


บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป

การศึกษา 2559 เม่ือวันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ พบวา ผลการ

ดําเนินงานในภาพรวม มีคุณภาพระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52) เม่ือวิเคราะหผลการดําเนินงานราย

องคประกอบ พบวา องคประกอบท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก ไดแก องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 

4.94) องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องคประกอบท่ีมีคุณภาพระดับดี ไดแก องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

(คะแนนเฉลี่ย 4.12) องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.47) เม่ือวิเคราะหตามปจจัยนําเขา 

และผลลัพธ พบวามีคุณภาพระดับดี และกระบวนการมีคุณภาพระดับดีมาก 

ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพของคณะ จํานวน 8 คณะวิชา พบวา ในภาพรวมมีคุณภาพระดับดี 

(คะแนนเฉลี่ย 4.40) โดยมีคณะท่ีมีระดับคุณภาพดีมาก 3 คณะ (บัณฑิตวิทยาลัย 4.84 คะแนน คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.77 คะแนน และคณะวิทยาการจัดการ 4.56 คะแนน) และคณะท่ีมีระดับ

คุณภาพดี 5 คณะ  

ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพของหลักสูตร 48 หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 พบวา ผานองคประกอบท่ี 1 ทุกหลักสูตร โดยมีคุณภาพในภาพรวมระดับพอใช

(คะแนนเฉลี่ย 3.40) ซ่ึงมีคะแนนคุณภาพระดับหลักสูตรในชวงระหวาง 2.54 คะแนน (หลักสูตรภาษาจีน) ถึง 

4.07 คะแนน (หลักสูตรภาวะผูนําทางการศึกษา)  

 

ขอเสนอแนะโดยภาพรวม 

จุดเดน 

1. สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการการแตงต้ังคณะอนุกรรมการท่ีสําคัญ เชน คณะอนุกรรมการ

ดานกฎหมาย คณะอนุกรรมการดานการเงิน ออกระเบียบขอบังคับตางๆท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ติดตามการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย (Board Effectiveness) โดย

การประเมินกระบวนการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ (Board Process) ประเมินคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ (Committee) ท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และการประเมินการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามหลักธรรมาภิบาล   

2. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559-2563 อธิการบดี สํานัก

บริหารกลยุทธ และสวนงาน ไดมีการวิเคราะห ปรับปรุงกลยุทธเดิม ใหมีความสอดคลองและสรางการบูรณา

การกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา การทบทวนศักยภาพและ

ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับยุทธศาสตร (Reprofiling) มีการกําหนดอัตลักษณใหมของ

มหาวิทยาลัย คือ ดานกฎหมายและการเมือง  
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3. การจัดการศึกษาตามอัตลักษณและสวนงานตาง ๆ มีจุดเดนเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน 

โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ เปนตน มีระบบการสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดง

ศักยภาพจนไดรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก และ โรงเรียนการเรือน

กําลังการพัฒนาสูมาตรฐานระดับนานาชาติ ไดแก World Association of Chefs Society 

4. มหาวิทยาลัยมุงการขับเคลื่อนการเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางโดยกําหนดเปนกลุมหลักสูตรใน

สาขาท่ีเปนเอกลักษณ และกลุมหลักสูตรท่ีสรางความโดดเดน มีคูความรวมมือของท้ัง 2 กลุมหลักสูตรจํานวน

มาก สรางความเชี่ยวชาญในสถานประกอบการ นักศึกษาและบุคลากรดานอาหารไดรับรางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติจํานวนมาก มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงานวิจัย ใชระบบ R-System สอดคลองกับนโยบาย

และยุทธศาสตรชาติ  ไดรับงบประมาณท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะงบประมาณดานการวิจัยเปน Pre-

ceiling เพ่ิมข้ึนจาก 45.11 ลานบาท ในป 2554 เปน 177.68 ลานบาทในป 2559  

5. ดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแตป 2554-2559 มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการ อพ.สธ.-มสด. ดําเนินการรวมกันท้ังหนวยงานสายวิชาการ และหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ทุก

คณะ หนวยงาน โรงเรียน ครอบคุลมดานขอมูลทรัพยากร การนําทรัพยากรไปใชประโยชน และการสราง

จิตสํานึก นําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายกและสุพรรณบุรี มี

กระบวนการทําผลิตภัณฑ พ้ืนท่ีจัดแสดงและนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําผลการไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย  มีกระบวนการสงเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ท้ังในรูปแบบดานวิชาการ ดาน

