                  (2) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ : การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในวิชาชีพของบุคลากรสาย
วิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  ตามตารางที่ 
5.1.2 
 
ตารางที่ 5.1.2  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ 

ปีการศึกษา 2561 วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 
ก่อน 

การบริหารความเสี่ยง 
5(L)x4(I)=20 

)ระดับสูงมาก(  
 

หลังการบริหารความ
เสี่ยง 

3(L)x4(I)=12 
(ระดับสูง) 

ความเสี่ยงลดลง 

สายวิชาการ 
1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในลักษณะการ
ให้ค าปรึกษาในการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนตาม
เกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ.(รวมถึงเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. ปี พ.ศ. 2558) อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การออกแบบการวิจัย การตีพิมพ์บทความ
วิจัยและวิชาการในระดับนานาชาติ 
2.จัดท ามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการสอนระดับสากล 

1. ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย
มีบุคลากรสายวิชาการได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.73 เป็นไปตามเป้ าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ (ร้อยละ 
40)  ซึ่งสอดคล้องของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต รายละเอียด ดังนี้ 
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ปีการศึกษา 2561 วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 
 
ตวัชี้วัด  
1. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายวิชาการท่ี
มีต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. 
2. มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตมีเกณฑ์มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพด้าน
การสอนที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการสอน
ระดับสากลและ
สามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา 
 

 
สายสนับสนุน 

1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในลักษณะอบรม 
ระบบพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาในการจัดท าผลงานที่
สะท้อนถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนิน
ของงาน/กระบวนการ/องค์กร/มหาวิทยาลัยได้
แล้ว 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

จ านวน 
(คน) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

281 

รองศาสตราจารย์  23 
ศาสตราจารย์   1 

รวม 305 
2. มหาวิทยาลัยได้จัดท า เกณฑ์
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการ
สอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ส อ น ร ะ ดั บ ส า ก ล  ( UKPSF)  ที่
สามารถใช้ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของบุคลากรสายวิชาการ และ
มีการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ 
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ต าแหน่งที่
สู งขึ้นจากระดับปฏิบัติ การ เป็น
ช านาญการ จ านวน ๓ คน 
4. มหาวิทยาลัยจัดอบรมส าหรับ
พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พ่ื อ
เตรียมการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นระดับช านาญการ   
    4.1 KM Speed Up : การเขียน
ผลงาเข้าสู่ระดับช านาญการ 
    4.2 คลินิก Work Manual 
    4.3 การเขียนงานเชิงวิเคราะห์ 
สั ง เ ค ร า ะ ห์  ส า ห รั บ พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย (Level 2)   

 
                  (3) ความเสี่ยงทางพฤติกรรม : การน าข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่โดยทั้งๆ ที่ยัง
ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบ  ตามตารางที่ 5.1.3 
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ตารางท่ี 5.1.3  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทางพฤติกรรม 
ปีการศึกษา 2561 วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 

ก่อน 
การบริหารความเสี่ยง 

5(L)x5(I)=25 
(ระดับสูงมาก) 

 
หลัง 

การบริหารความเสี่ยง 
3 )L(  X 4 )I = ( 12 

)ระดับสูง(  

ตัวช้ีวัด  ไม่มี
เหตุการณ์ที่บุคลากร
น าข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยไป
เผยแพร่จนเกิดผล
กระทบเชิงลบต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กองประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ  
1. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนการเผยแพร่ ทั้ง
ความถูกต้องและเหมาะสม  
2. บริหารจัดการข้อร้องเรียนให้ถูกต้อง ตาม
ระบบข้อร้องเรียนที่ผู้รับผิดชอบสามารถรับรู้
ข้อมูลการกระท าผิดได้ 

ไม่พบเหตุการณ์ที่บุคลากรน าข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เผยแพร่ให้เกิดผลลบต่อภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 
 

                      (4) ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ : ระบบฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย 
มีโอกาสถูกโจรกรรมข้อมูลโดยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ อาจท าให้ข้อมูลหลักที่จัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัยมีโอกาสสูญหายได้หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้รวมถึงข้อมูลหลักต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงสูญหายจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดในกรณีอ่ืนๆ เช่น ระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
ฉับพลัน เป็นต้นตามตารางที่ 5.1.4 
 
ตารางท่ี 5.1.4  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2561 วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 
ก่อนการบริหารความ

เสี่ยง 
3(L)x5(I)=15 
(ระดับสูงมาก) 

 
หลังการบริหารความ

เสี่ยง 
3(L)x4(I)=12 

(ระดับปานกลาง) 
 

1.จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแผน
ความต่อเนื่องในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ประชุมถ่ายทอดความรู้เรื่องแผนรองรับฯ 
ให้ แก่ บุ คล ากรฝ่ า ย ง านด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศเพ่ือสามารถท างานแทนกันได้ 

1. มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(IT Contingency Plan) จ านวน 1 
เล่ม ใช้เป็นคู่มือและขั้นตอนในการ
ด าเนินงานหากเกิดเหตุการณ์ไม่
คาดคิด 
2. จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องแผนรองรับฯ ให้กับบุคลากรใน
ฝ่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกคนเพ่ือสามารถท างานแทนกันได้ 
จ านวน 1 ครั้ง 
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ปีการศึกษา 2561 วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการจัดการความเสี่ยง 
ตัวช้ีวัด   
1. มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตมีแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
และแผนความ
ต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ไม่มีความเสียหาย
ของข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตในปีการศึกษา 
2561  

3. ในปีการศึกษา 2561 ไม่มีความ
เ สี ย ห า ย ข อ ง ข้ อ มู ล ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4.มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ควบคู่ไปกับโครงการจัดหาอุปกรณ์
ส ารองข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

  
  จากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พบว่า ความเสี่ยงทั้ง 4  
ด้าน มีค่าระดับความเสี่ยงลดลง  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าหมายตามชี้วัดที่
ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 

5. มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา  2561 มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป (มสด.5.1.3.9) จ านวน 2 เรื่อง คือ  

     1) การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ แม้ในปีการศึกษา 2561  
จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามนโยบายด้านผลงานวิชาการของ สกอ. มีแนวโน้ม
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ผลงานวิชาการและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในอนาคต 

     2) รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ถึงแม้ว่าความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวมีค่าระดับ
ความเสี่ยงลดลงและผลการด าเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงแต่มหาวิทยาลัยยังคงให้
ความส าคัญและตระหนักถึงความเสี่ยงทางงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน เนื่องจากแนวโน้มการถดถอย
ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก จึงถือว่าเป็นความเสี่ยงด้านรายได้ยังเป็นความเสี่ยงส าคัญที่มหาวิทยาลัย
ยังคงติดตามความเสี่ยงอยู่ 

           
หลักฐาน 

มสด. 5.1.3.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง  
มสด. 5.1.3.2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 1(19)/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 

2561 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

มสด. 5.1.3.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบความเสี่ยง  ประจ าปีการศึกษา 2561 
มสด. 5.1.3.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2561 
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  มสด.5.1.3.9       (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน 
มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินงาน

บรรลุตามพันธกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งประเมินการบริหารงานของผู้บริหารทุก
ระดับ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นผลการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 

(มสด. 5.1.4.1) ภายใต้การปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Reprofiling) และแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559-2563  โดยการวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์จะสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU QA (มสด. 5.1.4.2) เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ซึ่งระบบดังกล่าวได้ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2564) ในลักษณะเป็นล าดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) เพ่ือวัดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ก ากับติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณถัดไป โดยผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมี
เป้าประสงค์ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวน 3 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการ
ประเมินตามเกณฑ์ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะตอบสนองต่อโลกอนาคตและเป็นพลเมืองที่ดี โดยมี
เป้าประสงค์ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความส าเร็จในการท างานและการด ารงชีวิต ซึ่งมหาวิทยาลัย
ก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวน 19 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการ
ประเมินตามเกณฑ์ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือสร้างผลการวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจชุมชน สังคม และการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัย
ก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการ
ประเมินตามเกณฑ์ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

มสด. 5.1.3.5 ความเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มสด. 5.1.3.6 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 5.1.3.7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(34)/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561   

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
มสด. 5.1.3.8 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 14(32)/2562 เมื่อวันที่ 17 

กันยายน  2562  และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 
2561 (รอบ 12 เดือน)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
เป้าประสงค์ ให้ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาจากการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวน 5 ตัวชี้วัด โดยผลการ
ด าเนินงานอยู่ระหว่างการประเมินตามเกณฑ์ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีเป้าประสงค์ สร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพแก่
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวน 11 ตัวชี้วัด โดยผลการ
ด าเนินงานอยู่ระหว่างการประเมินตามเกณฑ์ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ โดยมีเป้าประสงค์ การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
จ านวน 11 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการประเมินตามเกณฑ์ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้ โดยมี
เป้าประสงค์ ให้มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการพัฒนาเพ่ือบรรลุตามแผนที่ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัย
ก าหนดประเด็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวน 9 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการ
ประเมินตามเกณฑ์ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

สรุปผลการด าเนินงานรวมทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามประเด็น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์จ านวนทั้งสิ้น 68 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการประเมินตาม
เกณฑ์ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จะแสดงถึงประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (มสด. 5.1.4.3) 

2. หลักประสิทธิภาพ Efficiency  
มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี มีการออบแบบกระบวนการบริหารจัดการ

และการปฏิบัติงาน โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2564 (มสด. 5.1.4.1) และ
ก าหนดคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU QA (มสด. 5.1.4.2) เป็น
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นกลไกในการประเมินความส าเร็จ เพ่ือวัดประสิทธิภาพตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ า รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งตัวชี้วัดในการด าเนินงานจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สะท้อนประสิทธิภาพในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้
น าเทคโนโลยีและเทคนิคมาพัฒนาเป็นเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความ
ต้องการผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย 