นโยบาย ดานสาธารณะ ดานพาณิชย และดานพัฒนาสวนดุสิต 

6. ดานการจัดการ มีการนําสารสนเทศมาใชในการบริหาร โดยการจัดตั้ง Data Center เพ่ือบูรณา

การขอมูลการจัดการการดําเนินการในดานตางๆ ครอบคลุมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีการศึกษาหลัก วิทยาเขต และ

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง  

 

โอกาสในการพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะหสารสนเทศ ไดแก การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีกระทบตอขีด

ความสามารถในการแขงขัน และบริบทเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ เชน โอกาสเชิงกลยุทธ ความทาทาย และความ

ไดเปรียบเชิงกลยุทธ ในการกําหนดเปนแผนกลยุทธเพ่ือสรางความสําเร็จตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงการกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดท่ีสําคัญของแผนกลยุทธใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

2. ในการถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ควรมีการกําหนดแผนปฏิบัติการท้ังระยะสั้นและระยะ

ยาว ท่ีมีความสมดุลของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด การกําหนดแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง

ขีดความสามารถและอัตรากําลังท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ การนําผูสงมอบและคูความรวมมือ (SIPOC 

Model) มาใชในการออกแบบกระบวนการทํางานท่ีสําคัญท้ังการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
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3. มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดอัตลักษณ 4 ประการ ไดแก ดานอาหาร ดานการศึกษาปฐมวัย ดาน

อุตสาหกรรมบริการ และดานการพยาบาลและสุขภาวะ ควรนําขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยใชประโยชนจาก

สมรรถนะหลักตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในการสรางความเขมแข็งแกชุมชนใหชัดเจน รวมถึง การ

บริหารและพัฒนาคณาจารย นักวิจัยและบุคลากร การนําไปใชในการออกแบบระบบงาน กระบวนการทํางาน

ท่ีสําคัญ เชน กระบวนการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลกระทบ 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหไดมากยิ่งข้ึน   

4. มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหหลักสูตรเขาสูเกณฑการประเมินตาม TQR มีการกําหนดเปาหมาย

การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีชัดเจนท่ีครอบคลุมท้ังตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

สภาวิชาชีพ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3R X 8C) ความโดดเดนท่ีสรางความแตกตางของมหาวิทยาลัย

และความเปนพลเมืองโลกท้ัง hard skills และ soft skills และนํามาใชในการกําหนดเปาหมายและการ

ประเมินผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน ท้ังการบริหารหลักสูตรและแผนการพัฒนานักศึกษาของการจัด

การศึกษาทุกชั้นป การพัฒนาผลการประเมินของผูใชบัณฑิตใหครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตและมีระดับท่ี

สูงข้ึนอยางตอเนื่อง รวมถึงการสรางความเขมแข็งของสาขาวิชาตามอัตลักษณใหเขาสูความเปนนานาชาติให

มากข้ึน 

5. ควรนําผลระบบการประกันคุณภาพมาใชท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและสวนงาน มาวิเคราะห

เพ่ือใหไดสารสนเทศของผลการดําเนินการดานตาง ๆ เทียบกับเปาหมายและแนวโนมของผลการดําเนินการท้ัง

ในระดับมหาวิทยาลัยและสวนงานท่ีมีผลการดําเนินการบางดานท่ีแตกตางกัน นําผลมาปรับปรุง การจัดการ

ความเสี่ยง การจัดการความรูท่ีนําไปสูการแสวงหาและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดีท้ังในระดับการปฏิบัติงาน

และระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงกระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหเกิดการ

ปรับปรุงและนวัตกรรมของระบบงานและกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ 

 

ขอสังเกต 

1. ขอมูลท่ีไดรับจากรายงานการประเมินตนเองมีจํานวนมากท่ีเปนขอมูลจากสัมภาษณและเยี่ยม

ชมสถานท่ี มหาวิทยาลัยควรมีการรวบรวมผลการดําเนินงานดานตาง ๆ อยูในการประเมินตนเองใหครอบคลุม 

เพ่ือประโยชนในการเปนขอมูลพ้ืนฐานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 





 

สารบัญ 

 
  หนา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ก 

รายนามคณะกรรมการประเมิน ง 

สวนที่ 1 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 

     