- ระบบบริหารการศึกษา (academic.dusit.ac.th) ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดย
ระบบดังกล่าวได้สนับสนุน กระบวนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การตรวจสอบผลการเรียน การ
ตรวจสอบประวัตินักศึกษา  การตรวจสอบการช าระเงินบ ารุงการศึกษา/การค้างช าระ รวมทั้งการติดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และสนับสนุนการบริหารจัดการงาน
ทะเบียนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มสด. 5.1.4.4) 

- ระบบแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (QR-Code) สนับสนุนการบริหารจัดการ
โครงการและงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการโครงการ
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และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถติดตามและตรวจสอบโครงการงบประมาณของ
หน่วยงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว อีกทั้งสามารถน าข้อมูงดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ (มสด. 5.1.4.5) 

- ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (GL) เป็นระบบสนับสนุนการจัดการงบประมาณที่เชื่อมโยงข้อมูลด้าน
งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สามารถน าข้อมูลมาจัดท างบการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มสด. 5.1.4.6) 

- ระบบบริหารจัดการพัสดุ การปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยใช้ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) มาสนับสนุนให้การด าเนินงานให้ถูกต้องโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(มสด. 5.1.4.7) 

- ระบบบริหารงานบุคลากร (e-Profile) เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเก็บ
ข้อมูลด้านทะเบียนประวัติ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลด้านการศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ผลงานวิชาการ ข้อมูลการ
ท างาน/การอบรม ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ของบุคลากร เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนด
แผนพัฒนาบุคลากร และก าหนด กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความได้เปรียบจาก
ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (มสด. 5.1.4.8) 

- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-office) เป็นระบบสนับสนุนการด าเนินงานธุรการและงานสารบรรณ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยสามารถปฏิบัติงานได้แบบ Real Time ท าให้บริหารจัดการงานที่มี
ความส าคัญได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาที่ก าหนด สร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน ทั้งยังช่วยลดปริมาณ
การใช้กระดาษ ลดแรงงาน ลดระยะเวลาในการด าเนินงาน และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (มสด. 5.1.4.9) 

อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้มีส านักบริหารกลยุทธ์ด าเนินการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ขับเคลื่อน สนับสนุน และบูรณาการโครงการและงบประมาณในเชิงกลยุทธ์ที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความได้เปรียบและประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น งานเชิงยุทธศาสตร์ งานด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ  
เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง Responsiveness  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการเรียนรู้ รับฟัง และตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร 

ประชาชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอ านวยความสะดวกต่อผู้ที่มาใช้บริการที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย 
สะดวกและรวดเร็ว โดยมีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องทุกข์จาก
ผู้รับบริการ จากบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็น ช่องทางที่เปิดเผย เช่น 

(1) ช่องทางการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบการประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ให้นักศึกษาสามารถประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
ความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  (มสด. 5.1.4.10) 

(2) ช่องทาง Service Center เป็นศูนย์ข้อมูลในการติดต่อ สอบถาม ให้ข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
อีกทั้งเป็นศูนย์การประสานงานระหว่างผู้ติดต่อ / ผู้รับบริการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือตอบสนองตามความต้องการ /รับบริการ และความคาดหวังของผู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อมหาวิทยาลัย (มสด. 5.1.4.11) 
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(3) ช่องทางให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website , Facebook ของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น งานรับพระราชทานปริญญาบัตร  แนะน างาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน เป็นต้น (มสด. 5.1.4.12) 

4. หลักการความรับผิดชอบ Accountability  
มหาวิทยาลัยได้แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ต่อความ

คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ โดยมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นเป้ามหายในการด าเนินการ และได้แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นสวนดุสิต 
เพ่ือออกไปรับใช้สังคมตอบสนองความคาดหวังของชุมชนและสังคม (มสด. 5.1.4.13) นอกจากนั้น 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ เรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ โดยได้บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ
จ 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 าโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ (การวิจัยนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) รวมทั้งสิ้น 13 แผนงานวิจัย (49 โครงการเดี่ยว) (มสด. 5.1.4.14) เป็นต้น  

ด้านการบริการทางวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการ
ด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปี 2561-2564 (มสด. 5.1.4.15) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการ
บริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ชุมชนและสังคม
ได้รับการพัฒนาจากการให้บริการวิชาการบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์
ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการทางวิ ชาการ โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมสนับสนุน เช่น โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน (มสด. 5.1.4.16) ให้กับ
โรงเรียนในชุมชนและในจังหวัดเข้าร่วม เพ่ือน าบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะหลักสูตรในรูปแบบที่
หลากหลายตามความเชี่ยววชาญเพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์น าไปสู่การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนตลอดจนปลูกฝังค่านิยมในการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือให้การบริการวิชาการ 

ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่ 
Clean&Green University ซึ่งในปี 2560 มหาวิทยาลัยมีการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
        (1) การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและพัสดุสิ้นสภาพ โดยมีจุดรวบรวมขยะเพ่ือคัดแยกขยะออก
ตามประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าขยะรีไซเคิลกลับมาสร้างประโยชน์ รวมทั้งมีการจัดการพัสดุสิ้นสภาพของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมีโครงการลดขยะพลาสติกด้วย
แอปพลิเคชั่น ECOLIF และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์การลดพลาสติกทุกชนิด (มสด. 5.1.4.17) 
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(2) การประหยัดพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน และรณรงค์การลด
ใช้พลังงานตามมาตรการดังกล่าว โดยแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยขึ้นมาเป็น
กลไกในการด าเนินงานตามประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เพ่ือติดตามการด าเนินงานแล้วสรุปรายงานผล
การตรวจสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ 
(มสด. 5.1.4.18) 

5. ความโปร่งใส Transparency  
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยมีเป้าประสงค์ใน

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและ
ระบบธรรมาภิบาล   ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยเสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ปลอดจากการทุจริต ทั้งมิติด้านการบริหารงาน ด้านการ
ปฏิบัติงาน โดยน าระบบ ITA มาเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ 2561 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลคะแนนในภาพรวม
เท่ากับ 85.23 คะแนน ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินจัดอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนน
สูงสุด คือ 92.51 คะแนน (มสด. 5.1.4.19) 

อีกท้ัง ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกระดับ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบว่า 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งได้จัด
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (มสด. 5.1.4.20) โดยบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 
กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเดินรณรงค์เพ่ือต่อต้านการทุจริต ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการต่อต้าน

การทุจริตซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่  เป็นวิทยากร ณ ศาลาชื่นอารมณ์ 
3. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต โดยคณะวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ ห้องประชุมกุมาริกา 
6. การมีส่วนร่วม (Participation) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความ

คิดเห็น      ร่วมอภิปราย และร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจน
การประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการ เช่น 1.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประธานสภานักศึกษา นายก
องค์การนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนนักศึกษา   2.คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้
ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น   ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการ
แก้ปัญหารวมทั้งร่วมในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ตลอดจนการประสานงานความร่วมมือในด้านต่างๆเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานก้าวไปสู่ความเป็นสากล (มสด. 5.1.4.21) 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบนโยบายการด าเนินงาน 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  
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7. หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization)  
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้หลักการกระจายอ านาจโดยอธิการบดีได้ก าหนดล าดับให้รองอธิการบดี
รักษาการแทนอธิการบดี และมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ที่ 2013/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 
5115/2560 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยในการมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนนั้น 
รองอธิการบดีมีอ านาจ หน้าที่ รับผิดชอบก ากับ ดูแล และตรวจสอบการท างานของหน่วยง านที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ การพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของ
หน่วยงานในก ากับ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความรวดเร็วในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (มสด. 5.1.4.22) 

ในส่วนการด าเนินงานภายใต้รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงสร้างการบริหารงานเพ่ือก าหนด
ส่วนงานในก ากับของรองอธิการบดี  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการจัดการคุณภาพด้านกฎหมาย การออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ 

เพ่ือรองรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นหลักนิติธรรมเป็นส าคัญ โดยมีกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่บน website ของกองกฎหมาย 
(มสด. 5.1.4.23) เพื่อให้บุคลากรรับทราบอย่างท่ัวถึง โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 5.1.5 
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ภาพที่ 5.1.5 ขั้นตอนการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นจ านวน

ทั้งสิ้น 39 ฉบับ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม (audit committee) เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานของมหาวิทยามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม (มสด. 5.1.4.23) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักความเสมอภาคปฏิบัติต่อบุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่มีการแบ่งแยก ด้านชายหญิง หรือถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ความเชื่อทาง
ศาสนา ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงด้านการศึกษา โดยมี
การด าเนินงานดังนี้ 
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- มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ เรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ โดยได้บูรณา
การการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนการเรือน หลักสูตร
ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  โดยโรงเรียนการเรือนได้รับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ
เรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ ในหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์โดยได้บูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ และคณะคณะครุศาสตร์ ในการจัดบุคลากรล่ามภาษามื อ
และผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ ร่วมกับอาจารย์โรงเรียนการเรือน ในการจัดการ
เรียนการสอนด้านคหกรรมศาสตร์ให้นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติในชั้น
เรียนเดียวกันได้  ในส่วนการดูแลนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนการเรือนได้ประสานงานกับ
ผู้ปกครองของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่ายนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบกับนักเรียนปกติในชั้นเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้เมื่อได้รับการศึกษาและพัฒนาจนจบหลักสูตรปริญญา
ตรีแล้ว ส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพตรงตามความสามารถที่เกี่ยวข้องในสาขาที่จบได้ ซึ่งส่วนหนึ่ง
มหาวิทยาลัยได้รับเข้าท างานในหน้าที่เก่ียวกับการจัดบริการอาหารในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยด้วย 

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 (มสด. 5.1.4.24) 

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
โดยการจัดหาทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนทุนการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยและในส่วน
ทุนการศึกษาภายนอก เช่น ทุนการศึกษา กรอ. กยศ. รวมถึงทุนการศึกษาที่ได้รับจากสถานประกอบการอ่ืน ๆ 
เป็นต้น มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคในด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (มสด. 5.1.4.25) 

- การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเสมอของถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา 
ระหว่างนักศึกษาไทยพุทธและนักศึกษาไทยมุสลิม โดยเป็นการท างานร่วมกันของนักศึกษาทูตวัฒนธรรมสวน
ดุสิต (SDU Ambassador) และนักศึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Muslim Student Club at 
SDU) ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางศาสนา เช่น 
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 และกิจกรรมค่ายอาสาเพ่ือพัฒนา มัสยิดเราดอตุ้ลญัณนะฮ์ จังหวัดตราด 
เป็นต้น (มสด. 5.1.4.26) 

- การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างมีความเสมอภาคไม่แบ่งแยกประเภท
บุคลากร โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมการฝึกอบรมรับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและการท างาน เช่น  
1.โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานแก่บุคลากร (มสด. 5.1.4. 27)  2.โครงการ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (มสด. 5.1.4.28)  และ 3.การ
อบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นต้น (มสด. 5.1.4.29) 

  รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาตนเองของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน ในการสนับสนุนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ โดยให้เข้าร่วมการฝึกอบรม เช่น KM Speed Up : การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับช านาญการ (มสด. 
5.1.4.29) การเขียนงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน (Level 
2) (มสด. 5.1.4.29) รวมถึงการเขียนงานวิจัยแบบ R2R ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน 
(Level 2)  เป็นต้น  (มสด. 5.1.4.29) 
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- การจัดงานเสริมสร้างขวัญและก าลังให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหมายให้บุคลากรทุกคนมี
ขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างานให้กับมหาวิทยาลัย เช่น งานปีใหม่ประจ าปี 2561 งานบวงสรวงศาลหลวงปู่
ชัยมงคล งานเกษียณอายุราชการ/อายุงานเป็นประจ าทุกปี รวมถึงงานจิตอาสาอ่ืน ๆ (งานบ าเพ็ญกุศล) เป็น
ต้น (มสด. 5.1.4.30) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus-Oriented)  
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการมีส่วนร่วมทางความคิด โดยใช้

กระบวนการจัดการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จะ
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ถึงการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรและผู้บริหารในการประชุมของมหาวิทยาลัย   โดยกระบวนการที่มหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นฉันทามติ เช่น 

- กระบวนการพิจารณากฎหมายล าดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา โดย
เริ่มจากการมีส่วนร่วมทางความคิดของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นกองกฎหมายจะท าการยกร่างกฎหมาย และเสนอคณะกรรมการยกร่างกฎหมายพิจารณา จากนั้นเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และเสนอสภามหาวิยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ตามล าดับโดยการพิจารณาของคณะกรรมการในที่ประชุมต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการจะให้
ข้อเสนอแนะตามความเชี่ยวชาญและสรุปเป็นฉันทามติร่วมกัน (มสด. 5.1.4.31) 

- กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต ในขั้นตอนที่ 4 
มหาวิทยาลัยได้ประชุมสร้างความเข้าใจและวิพากษ์ (ร่าง) ระบบ SDU QA ซึ่งประกอบด้วย SDU The Line 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ร่วมกับตัวแทน/ผู้บริหารของแต่ละคณะ แต่ละส่วนงาน 
รวมถึงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย แล้วปรับให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับบริบทและ
การปรับยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
(มสด. 5.1.4.32) 

- กระบวนการพิจารณา (ร่าง) รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี Good University Report 2016-2017 ซึ่งได้
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันพิจารณารายละเอียดและหาข้อสรุป
ร่วมกัน แล้วจึงจัดท า รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี Good University Report 2016 -2017 เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป (มสด. 5.1.4.33) 
 
หลักฐาน 
มสด. 5.1.4.1  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561-2564 
มสด. 5.1.4.2  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU QA 
มสด. 5.1.4.3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต SDU QA 
มสด. 5.1.4.4  Website :  https://academic.dusit.ac.th/academic/Login.sdu 
มสด. 5.1.4.5  Website :  http://sduplan.dusit.ac.th/plan2561 
มสด. 5.1.4.6  คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (GL) 
มสด. 5.1.4.7  Website : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp)  http://www.gprocurement.go.th  
มสด. 5.1.4.8  Website :  http://personnel.dusit.ac.th/eprofile/main/ 
มสด. 5.1.4.9  Website :http://eoffice.dusit.ac.th/ 
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มสด. 5.1.4.10  Website : http://eassessment.dusit.ac.th/Login.aspx 
มสด. 5.1.4.11  รูปการด าเนินงาน Service Center 
มสด. 5.1.4.12  Website : www.dusit.ac.th   Facebook : https://www.facebook.com/dusit.ac.th/ 
มสด. 5.1.4.13  รายงานจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 และจ านวนนักศึกษาที่มี

ความต้องการพิเศษของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 5.1.4.14  โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ (การวิจัยนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม) 

มสด. 5.1.4.15  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561-2564 
มสด. 5.1.4.16  โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน 
มสด. 5.1.4.17  โครงการลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชั่น ECOLIF 
มสด. 5.1.4.18  ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานของ

มหาวิทยาลัย 
มสด. 5.1.4.19  ผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มสด. 5.1.4.20  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
มสด. 5.1.4.21  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภา

คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย  
มสด. 5.1.4.22  ค าสั่งการก าหนดล าดับให้รองอธิการบดีรักษาการแทนอธิการบดี และมอบอ านาจให้รอง

อธิการบดีปฏิบัติงานแทนอธิการบดี และค าสั่งการมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติงาน
แทนอธิการบดี 

มสด. 5.1.4.23  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ Website กองกฎหมาย 
มสด. 5.1.4.24  จ านวนนักศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 5.1.4.25  จ านวนนักศึกษาทุนกรอ./กยศ. ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 5.1.4.26  กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 และกิจกรรมค่ายอาสาเพ่ือพัฒนา มัสยิดเราดอตุ้ลญัณ

น ะ ฮ์   
จ.ตราด 

มสด. 5.1.4.27  โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานแก่บุคลากร 
มสด. 5.1.4.28  โครงการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
มสด. 5.1.4.29  การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจ าปี พ.ศ.2562, KM Speed Up : การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับ

ช านาญการ, การเขียนงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สายสนับสนุน (Level 2), การเขียนงานวิจัยแบบ R2R ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สายสนับสนุน (Level 2) 

มสด. 5.1.4.30  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานมหาวิทยาลัย ปีใหม่ประจ าปีงบประมาณ 2561   
มสด. 5.1.4.31  ขั้นตอนการน าเสนอกฎหมายล าดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 5.1.4.32  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU QA 
มสด. 5.1.4.33  รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี Good University Report 2016-2017  
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

      มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ และคณะท างานการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ก าหนดประเด็น และเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 (มสด.5.1.5.1  และ มสด.5.1.5.2) โดยคณะกรรมการ
ท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม ซึ่งจัด
ให้มีการประชุมเป็นประจ าทุก 2 เดือน ตั้งแต่เดือนแรกของปีการศึกษา 2561 เพ่ือก ากับ ติดตามความก้าวหน้า 
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
หน่วยงานสายวิชาการ 10 คณะ/โรงเรียน หน่วยงานสายสนับสนุน 7 ส านัก/สถาบัน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4 ศูนย์ ดังแผนภาพที่ 5.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1.6 การด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 
 

โครงสร้างการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. โดยก าหนดเป็น 5 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ 1) การ
ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 2) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ  3) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การรวบรวมความรู้โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร และ 5) การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดั งภาพที่ 5.1.7 (มสด.
5.1.5.3)  

 
 
 

คณะกรรมการบรหิารการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะท างานการจดัการความรู ้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สายวิชาการ 
คณะท างานการจดัการความรู ้

คณะ/โรงเรียน 

สายสนับสนุน 
คณะท างานการจดัการความรู ้

วิทยาเขต/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั่ง 

ประเด็นการจดัความรู ้
-การผลิตบณัฑิต เทคนิควิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ 
-การวิจัย การส่งเสริมกระบวนการเพื่อการ
พัฒนางานวิจยัเพื่อให้เกิดผลในทางส่งเสริม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั 

ประเด็นการจดัความรู ้

-การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  การพัฒนาคุณภาพใน
การท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบตัิงาน 
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ภาพที่ 5.1.7 ระบบการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
หน่วยงานสายวิชาการ ทุกหน่วยงานได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามระบบการจัดการความรู้ทุก

ขั้นตอนและเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  

-การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงานสายวิชาการก าหนดประเด็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
การผลิตบัณฑิต คือ  เทคนิควิธีการสอนและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ และ 2) ด้านการวิจัย คือ การส่งเสริม
กระบวนการเพื่อการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดผลในทางส่งเสริมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

-การก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานสายวิชาการ คือ อาจารย์  
-การจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคณะ/โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
             1.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาบัณฑิต ด้านวิชาการ (Hard Skill) และการพัฒนา
บัณฑิตด้านสังคม (Soft Skill) เหตุผลที่เลือก เนื่องจากการพัฒนาบัณฑิตในปัจจุบันนั้น หาได้มุ่งเน้นเพียงแต่
ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องมีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในด้านสังคมให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะ
เป็น การท างานร่วมกันเป็นทีม การปรับตัว การมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นทักษะที่
ผู้เรียนส่วนหนึ่งมองข้าม และไม่ได้สนใจ หากแต่เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยท าให้บัณฑิตสามารถที่จะท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
             1.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการสร้างชุดโครงการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เหตุผลที่เลือก เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์เพ่ือ
สังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ของคณะ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศในเจริญยิ่งขึ้น  
(มสด.5.1.5.4) 
        2. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
            2.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แบบ Game 
Based Learning ไปประยุกต์ใช้ในการสอน เหตุผลที่เลือก เนื่องจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ปัจจุบัน ชอบการเรียนรู้พร้อมกับการได้รับความสนุกสนานในระหว่างเรียน การน าการสอนแบบ Active 

1.การก าหนด
ประเด็นความรู้ 

2.ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 

3.การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากความรู้ ทกัษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง 