สวนที่ 2 สรุปผลการติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 4 

 • คะแนนผลการประเมินรายตัวบงชี้ 5 

 • ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ 7 

 • รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสการพัฒนา 8 

สวนที่ 3 ภาคผนวก 11 

   ภาคผนวก ก   กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 12 

   ภาคผนวก ข   รายชื่อผูใหสัมภาษณ 15 

   ภาคผนวก ค   สรุปผลการสัมภาษณ 18 

   ภาคผนวก ง   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการตรวจประเมิน      

คุณภาพการศึกษาภายใน 
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สวนท่ี 1 

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 



สวนที่ 1 

กระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดประสานงานและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกจํานวน 3 ทาน อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวน 3 ทาน  และผูชวยเลขานุการ 4 ทาน รวมเปน 10 ทาน นอกจากนี้ยังมี

คณะกรรมการอีก 11 ทาน ทําหนาที่เปนกองกลางประสานงานใหการดําเนินงานประเมินคุณภาพเปนไปอยางราบร่ืน และมี

ประสิทธิภาพ การดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพไดกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการประเมินไว ดังนี้ 

 

วัตถุประสงคของการประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค 

ดังนี้ 

1. เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานกับเกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพ จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา  และนําผลมาใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และตรงตามมาตรฐาน

คุณภาพตอไป 

3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลสําหรับการนําเสนอผลการดําเนินงานใหหนวยงานตนสังกัดและเผยแพร

สาธารณชน 

 

วิธีการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดําเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. การประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะผูประเมิน 

1) มหาวิทยาลัยทาบทามคณะผูประเมิน และประสานกําหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 

2) มหาวิทยาลัยจัดสงกําหนดการประเมินและเอกสารรายงานการประเมินตนเอง คูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใหคณะกรรมการศึกษาและเตรียมการประเมินลวงหนา 

2. การวางแผนการประเมินคุณภาพ 

1) ประธานคณะกรรมการประเมิน ประชุมคณะกรรมการวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อซักซอมความเขาใจ

เก่ียวกับวัตถุประสงคของการประเมิน บทบาทหนาที่ของผูประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

2) ประธานและคณะกรรมการรวมกันกําหนดกิจกรรมและตารางการประเมิน รวมถึงการแบงหนาที่ความ

รับผิดชอบของผูประเมินแตละทาน และกําหนดวิธีการประเมินรวมกันคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยชี้แจงเอกสารที่ใชในการประเมิน แบบฟอรม และการเขียนรายงาน 

3. การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม 

คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 
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1) คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจงวัตถุประสงค

ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

2) อธิการบดีบรรยายสรุปผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

3) คณะกรรมการสัมภาษณ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูมีสวนได

สวนเสีย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ศิษยเกา และชุมชน 

4) คณะกรรมการเยี่ยมชมผลการดําเนินงานดานงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย และ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมิน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ทั้ง ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และหนวยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย ในปที่ผานมา

และหลักฐานเชิงประจักษอ่ืน ๆ 

6) เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในทุกวัน ประธานไดกําหนดใหมีการประชมุสรุปผลงานประจําวันและทบทวน

แผนการตรวจเยี่ยมในวันตอไป 

4. การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 

1) คณะผูประเมินสรุปผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ รวมถึงสรุปผลการประเมิน

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2) ประธานคณะกรรมการมอบคณะผูประเมินสรุปผลการประเมินของ แตละทานพรอมทั้งนําเสนอปญหา

ที่พบเพื่อใหที่ประชุมรวมอภิปรายปญหาและสรุปผล 

3) ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกตองความครบถวน และความ

สมบูรณของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ตอผูบริหาร คณาจารย มหาวิทยาลัยใหรับทราบ

และรวมอภิปรายผลการประเมิน 

4) สรุปรายงานประเมิน และจัดทํารูปเลมสงใหกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

5. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 

คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการสัมภาษณ จากนั้นนําขอมูลมาเสนอ

ตอคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี ้

 

เกณฑการตัดสินผล 

0.00 - 1.50 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับด ี

4.51 - 5.00 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับดีมาก 



 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 

สรุปผลการตดิตามและการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 
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    ผลการประเมินรายตัวบงช้ี   

 

ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมนิ หมายเหตุ ตัวต้ัง 
ผลลัพธ 

ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 163.03 
3.40 3.40 คะแนน   

48 

1.2 อาจารยประจาํสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 277 
36.79 4.60 คะแนน   

753 

1.3 อาจารยประจาํสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 235 
31.21 2.60 คะแนน   