4.จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพรอ่อกมาเป็นลาย

ลักษณ์อกัษร 

5.การน าแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
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Learning แบบ Game- Base Learning น่าจะช่วยท าให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น น าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่สูงขึ้น 
             2.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการก าหนดหัวข้อวิจัยย่อยเพื่อการจัดท าข้อเสนอแผน
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เหตุผลที่เลือก เนื่องจากบุคลากรของ
คณะส่วนใหญ่ยังไม่ช านาญในคิดหัวข้อวิจัยย่อยภายใต้ข้อเสนอแผนโครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
อาจารย์นักวิจัยภายในคณะที่มีประสบการณ์และได้รับอนุมัติทุนวิจัยแล้ว น่าจะท าให้อาจารย์ที่สนใจสามารถ
เข้าใจและกล้าสอบถามข้อสงสัยได้สะดวกขึ้น (มสด.5.1.5.5)  
        3. คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
            3.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่สอดคลอง
กับบริบทของหองเรียน เหตุผลที่เลือก เนื่องจากปัจจุบันคณะครุศาสตร์มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ
นิเทศเข้าสู่กระบวนการเกษียณอายุราชการจ านวนหลายท่าน ประจวบกับได้รับอาจารย์ใหม่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
รูปแบบการนิเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อออกนิเทศ ณ สถานฝึกประสบการณ์จริง มีตัวแปรที่
หลากหลายในแต่ละสถานฝึกประสบการณ์ ฉะนั้นปัญหาที่พบก็จะแตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงที่อาจารย์แต่ละท่านได้สะสมมาเป็นเวลายาวนาน จะช่วยเป็นเครื่องมือน าทาง
ให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้และปรับใช้ในงานนิเทศการฝึกประสบการณ์ของตนเอง  
             3.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านหลักการเขียนบทความวิชาการ เหตุผลที่เลือก ปัจจุบันจ านวน
บทความวิชาการของบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ยังมีจ านวนไม่มาก เพ่ือเป็นการสนับสนุน และกระตุ้นให้
อาจารย์ในคณะครุศาสตร์เขียนบทความวิชาการเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวอาจารย์ แ ละเพ่ือ
ประโยชน์ต่อคณะครุศาสตร์ ในด้านของการประกันคุณภาพ (มสด.5.1.5.6) 
         4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
              4.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้ Active Learning สู่กิจกรรมการเรียนการสอน 
เหตุผลในการเลือก คณะได้ด าเนินการท า KM การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning แบบต่อเนื่อง
อย่างน้อย 3 ปี เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานในเรื่องนี้ น ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด  

    4.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เหตุผลในการ
เลือก เพ่ือสามารถด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติอย่างมืออาชีพ และด าเนินการได้เป็นประจ าทุกปี 
(มสด.5.1.5.7) 

5.คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  
            5.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้
แบบ Active learning เหตุผลที่เลือก คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active learning และบุคลาการสายวิชาการของคณะสามารถน า
แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active 
learning ได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกรายวิชา 
            5.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างผลงานวิจัยภายใต้ข้อจ ากัดเรื่อง
เวลาและภาระงาน เหตุผลที่เลือก การผลิตผลงานวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งของบุคคลากรสายวิชาการขณะที่
อาจารย์ในคณะมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและภาระงาน คณะจึงจ าเป็นต้องวางแผนเพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนา
อาจารย์ในการสร้างผลงานวิจัย มุ่งเน้นให้บุคคลากรสายวิชาการทุกคนมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ทุกปี (มสด.5.1.5.8) 
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       6.โรงเรียนการเรือนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  
             6.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่การประกวดแข่งขันด้านอาหาร เหตุผลใน
การเลือก เพ่ือถอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาในการเตรียมตัวแข่งขันและฝึกซ้อม ตลอดจน
นักศึกษาที่ผ่านการประกวดการแข่งขันด้านอาหาร เพ่ือค้นหาและสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อม
สู่การประกวดแข่งขันด้านอาหาร 
            6.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการเขียนข้อเสนองานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ  เหตุผลในการ
เลือก เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกันเองและกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ในการพัฒนาโครงร่างแผนการวิจัยด้านอาหารแบบบูรณาการ เพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุน (มสด.5.1.5.9) 
        7. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
         7.1    การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาสื่อการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการหน้าชั้น
เรียนที่ทันสมัย เหตุผลในการเลือก สื่อการเรียนการสอนหน้าชั้นเรียนที่ดีน ามาซึ่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ของนักศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับความทันสมัยทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน การสร้างสื่อที่ดีที่สอดคล้อง
กับวิชาชีพของอุตสาหกรรมบริการในรูปแบบ SMART Media จึงความจ าเป็น 
             7.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการน าผลการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการไปใช้
ประโยชน์ เหตุผลที่เลือก เนื่องจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้รับทุนวิจัยเพ่ิมมากขึ้นทุกปี และ
ผลงานวิจัยหลายชิ้นมีประโยชน์ควรค่าแก่การได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสูด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีประสบการณ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ๆ จะช่วยเปิดมุมมองที่หลากหลายให้กับ
นักวิจัยได้เพ่ิมมากข้ึน (มสด.5.1.5.10) 
       8. โรงเรียนกฎหมายและการเมืองได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
             8.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านกลวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้แบบ Active learning เหตุผลที่เลือก เนื่องจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในปัจจุบันไม่ชอบ
การเรียนรู้แบบการบรรยายเพียงอย่างเดียว การน าการสอนแบบ Active Learning มาประยุกต์ใช้ในการสอน
น่าจะช่วยท าให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่สูงขึ้น 
            8.2 การจัดท าแนวปฏิบัติการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัย เหตุผลที่เลือก ปัจจุบัน
แนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการอนุมัติทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงจาก
โครงการวิจัยเดี่ยวไปสู่ชุดโครงการวิจัยที่เน้นการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น การจัดการความรู้ในหัวข้อ
ดังกล่าวมุ่งหวังที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาและฐานคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยของแต่ละศาสตร์ 
ได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพ่ือน ามาพัฒนากับประเด็นทางสังคมที่มีความน่าสนใจ
และสามารถต่อยอดเป็นชุดโครงการวิจัยต่อไปได้ (มสด.5.1.5.11)  
        9.บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
            9.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในดุษฎีนิพนธ์ เหตุผลที่
เลือก เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวคิดของการเขียนดุษฎีนิพนธ์ที่ถูกต้อง ตลอดจน
สามารถด าเนินการจัดท าดุษฎีนิพนธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ด้วยตนเอง
ได้ และสามารถสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ได้ โดยการอบรมและฝึกปฏิบัติการอย่างเป็น
รูปธรรมในทุกประเด็นของดุษฎีนิพนธ์อาจารย์ผู้เข้าร่วมยังได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวคิดของการ
เขียนโครงร่างการวิจัยด้วย  
            9.2 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในการวิจัย เหตุผลที่
เลือก เนื่องการวิจัยเป็นภารกิจส าคัญของคณาจารย์และเพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะจึงจะต้องค้นหา
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วิธีการในการส่งเสริมคณาจารย์ให้สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (มสด.5.1.5.12) 
       10. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
           10.1 การจัดท าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาระบบงานของครูพี่เลี้ยง-ครูผู้ช่วย เหตุผลที่เลือก เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ระหว่างครูรุ่นพ่ี - ครูรุ่นน้อง ในการสอนงานในหน้าที่ครูประจ าชั้นตามรูปแบบครูละอออุทิศ 
         10.2  การจัดท าแนวปฏิบัติด้านแนวทางการท าวิจัยเชิงคุณภาพ  เหตุผลที่เลือก เพ่ือให้ครูผู้สอน
เรียนรู้วิธีการท างานงานวิจัยในชั้นเรียนโดยเน้นเป็นกรณีศึกษา เชิงคุณภาพได้ (มสด.5.1.5.13) 

        หน่วยงานสายสนับสนุน ทุกหน่วยงานตามโครงสร้างได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามระบบทุก
ขั้นตอนและเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณต์รง กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

-การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงานสายสนับสนุนก าหนดประเด็นดังนี้ การพัฒนา
คุณภาพการท างานด้วยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

-การก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานสายวิชาการ คือ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  
-การจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกหน่วยงานสายสนับสนุนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

1.ส านักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างาน
ด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก เพ่ือปรับปรุงกระบวน/ขั้นตอน การรับจองห้องประชุมชั้ น 
5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากยังมีความสับสนในขั้นตอนการใช้บริการ
ห้องประชุม องค์ความรู้ส าคัญ ได้จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการใช้บริการห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย (มสด.5.1.5.14)  
       2.ส านักบริหารกลยุทธ์ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างานด้วย
การจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีแนวคิดและสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุ่มท างานขึ้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ด้วยความคิดที่ว่าเด็ก
มีความพร้อมในการรับสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย ดังนั้นจึงควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
ผลักดันและเปิดโอกาสให้เด็กได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการต่อยอดความคิดอย่างมีเหตุมีผล ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะชีวิตที่จ าเป็นตั้งแต่ระดับปฐมวัย องค์ความรู้ที่ส าคัญ ได้จัดท าเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับการจัดโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย (มสด.5.1.5.15)  
       3.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพในการท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้า
มาใช้บริการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในห้องเรียน และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ องค์ความรู้ที่ส าคัญ ได้จัดท าเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานการให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มสด.5.1.5.16) 
       4.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ในการท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก เนื่องจากมีนักศึกษาจ านวนมากที่ยังไม่
สามารถค านวณเกรดเฉลี่ยด้วยตนเองได้ องค์ความรู้ที่ส าคัญ ได้จัดท าเป็นระบบและคู่มือการปฏิบัติงานวิธีใช 
โปรแกรมทดลองค านวณเกรดเฉลี่ย  (มสด.5.1.5.17) 

191



 

       5.สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพใน
การท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก เนื่องจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา จึงได้จัดหาโปรแกรม 
English Discoveries Online มาให้บริการ องค์ความรู้ที่ส าคัญ ได้จัดท าเป็นคู่มือการให้บริการโปรแกรม 
English Discoveries Online ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (มสด.5.1.5.18) 
       6.สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างาน
ด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการต่อยอดการอนุญาตใช้สิทธิ และการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่
ผู้ประกอบการ ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการขับเคลื่อนการสร้างและน านวัตกรรมไปต่อยอด
ขยายผลใช้เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม องค์ความรู้ที่ส าคัญ ได้จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตใช้
สิทธิ และการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (มสด.5.1.5.19) 
       7.ส านักกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการท างานด้วยการ
จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก เพ่ือให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสระว่ายน้ าทั้งใน
มหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่มีสระว่ายน้ า สามารถบ าบัดน้ าในสระว่ายน้ าได้อย่างถูกต้อง องค์
ความรู้ที่ส าคัญ ได้จัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานการบ าบัดน้ าในสระว่ายน้ า (มสด.5.1.5.20)  

8.ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการ
ท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร และเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีให้กับองค์กรในการถ่ายทอดที่ตรงกันในทุกมิติที่ เป็นภาษาเดียวกัน เข้าใจง่าย ทิศทางที่ชัดเจน
อย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้ที่ส าคัญ ได้จัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารในวิทยาเขต
สุพรรณบุรี (มสด.5.1.5.21) 

9.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการ
ท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก จากประสบการณ์ท างานของบุคลากรที่หลากหลาย 
ก่อให้เกิดทักษะเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล การก าหนดต าแหน่งและภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพการท างานสูงสุดของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง จึงควรมีความชัดในลักษณะงาน หน้าที่ ขอบเขต
ความรับผิดชอบ และรายละเอียดของงาน รวมถึงการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานเพ่ือต่อยอดสู่การ
พัฒนาตนเองให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในอนาคต องค์ความรู้ที่ส าคัญ ได้จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการก าหนด
ต าแหน่งและการปฏิบัติการงานสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง (มสด.5.1.5.22) 
     10.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพใน
การท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก เพ่ือให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกมีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว โปร่งใสยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
สามารถท างานทดแทนกันได้ โดยถือเป็นแนวปฏิบัติไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์ความรู้ที่ส าคัญ ได้จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเดินทางที่รวดเร็ว และโปร่งใส 
(มสด.5.1.5.23) 
    11. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการ
ท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก เนื่องจากเกิดความล่าช้า ติดขัดในการประสานงาน 
รวมทั้งไม่มั่นใจว่าเรื่องที่จะประสานนั้นจะต้องประสานกับบุคลากรท่านใด องค์ความรู้ที่ส าคัญได้จัดท าเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานการปรับปรุงกระบวนการท างานระหว่างฝ่ายงาน (มสด.5.1.5.24) 
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       12.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการ
ท างานด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เหตุผลที่เลือก ศูนย์ฯ หัวหิน ได้มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นผลงานประกอบในการขอต าแหน่งงานสายสนับสนุนที่สูงขึ้นได้ องค์ความรู้ที่ส าคัญ 
ได้จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง หัวหิน  (มสด.5.1.5.25) 

 - การจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร คณะท างานการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีมติที่ประชุมก าหนดให้ทุกหน่วยงานตามโครงสร้างสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แต่ละหน่วยงานได้จัดกิจกรรมแล้วเสร็จให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายในแบบ Info 
graphic 1 หน้าต่อ 1 ประเด็นความรู้ หรือสรุปใจความส าคัญเพ่ือเผยแพร่และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจในแต่ละประเด็นการจัดการความรู้ ผ่านระบบ e-office และกลุ่ม Line KM 
ของมหาวิทยาลัย (มสด.5.1.5.26) 

- การน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง คณะท างานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตได้ติดตามการน าความรู้ที่เกิดจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น ด้านการ
ผลิตบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการได้น าองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning แบบ Game Based Learning ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในรายวิชาการจัดการการเงินส่วนบุคคล 
เป็นต้น ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้น าองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติด้านการน าผลงานวิจัย
ไปถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 (The 
4th Suan Dusit National Academic Conference 2019 : SDNC 2019) ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้น าองค์ความรู้จากคู่มือในการปฏิบัติงานเรื่อง การให้บริการ
โปรแกรม English Discoveries Online เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
 
หลักฐาน 
มสด.5.1.5.1    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 
มสด.5.1.5.2    ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 
มสด.5.1.5.3    รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด.5.1.5.4    แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาบัณฑิตด้านวิชาการ (Hard Skill) และการพัฒนาบัณฑิตด้านสังคม 

(Soft Skill) และแนวปฏิบัติด้านการสร้างชุดโครงการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มสด.5.1.5.5  แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แบบ Game Based Learning 
ไปประยุกต์ใช้ในการสอน และแนวปฏิบัติด้านการก าหนดหัวข้อวิจัยย่อยเพ่ือการจัดท าข้อเสนอ
แผนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก คณะวิทยาการจัดการ 

มสด.5.1.5.6    แนวปฏิบัติด้านรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่สอดคลองกับบริบท
ของหองเรียน และแนวปฏิบัติด้านหลักการเขียนบทความวิชาการ คณะครุศาสตร์   

มสด.5.1.5.7   แนวปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้ Active Learning สู่กิจกรรมการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติ
ด้านการน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มสด.5.1.5.8    แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active 
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learning และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างผลงานวิจัยภายใต้ข้อจ ากัดเรื่อง
เวลาและภาระงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 

มสด.5.1.5.9    แนวปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่การประกวดแข่งขันด้านอาหาร และแนวปฏิบัติด้าน
การเขียนข้อเสนองานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ โรงเรียนการเรือน 

มสด.5.1.5.10  แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาสื่อการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการหน้าชั้นเรียนที่ทันสมัย 
และแนวปฏิบัติด้านการน าผลการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการไปใช้ประโยชน์ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

มสด.5.1.5.11  แนวปฏิบัติด้านกลวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้แบบ 
Active learning และแนวปฏิบัติการบูรณาการศาสตร์เพ่ือพัฒนาโจทย์การวิจัย โรงเรียน
กฎหมายและการเมือง 

มสด.5.1.5.12  แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเพ่ือใช้ในดุษฎีนิพนธ์ และแนวปฏิบัติด้าน
การพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย 

มสด.5.1.5.13  แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาระบบงานของครูพ่ีเลี้ยง-ครูผู้ช่วย และแนวปฏิบัติด้านแนวทางการ
ท าวิจัยเชิงคุณภาพ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

มสด.5.1.5.14  คู่มือการปฏิบัติงานการใช้บริการห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย  ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 

มสด.5.1.5.15  คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการจัดโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ส านัก
บริหารกลยุทธ์  

มสด.5.1.5.16  คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มสด.5.1.5.17  คู่มือการปฏิบัติงานวิธีใช โปรแกรมทดลองค านวณเกรดเฉลี่ย ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

มสด.5.1.5.18  คู่มือการให้บริการโปรแกรม English Discoveries Online ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มสด.5.1.5.19  คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตใช้สิทธิ และการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

มสด.5.1.5.20  คู่มือปฏิบัติงานการบ าบัดน้ าในสระว่ายน้ า ส านักกิจการพิเศษ 
มสด.5.1.5.21  คู่มือปฏิบัติงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี 
มสด.5.1.5.22  คู่มือการปฏิบัติงานการก าหนดต าแหน่งและการปฏิบัติการงานสายสนับสนุนวิชาการ ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
มสด.5.1.5.23  คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเดินทางที่รวดเร็ว และโปร่งใส ศูนย์การศึกษา

นอกที่ตั้ง นครนายก 
มสด.5.1.5.24  คู่มือการปฏิบัติงานการปรับปรุงกระบวนการท างานระหว่างฝ่ายงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

ตรัง 
มสด.5.1.5.25  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์การศึกษา

นอกที่ตั้ง หัวหิน 
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มสด.5.1.5.26  รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 
2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน    

  มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ และสายสนับสนุน  ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564  (มสด.5.1.6.1)  ดังนี้  
  - มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  
(มสด .5 .1 .6 .2 )   เ พ่ือใช้ ในการก ากับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัย   โดยมี
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย เป็นผู้ก ากับติดตามการบริหารทรัพยากรบุคคล (มสด.
5.1.6.3)  มีหน้าที่ ดังนี้  
      (1)  เสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย   
     (2)  พิจารณากรอบอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง บัญชีเงินเดือน เงินเดือน ค่าจ้าง
หรือค่าตอบแทน ของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยเสนอมา โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
     (3)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แบบสัญญาจ้าง และ
แบบสัญญาค้ าประกัน  
     (4)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
     (5)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
     (6)  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวกับนโยบายบุคลากรตามที่ สภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ทั้งนี้  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ได้กิจกรรมตามแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลประกอบไปด้วย การก าหนดต าแหน่ง การบริหารงานบุคคลต าแหน่งบริหาร  การจ้าง 
การบรรจุ และ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย การประเมินผล ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยได้มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาท าหน้าที่เฉพาะเพ่ือด าเนินการ
บริหาร ก ากับติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  ดังเช่น  การสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ได้มีกระบวนการและวิธีการ สรรหา การบรรจุแต่งตั้ง (มสด.5.1.6.4) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน (มสด.5.1.6.5)  การ
พิจารณาค่าตอบแทน  แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการพิจารณาอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ 
(มสด.5.1.6.6) การก าหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการกองทุนต่างๆ (ม สด.
5.1.6.7)  ความก้าวหน้าของสายวิชาการ แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการสภาวิชาการ (มสด.5.1.6.8) ความก้าวหน้า
ของสายสนับสนุน แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการ ประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
(มสด.5.1.6.9)  การด าเนินงานผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ  เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย มีความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และ มีการก ากับติดตามผ่านการรายงานผลใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ   ทั้งนี้ เมื่อมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ด าเนินการโดยเสนอผ่านคณะกรรมการที่
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เกี่ยวข้องและ ที่ประชุมรองอธิการบดี ที่ประชุมคณะกรรมกรบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (มสด.5.1.6.10) 

อีกทั้ง  การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (มสด.5.1.6.11) มีการด าเนินการดังนี้  
    1. ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการ
จัดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวางระบบและกลไกพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ล า ก ร 
สายวิชาการ โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564   แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559-2563 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561-2564    ซึ่งเมื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
จัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ โดยมอบหมาย
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท าข้อมูลเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 
   2. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการที่ก าหนด 
โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาที่ระบุ
ไว้ และวางแผนก ากับติดตามและด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนเพ่ือน าเสนอรายงานต่อที่ประชุม
คณบดี 
  3. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประเมินโครงการที่ด าเนินการโดยแบบประเมินที่จัดท าขึ้น และ
สรุปผลการประเมินโครงการในแต่ละกิจกรรม รวมไปถึงการประเมินผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการว่าพบปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญประเด็นใดบ้าง วิเคราะห์สาเหตุและแนว
ทางแก้ไข 
  4. น าเสนอผลการประเมินโครงการและประเมินผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการต่อที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ ตลอดจนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

และแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (มสด.5.1.6.12)  
มีการด านเนการดังนี้ 
   การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  มหาวิทยาลัย
ด าเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
(มสด.5.1.6.13) โดยมีเป้าประสงค์คือ บุคลากรมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพและ
มุ่งม่ันสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย โดยมี ประเด็นต้องด าเนินการอยู่ 7 ประเด็น และมีตัวชี้วัด 11 ตัว  
ด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน รายงานผลการด าเนินงานในระบบ  SDU QA  ของส านักงานมหาวิทยาลัย 
(มสด.5.1.6.14)   
มีการด าเนินงานดังนี้  
    1. ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวางระบบและกลไกพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สายสนับสนุน  โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใน 
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มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559-2563 
และ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561-2564 ซึ่งเมื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
จัดท าเป็น แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยมอบหมายให้ส านักงานมหาวิทยาลัย จัดท าข้อมูลเสนอที่
ประชุมรองอธิการบดีเพ่ือพิจารณา 
    2. ส านักงานมหาวิทยาลัย ด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่
ก าหนด โดยจัดท า โครงการอบรมเพ่ือการพัฒนาทักษะ พัฒนาความรู้ที่จ าเป็นในสายงาน ส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้   และวางแผนก ากับติดตามและด าเนินการติดตาม
การด าเนินงานตามแผนเพื่อน าเสนอรายงานต่อที่ประชุมรองอธิการบดี  
    3. ส านักงานมหาวิทยาลัย ประเมินโครงการที่ด าเนินการโดยแบบประเมินที่จัดท าขึ้น และ
สรุปผลการประเมินโครงการในแต่ละกิจกรรม รวมไปถึงการประเมินผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนว่าพบปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญประเด็นใดบ้าง วิเคราะห์สาเหตุและแนว
ทางแก้ไข 
    4. น าเสนอผลการประเมินโครงการและประเมินผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนต่อที่ประชุมรองอธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ ตลอดจนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
หลักฐาน  
มสด.5.1.6.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2561 - 2564   
มสด.5.1.6.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558   
มสด.5.1.6.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามาหวิทยาลัย และ รายงานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย 
มสด.5.1.6.4 กระบวนการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
มสด.5.1.6.5 ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน (ข้าราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 
มสด.5.1.6.6 ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ/รายงานการ

ประชุม 
มสด.5.1.6.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนต่างๆ /รายงานการด าเนินการ  
มสด.5.1.6.8 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ / ภาพกิจกรรม  
มสด.5.1.6.9 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น / 

ผลการด าเนินงาน  
มสด.5.1.6.10 รายงานการประชุมรองอธิการบดี  / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มสด.5.1.6.11 ค าสั่งเลขที่ 4360/2561   คณะกรรมการก ากับติดตามการเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลและแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564   

มสด.5.1.6.12 ค าสั่งเลขที่ 4359/2561 แต่งตั้ง คณะกรรมการก ากับติดตามการเนินงานตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติ งานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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มสด.5.1.6.13 แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 
มสด.5.1.6.14 รายงาน SDU QA ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก าหนดกระบวนการในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน ให้หน่วยงานตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังภาพที่ 5.1.8) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5.1.8 โครงสร้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วยขั้นตอนโดยสรุป 
6 ขั้นตอน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
(รายละเอียดดังภาพที่ 5.1.9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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การควบคุมคุณภาพ 
1. ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 – 2561 และจัดท า “คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ปีการศึกษา 2560 – 2561” (มสด. 5.1.7.1) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ครั้ง (รอบ 6 
เดือนและรอบ 9 เดือน) ก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งออกเป็น 
2 ระบบ รายละเอียดดังตารางที่ 5.1.5 

 

ตารางท่ี 5.1.5 ตารางแสดงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ 

การตรวจติดตาม
ความก้าวหน้า / 
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

หลักสูตร 
คณะ /  
โรงเรียน 

สถาบัน / 
ส านัก  

วิทยาเขต 
/ ศูนย์

การศึกษา
นอกที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัย 

รอบ 6 เดือน  
(มี.ค. 62) 

IQA 
(เฉพาะองค์ประกอบท่ี 1) 

- - 
- - 

รอบ 9 เดือน  
(เม.ย. - พ.ค. 62) 

IQA IQA SDU QA IQA IQA 

รอบ 12 เดือน 
(มิ.ย. – ต.ค. 62) 

IQA IQA SDU QA IQA IQA 

หมายเหตุ  1. IQA คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   2. SDU QA คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

2. ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2560 และปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ให้ยืดหยุ่นและ
ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง มีการปรับปรุงคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 – 2561 ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2562 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 (มสด. 5.1.7.2)  โดยยกเลิกการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าฯ อย่างเต็มรูปแบบในรอบ 6 เดือน จะตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเฉพาะ
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร เท่านั้น เนื่องจากในรอบ 6 เดือน หน่วยงาน
ระดับหลักสูตรยังอยู่ในระหว่างการด าเนินงานตามพันธกิจ ซึ่งบางตัวบ่งชี้ยังมีการด าเนินงานไม่ครบวงรอบและ
ไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานได้ ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าฯ ทุกตัวบ่งชี้อย่างเต็ม
รูปแบบในรอบ 9 เดือน  

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้ 

- จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง การใช้
ข้อมูลก าหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ. 2561 (มสด. 5.1.7.3) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับน า
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ รวมถึงเพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย 
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โดยส านักบริหารกลยุทธ์ ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานหลักท่ีดูแลข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
กองบริหารงานบุคคล (ข้อมูลด้านบุคลากร) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ข้อมูลด้านนักศึกษา) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (ข้อมูลด้านการวิจัย)  โดยจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน  (Common Data Set) เผยแพร่ให้
หน่วยงานน าไปใช้ทางเว็บไซต์ส านักบริหารกลยุทธ์ (มสด. 5.1.7.4)  

- สนับสนุนด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวก มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุน
งบประมาณ เป็นเงิน 656,290 บาท (มสด. 5.1.7.5) รวมทั้งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เช่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามฯ 
ทางเว็บไซต์ส านักบริหารกลยุทธ์ เป็นต้น  

การตรวจสอบคุณภาพ 
รอบ 6 เดือน หลักสูตรต่าง ๆ น าส่งผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน และส านักบริหารกลยุทธ์ เพ่ือตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ 6 เดือน (เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร) ซึ่งจากการพิจารณาเอกสารพบว่า ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านตีพิมพ์เผยแพร่นานเกินกว่า 5 ปี  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้พิจารณาผลการตรวจติดตามฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (มสด. 5.1.7.6) และให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบแผนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หากไม่สามารถยืนยันการเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2562 ให้
ด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการทันที   

รอบ 9 เดือน หลักสูตร คณะ/โรงเรียน สถาบัน/ส านัก และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ด าเนินการ
ตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ 9 เดือนระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 และส่งผลการตรวจ
ติดตามฯ ให้ส านักบริหารกลยุทธ์ เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (มสด. 5.1.7.7 ) ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน
ของหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังภาพที่ 5.1.10 – 5.1.11 นอกจากนี้ ยังพบประเด็นที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง
เพ่ือยกระดับคุณภาพได้แก่ 

- บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเกณฑ์และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
- ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานจากส่วนกลาง และข้อมูลพ้ืนฐานที่หน่วยงานใช้ในการ

ตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ 
- ความจ าเป็นในการทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งชี้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
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ภาพที ่5.1.10 สรุปผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบ IQA   
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1.11 สรุปผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบ IQA และ SDU QA   
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ/โรงเรียน วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และสถาบัน/ส านัก 

 รอบ 9 เดือน 

คณะ/โรงเรียน (IQA) วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง (IQA) ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ (SDU QA)

ดีมาก 1 0 6

ดี 8 3 2

พอใช้ 0 2 0

0

2

4

6

8

10

จ า
นว

น

ระดับคณะ วิทยาเขต/ศูนย์ฯ และส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ

23 หลัก
41.07%

15 หลักสูตร
26.78%

11 หลักสูต
19.64%

7 หลักสูตร 
12.50% 

กลุ่มที่ 1 มีผลการประเมินระดบัดีขึ้นไป และประเมนิครบทุกตวับ่งช้ี

กลุ่มที่ 2 มีผลการประเมินระดบัดีขึ้นไป แต่ยังประเมินไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี

กลุ่มที่ 3 มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี แต่ประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี

กลุ่มที่ 4 มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี แต่ยังประเมินไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี
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การประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตร คณะ/โรงเรียน สถาบัน/ส านัก และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562 และส่งผลการ
ประเมินคุณภาพฯ ให้ส านักบริหารกลยุทธ์ เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวันที่ 11 กันยายน 2562 เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในวันที่ 18 กันยายน 2562 และสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 28 กันยายน 2562 ซึ่งผลการด าเนินงาน
ในรอบ 12 เดือนของหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังภาพท่ี 5.1.12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1.12 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ IQA  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 
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คณะ/โรงเรียน (IQA) วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง (IQA) ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ (SDU QA)

ดีมาก 5 0 6

ดี 3 5 2

0

2

4

6

8

10

ระดับคณะ วิทยาเขต/ศูนย์ฯ และส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1.11 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ IQA และ SDU QA   
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ/โรงเรียน วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และสถาบัน/ส านัก 

 
หลักฐาน 
มสด. 5.1.7.1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 - 2561 
มสด. 5.1.7.2  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 – 2561  
 ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2562   
มสด. 5.1.7.3  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้ข้อมูลก าหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ. 2561 
มสด. 5.1.7.4  ข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 5.1.7.5  โครงการตรวจติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มสด. 5.1.7.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
มสด. 5.1.7.7  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดเด่น 
 มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร ที่มีการมุ่งเน้นการบริหารงานด้านคุณภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
สูตรการค านวณ 
  
คะแนนที่ได้ =  
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน  โดย
มีผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยประเมินของทุกหน่วยงาน เท่ากับ 41.48 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ  เท่ากับ 4.61 คะแนน  
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.50 คะแนน 4.61 คะแนน 4.61 คะแนน บรรลุ 

 
หลักฐาน 
มสด.5.2.0.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 

 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของ

ทุกคณะ  
จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 

ล าดับ คณะ 
คะแนนประเมิน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 คณะครุศาสตร์ 3.99 3.88 4.50 4.45 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.14 4.49 4.53 4.86 
3 คณะวิทยาการจัดการ 4.54 4.56 4.63 4.65 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.63 4.77 4.82 4.89 
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 4.26 4.31 4.49 4.19 
6 โรงเรียนการเรือน 4.20 4.09 4.53 4.60 
7 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 4.18 4.22 4.45 4.44 
8 บัณฑิตวิทยาลัย 4.62 4.84 4.84 4.89 
9 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง - - 4.44 4.51 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของคณะ 34.56 35.16 41.23 41.48 
จ านวนคณะ 8 8 9 9 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.32 4.40 4.58 4.61 
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จุดเด่น 
 มหาวิทยาลัยก ากับดูแลการด าเนินการของทุกคณะในทุกขั้นตอน ด้วยคณะกรรมการที่แบ่งหน้าที่
อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ผ่านการประชุมทั้งในระดับคณะ/โรงเรียน การประชุมคณบดี การประชุมสภา
วิชาการ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอ่ืนๆตามความจ าเป็น ท าให้การ
บริหารงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการทบทวนเรื่องการบริหารการบูรณาการระหว่างคณะ/โรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน  
2. คณะ/โรงเรียนควรทบทวนผลการด าเนินการในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดที่ควรพัฒนา       

เพ่ือน าไปหารือท้ังภายในและภายนอกคณะ ซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาอย่างเป็นล าดับ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
 มหาวิทยาลัยมีนโนบายในการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ โดยมีส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และส านักบริหารกลยุทธ์ ก ากับการด าเนินการของระดับหลักสูตรและคณะให้
สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรและคณะด าเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ส่วนระดับคณะมีการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าฯ รอบ 9 เดือน โดยส านักส่งเสริมวิชาการฯ และส านักบริหารกลยุทธ์ ติดตามผลการตรวจ
ติดตามความก้าวหน้าระดับหลักสูตรและระดับคณะ และช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ
ให้บรรลุเป้าหมาย  ระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ ดังภาพที่ 5.3.1 
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ภำพที่ 5.3.1 ระบบและกลไกการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ 
 
 จากภาพที่ 5.3.1 ระบบและกลไกการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประกอบด้วยขั้นตอน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

1.  ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 และจัดท า “คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต       
ปีการศึกษา 2560 – 2561” (มสด. 5.3.1.1) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
ก าหนดให้หลักสูตรและคณะมีการติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ครั้ง (รอบ     
6 เดือนและรอบ 9 เดือน) ด้วยเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (IQA) ก่อนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 

2.  ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน              
ปีการศึกษา 2560 และปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561       
ให้ยืดหยุ่นและส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยก าหนดให้มีการ

208



ติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ 9 เดือน ส่วนรอบ 6 เดือน จะติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเฉพาะ
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร เท่านั้น จากนั้น ได้ปรับปรุงคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 – 2561 ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2562 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 (มสด. 5.3.1.2) 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวก 
(มสด. 5.3.1.3 และ มสด. 5.3.1.4) 

4. หลักสูตรต่าง ๆ น าส่งผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และส านักบริหารกลยุทธ์ เพ่ือตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ 6 เดือน (เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร) ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้พิจารณาผลการตรวจติดตามฯ 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (มสด. 5.3.1.5) 

5. หลักสูตร คณะ/โรงเรียน สถาบัน/ส านัก และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ด าเนินการตรวจ
ติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ 9 เดือนระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 และส่งผลการตรวจติดตามฯ 
ให้ส านักบริหารกลยุทธ์ เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (มสด. 5.3.1.6) ซึ่งหลักสูตร คณะ/โรงเรียน สถาบัน/ส านัก และ  
วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง น าข้อเสนอแนะไปพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพด้านต่าง ๆ เช่น            
การวางแผนบริหารศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น 

6.  หลักสูตร คณะ/โรงเรียน สถาบัน/ส านัก และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ด าเนินการตรวจ
ติดตามความก้าวหน้าฯ รอบ 12 เดือนระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 และส่งผลการตรวจติดตามฯ 
ให้ส านักบริหารกลยุทธ์ เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 (มสด. 5.3.1.7) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในวันที่ 18 กันยายน 2562 (มสด. 5.3.1.8) และสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 กันยายน 2562 
(มสด. 5.3.1.9) 
 
หลักฐำน 
มสด. 5.3.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 – 2561 
มสด. 5.3.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 – 2561 
ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2562 
มสด. 5.3.1.3 ข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 5.3.1.4 โครงการตรวจติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มสด. 5.3.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
มสด. 5.3.1.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
มสด. 5.3.1.7  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 11 กันยายน 2562 
มสด. 5.3.1.8  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 
กันยายน 2562 
มสด. 5.3.1.9  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 27 กันยายน 2562 
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เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตาม ให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 

1. ส านักบริหารกลยุทธ์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการงานร่วมกันเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ 
ในระดับมหาวิทยาลัย  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ ท า
หน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานในระดับหลักสูตรและคณะ 

3. ส านักบริหารกลยุทธ์รายงานผลการติดตามการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน 
แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (มสด. 5.3.2.1) ซึ่งจากการ
พิจารณาเอกสารพบว่า ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่าน
ตีพิมพ์เผยแพร่นานเกินกว่า  5 ปี  ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงให้ข้อเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบแผนการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หากไม่สามารถยืนยัน
การเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2562 ให้ด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตาม
กระบวนการทันท ี

4. ส านักบริหารกลยุทธ์รายงานผลการติดตามการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ รอบ 9 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (มสด. 
5.3.2.2) ซึ่งพบประเด็นที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพได้แก่ 

- บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเกณฑ์และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
- ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานจากส่วนกลาง และข้อมูลพ้ืนฐานที่หน่วยงานใช้ในการ

ตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ 
- ความจ าเป็นในการทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งชี้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต (SDU QA) 
 
หลักฐำน 
มสด. 5.3.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
มสด. 5.3.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

มหาวิทยาลัยจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ วิทยาเขต/ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. งบประมำณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ 

(ไม่รวมเงินเดือนบุคลากร) เป็นเงิน 224,761,691 บาท (มสด.5.3.3.1) จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
1) การผลิตบัณฑิต จ านวน 14,379,046.13 บาท 
2) การวิจัย จ านวน 108,229,397 บาท 
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3) การบริการวิชาการ จ านวน 6,904,535 บาท 
4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจ านวน 726,850 บาท 
5) การบริหารจัดการ จ านวน 94,521,862.87 บาท 

2. สถำนที่และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ กองอาคารสถานที่ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ จัดหา บริหารจัดการ 
และดูแลให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพียงพอต่อการใช้งานของหลักสูตรและคณะ รายละเอียดดังนี้ (มสด. 
5.3.3.2) 

1) ห้องเรียน ซึ่งจ าแนกเป็บ Smart classroom จ านวน 5 ห้อง Classroom จ านวน 100 ห้อง 
iPad room จ านวน 12 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 ห้อง นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติการ
เฉพาะด้านอ่ืน ๆ ตามความต้องการของหลักสูตร เช่น ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องปฏิบัติการบนเครื่องบิน 
(Mock-up room) และห้องปฏิบัติการผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จ าลอง เป็นต้น 

2) จุดเชื่อมต่อ WIFI 197 จุด 
3) WIFI Cafe Library 13 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดพ้ืนที่ให้บริการ Café Library จ านวน 13 แห่ง 

เน้นการให้บริการสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และบริการอ่านหนังสือออนไลน์ (e-Book) ฟรี ผ่าน
บริการ Internet  

4) หนังสือที่ให้บริการในมหาวิทยาลัย จ านวน 194,280 เล่ม หนังสือที่ศูนย์การศึกษา จ านวน 
62,430 เล่ม รวม 256,710 เล่ม วารสารบอกรับ จ านวน 278 ชื่อเรื่อง และวารสารอภินันทนาการ จ านวน 
525 ชื่อเรื่อง 

5) ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 25 ฐาน 
3. บุคลำกร 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หน่วยงาน/คณะบุคคลด าเนินการสนับสนุนเพ่ือการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดผลตามองค์ประกอบคุณภาพดังนี้ 

1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
และก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (มสด. 5.3.3.3) 

2) ส านักบริหารกลยุทธ์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา กอง
บริหารงานบุคคล และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
พ้ืนฐานและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (มสด. 5.3.3.4) 

4. กำรบริหำรจัดกำร 
เพ่ือให้การบริหารจัดการของคณะและหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้

สนับสนุนการน าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เช่น 
1) ระบบงานทะเบียนออนไลน์ (มสด. 5.3.3.5) ซึ่งสนับสนุนงานด้านวิชาการและการจัดการเรียน

การสอน รวมถึงการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษา  
2) ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Portfolio (มสด. 5.3.3.6) ซึ่งสนับสนุนจัดเก็บผลงาน

เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
3) ระบบบริหารงานบุคคล (มสด. 5.3.3.7) ซึ่งสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลส าคัญของบุคคลากร 

เช่น ประวัติ ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลการท างาน เป็นต้น  
4) ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน (มสด. 5.3.3.8) ซึ่งบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละวัน 
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5) ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) (มสด. 5.3.3.9) ซึ่งสนับสนุนแลเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสื่อสารอย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงาน 

 
หลักฐำน 
มสด. 5.3.3.1 ข้อมูลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 5.3.3.2 เอกสารสรุปสิ่งสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้ 
มสด. 5.3.3.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มสด. 5.3.3.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้ข้อมูลก าหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ. 2561 
มสด. 5.3.3.5 ระบบงานทะเบียนออนไลน์ (http://academic.dusit.ac.th) 
มสด. 5.3.3.6 ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Portfolio (http://wbsc.dusit.ac.th) 
มสด. 5.3.3.7 ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) (http://personnel.dusit.ac.th/eprofile) 
มสด. 5.3.3.8 ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน (http://personnel.dusit.ac.th/eprofile) 
มสด. 5.3.3.9 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) (http://eoffice.dusit.ac.th) 
 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 4 น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบัน เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560  
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประชุมครั้งที่ 9(30)/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 
(มสด.5.3.4.1) และเสนอสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประชุม ครั้งที่ 9(29)/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2561 (มสด.5.3.4.2) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในรายงานประเมินตนเอง เช่น 
ข้อมูลบัณฑิตที่มีศักยภาพ ผลงานวิจัยที่โดดเด่น การสร้างมูลค่าให้องค์การภายอกและประเทศชาติตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

2. ควรวิเคราะห์ตัวบ่งชี้และเชื่อมโยงสู่เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
3. ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการ

ออกแบบหลักสูตรกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
 
หลักฐำน 
มสด.5.3.4.1 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(30)/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 
มสด.5.3.4.2 รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(29)/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 
 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร และการ
ด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 9(29)/2561 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 มาจัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 
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(มสด 5.3.5.1) รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยน าข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าฯ ของแต่ละระดับมาสังเคราะห์และหาแนวทางด าเนินงาน/สนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย (มสด.5.3.5.2) ซึ่งส่งผลให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะมีคุณภาพดีข้ึน (มสด.5.3.5.3) 
 
หลักฐำน  
มสด. 5.3.5.1 แผนการปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 
มสด. 5.3.5.2 สรุปผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน 
มสด. 5.3.5.3 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น  56 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรผ่าน

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (มสด. 5.3.6.1) 
 
หลักฐำน  
มสด. 5.3.6.1 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดเด่น 

มหาวิทยาลัยมีระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง มี 
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ชัดเจน เพ่ือให้คณะ/หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่
ก าหนด โดยในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานค านึงถึงมาตรฐานที่สอดคล้องกับงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผ่านกลไกระดับหลักสูตร ระดับคณะ/โรงเรียน รวมทั้งระดับมหาวิทยาลัย  จากคณะกรรมการชุด 
ต่าง ๆ ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 





 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ปีการศึกษา 2561  

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี ้
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลคะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.50 คะแนน 198.09 3.54 3.54 คะแนน 
56 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลยัฯ ที่มีคุณวฒุิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 40 
(5 คะแนน) 

292.5*100 41.94 5 คะแนน 
697.5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลยัฯ ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 40 
(3.33คะแนน) 

305*100 43.73 3.64 คะแนน 
697.5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ     5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ     5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ     5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

5.00 คะแนน 45.73 4.57 4.57 คะแนน 
10 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวชิาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

4.80 คะแนน 50.00 5.00 5  คะแนน 
10 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ     5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ     5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของ
สถาบนั 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

7 ข้อ     5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ผลการบริหารงาน
ของคณะ 

4.50 คะแนน 41.48 4.61 4.61คะแนน 
9 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 ระบบก ากบัการ
ประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยรวม 
 

13 ตัวบ่งชี้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

4.74 คะแนน 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. การผลิตบัณฑิต 4.32 5.00 3.54 4.44 ดี 
2. การวิจัย 4.57 5.00 5.00 4.86 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ - 5.00 4.61 4.87 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.40 5.00 4.38 4.74 ดีมาก 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี   
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ภาคผนวก 





คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี ้ ผู้ก ากบั ผู้จัดเก็บ ผู้เขียน SAR 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ   ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์  
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม                         
ดร.ขวัญนภา สุขคร 
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ  
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง  
ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ 

นายสุทัน  มุมแดง 
ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก 
ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น 
 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ นางสาวสุวิมล   แมตสอง 

 
นางสาวรัชญา   รัตนบ ารุง                   

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ 

ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 

นางสาวสุวิมล   แมตสอง 
 

นางสาวรัชญา   รัตนบ ารุง                   

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 รศ.พัชรี   สวนแก้ว    

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
ดร.วรานี   เวสสุนทรเทพ                     
 
 
 
 
 
 
 

ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม                         
ดร.ขวัญนภา สุขคร 
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ  

นางสาวยุพาพิน  พรไชยะ 
นางสาวมณีรัตน์ บุญสุวรรณ 
นายอ านวย  วงศ์ประทุม 
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ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากบั ผู้จัดเก็บ ผู้เขียน SAR 
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง  
ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ 
ดร.นกลุ ฤกษ์จริจุมพล                
ผศ.ทพิย์วิมล กติติวราพล      

 
 
 

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 รศ.พัชรี   สวนแก้ว 
รศ.ดร.เทื้อน   ทองแก้ว                             

ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม                         
ดร.ขวัญนภา สุขคร 
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ  
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง  
ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ 
ดร.นกลุ ฤกษ์จริจุมพล                
ผศ.ทพิย์วิมล  กิตติวราพล                     

นางทิวาภรณ์  ค าแก้ว 
นางสาวยุพาพิน  พรไชยะ 
นางสาวมณีรัตน์ บุญสุวรรณ 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น  

ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์  
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม                         
ดร.ขวัญนภา สุขคร 
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ  
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 

ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค 
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ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากบั ผู้จัดเก็บ ผู้เขียน SAR 
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
  ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น  

ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์  
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม                         
ดร.ขวัญนภา สุขคร 
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ  
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 

ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง  
นางสาวชลากร อยู่คเชนทร ์

ตัวบ่งชี้ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  ดร.ยุธยา อยู่เย็น  

นางสาวอัญคณา สุทธิศักดิ์นาวิน 
ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง 
นางสาวณปกร เจี้ยวเห้ง 
นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 
นางสาวพีรดา พงษ์ทอง 
นายวิชญา ติยะพงษ์ประพัทธ์  

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ผศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์  
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม                         
ดร.ขวัญนภา สุขคร 
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ  
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
ผศ.อรุณศรี  จันทร์ทรง  

ดร.พันธรักษ์   ผูกพันธุ์  
อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ 
นางสาวกฤติกา  ลีลาพตะ 
นางสาวรุ่งนะภา โนรี 
นายวัฒนวุฒิ ช้างชนะ 
นางสาววลัยพร อ่อนน้อมดี 
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ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากบั ผู้จัดเก็บ ผู้เขียน SAR 
ดร.พันธรักษ์  ผูกพันธุ์ 
ดร.กชกร  ช านาญกิตติชัย 
ดร.วราธร  อภิรัตน์  
ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์  
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม                         
ดร.ขวัญนภา สุขคร 
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ  
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
ผศ.อรุณศรี  จันทร์ทรง  
ดร.พันธรักษ์  ผูกพันธุ์  
ดร.กชกร  ช านาญกิตติชัย 
ดร.วราธร  อภิรัตน์  
ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ 
ดร.สุวิชชา  เนียมสอน 

ดร.พันธรักษ์   ผูกพันธุ์  
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งด าเนินสวัสดิ์ 
นางสาวกฤติกา  ลีลาพตะ 
นางศิโรธร  อยู่ฤทธิ์ 
นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์ 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
รศ.พัชรี สวนแก้ว   
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  
ดร.สวงค์ บุญปลูก 
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  
รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว 

ว่าที่ ร.ต.ดร.วราธร อภิรัตน์ 
ผศ.ธิดารัตน์ ค ายัง 
ดร.สุวิชชา เนียมสอน 
นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ  
นางสาวสุวิมล แมตสอง 
นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง 
ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม 
ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 
นางรัชนีกร  พลวิชิต 
 

นางสาวสุวิมล แมตสอง 
ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก 
นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง   
ผศ.ดร.ประศาสตร์ นิยม 
นางสาวปิยาณี ชดช้อย 
ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น 
ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ 
นางสาวพรสรวง เพ็งพริ้ง         
นางสาววิภาพรรณ สารภักดิ์ 
นางสาวเพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย 
นายปราการ รอดปรีชา 
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ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากบั ผู้จัดเก็บ ผู้เขียน SAR 
นายทรงเกียรติ ระมูลทึก 
นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

 ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ 
ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ 
รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว               

ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์  
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ดร.สุวิชชา  เนียมสอน             

ดร.กิ่งกาญจน์  ทองงอก  
ดร.ศิโรรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น 
ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ  

ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ 
รศ.ดร.เทื้อน  ทองแก้ว  

ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน 
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม 
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์  
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม                         
ดร.ขวัญนภา สุขคร 
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ  
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
ดร.สุวิชชา  เนียมสอน 
ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ 

ดร.กิ่งกาญจน์  ทองงอก  
นางสาวปิยาณี ชดช้อย 
ดร.ศิโรรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น 
ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ 
นางสาวพรสรวง  เพ็งพริ้ง 
นายสุทัน  มุมแดง 
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