753 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี   6 ขอ 5.00 คะแนน   

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  6 ขอ 5.00 คะแนน   

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 1 4.12 คะแนน   

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 
6 ขอ 5.00 คะแนน   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 44.92 
4.99 4.99 คะแนน   

9 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั 42.85 
4.76 4.76 คะแนน   

9 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 4.92 คะแนน   

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ 5.00 คะแนน   

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 5.00 คะแนน   

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  6 ขอ 5.00 คะแนน   

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 4 5.00 คะแนน   
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ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมนิ หมายเหตุ ตัวต้ัง 
ผลลัพธ 

ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

5.1 การบรหิารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ

สถาบัน 

6 ขอ 4.00 คะแนน 

หมายเหตุ เกณฑขอท่ี 3 

ไมมีการวิเคราะหความ

เสี่ยงใหครอบคลุมตาม

พันธกิจของสถาบัน 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 35.16 
4.40 4.40 คะแนน   

8 

5.3 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ 6 ขอ 5.00 คะแนน   

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 4.47 คะแนน   

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบท่ี 1-5 (รวม 13 ตัวบงชี้) 4.52 คะแนน   
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกตามรายองคประกอบ 

      

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การดาํเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดาํเนินงานตองปรบัปรุง 

2.51 - 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช 

3.51 - 4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี

4.51 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

1. การผลิตบัณฑิต 3.60 5.00 3.40 4.12 ดี 

2. การวิจัย 4.99 5.00 4.76 4.92 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ  - 4.50 4.40 4.47 ดี 

รวม 4.06 4.86 4.18 4.52 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี     
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รายงานผลการวิเคราะห จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน/จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

1. มีระบบติดตามการประเมินคุณภาพท่ีดี โดย

พบไดจากคะแนนการประเมินหลักสูตรท่ีมากกวา 

3.00 ในป 2558 คิดเปนรอยละ 84 และในป 2559 

มีหลักสูตรท่ีไดคะแนนมากกวา 3.00 คิดเปนรอยละ 

95.80 ท้ังนี้หลักสูตรท่ีมีคะแนนสามารถขอรับการ

ประเ มินตามเกณฑ  TQR มีจํ านวน ท้ังสิ้ น  41 

หลักสูตรคิดเปนรอยละ 85.42 

2. จากการสัมภาษณพบวาในการจัดกิจกรรม

พัฒนานั ก ศึ กษา ท้ั ง ในระ ดับคณะและร ะ ดับ

มหาวิทยาลัยสงผลใหนัก ศึกษาได รับรางวั ล ท่ี

เก่ียวของกับความเชี่ยวชาญในสาขาอัตลักษณจาก

หนวยงานภายนอกเปนจํานวนมาก 

3. มีชองทางในการสื่อสารขอมูลและความรูท่ี

หลากหลายและส มํ่า เสมอ เปนประโยชนตอ

นักศึกษาและศิษยเกา  

1. ผลักดันใหหลักสูตรท่ีมีคะแนนถึงเกณฑสามารถ

ขอรับการประเมินตามเกณฑ TQR เพ่ือเปนการยืนยัน

คุณภาพและเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไปสู

สาธารณชน 

2. รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับรางวัลท่ี

ไดรับเ พ่ือแสดงศักยภาพของนักศึกษาให เห็นเปน

รูปธรรมอยางเปนระบบ  

3. เพ่ิมชองทางการสื่อสารขอมูลและความรูในวง

กว า งผ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิกสอย า ง เปนระบบไปสู

สาธารณชน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จากการตรวจเอกสารและการสัมภาษณเพ่ิมเติม

พบวาทุกคณะดําเนินงานโครงการและกิจกรรมได

ครบท้ัง 5 ประเภทตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค อยางไรก็ตามโครงการในแตละคณะยังมี

ความซํ้าซอนในกิจกรรม 

 

หลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในการดําเนินโครงการและ

กิจกรรม เ พ่ือให เ กิดการใช งบประมาณอย า ง มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงควรมีการบูรณาการและดําเนินการ

รวมกันระหวางคณะ 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยและสงเสริมใหมี

การทําวิจัยตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง

ไดรับเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกเปน

จํานวนมาก 

1. ควรผลักดันผลงานวิจัยให มีการนํา ไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชย พัฒนานักศึกษา หรือพัฒนา

มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรมใหมากข้ึน สงเสริมให

คณะมีการทําขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนวิจัย

จากหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

2. ควรวิเคราะหโครงงานวิจัยของนักศึกษาท่ีมี

ศักยภาพมาตอยอดเพ่ือใชประโยชน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

บางคณะของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับเงินสนับสนุนทุนวิจัย

เปนจํานวนมาก แตยังมีผลงานตีพิมพเผยแพรนอย 

ควรวิเคราะหปญหาอุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงาน

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในบางคณะไมเปนไป

ตามเปาหมาย เพ่ือหาแนวทางสงเสริมสนับสนุนตอไป 

 

องคประกอบท่ี 3 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

มีโครงการของ อพ.สธ.-มสด. ท่ีเขาไปชวยพัฒนา

ผลิตภัณฑใหกับชุมชนในจังหวัดนครนายก เชน โลชั่น

และน้ํายาซักผาจากขาวหอมมะลิแดง สามารถเพ่ิม

ยอดขาย และสงผลใหเกิดความเขมแข็งใหกับชุมชนได 

1. ควรมีการวางแผนการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหเห็นภาพรวมการบริการวิชาการท้ัง

ระบบของมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการตอยอดโครงการเดิมเพ่ือยกระดับ

และพัฒนาโครงการท่ียังตองการพัฒนาเพ่ือใหมีความ

ตอเนื่องและยั่งยืน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. การกําหนดกลุมเปาหมายในการใหบริการ

ทางวิชาการ 

2. การมีสวนรวมของบุคลากรในการมีสวนรวม

การใหบริการวิชาการ 

1. ควรกําหนดกลุมเปาหมาย และเปาหมายของ

การพัฒนา/บริการชุมชนนั้น ๆ ใหชัดเจน ซ่ึงควรเขียน

รายงานแยกรายพ้ืนท่ีวาแตละพ้ืนท่ีบริการวิชาการ

อะไร อยางไร และกลุมเปาหมายคือใคร 

2. โครงการ อพ.สธ.-มสด. ควรเพ่ิมการมีสวน

รวมของบุคลากรทุกคณะใหมากข้ึน 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

มีการดํ า เนินงานดานการทํานุบํ ารุ ง ศิลปะและ

วัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมไทย

และภูมิปญญาทองถ่ินตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังมีการเผยแพรสูสาธารณชนดวยชองทางท่ี

หลากหลายโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจตาง ๆ 

อยางสรางสรรคเกิดผลงานเชิงพาณิชย 

ควรทบทวนการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ

แผนปฏิบัติการประจํ าป ในเชิ งผลลัพธจากการ

ดําเนินงานของแผน ใหสามารถสะทอนความสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานไดดําเนินการอยาง

ชัดเจน เพ่ือสงผลใหแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใน

แตละปบรรลุตามเปาหมาย และนําไปสูวิสัยทัศนท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดไวได 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- - 

 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

สภามหาวิทยาลัยบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล มี

การประเมินสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี รวมถึง

คณะอนุกรรมการตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 

ควรกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานในแตละดาน

ของหลักธรรมาภิบาลใหชัดเจน  

หลายคณะมีการมุงเนนการจัดการความรูและให

ความสําคัญดานการวิจัย สงผลใหจํานวนทุนวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและกาวกระโดด 

1. พัฒนาตอยอดประเด็นการวิจัยหรือประเด็นอ่ืน

ท่ีเปนจุดเนน เพ่ือไปสูการจัดการความรูท่ีแทจริงในวง

กวาง 

2. ควรนําผลท่ีไดจากการจัดการความรูจาก

หนวยงานตาง ๆ แบงกลุมความรูออกเปน 3 กลุม คือ 

1)แนวปฏิบัติ 2)แนวปฏิบัติท่ีดี และ 3)กลุมความรูท่ียัง

ตองพัฒนาตอเนื่อง เพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

วางแผนเผยแพรตอไป 

มีการกําหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรทุกกลุมไดอยาง

ชัดเจน 

1. ควรเผยแพรแผน/กรอบการพัฒนาบุคลากรให

ทราบและเขาใจโดยท่ัวกัน 

2. การพัฒนาบุคลากรควรมีการสอบถามจาก

หนวยงาน เพ่ือพัฒนาใหตรงกับท่ีบุคลากรตองการเสริม

สมรรถนะในการทํางานท่ีตรงประเด็น 
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จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

การวิเคราะหและกําหนดประเด็นเพ่ือบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

ควรมีการวิเคราะหและดําเนินการเรื่องความเสี่ยงให

ครอบคลุมพันธกิจและจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

นําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และบริหารจัดการ

ความเสี่ยงใหลดลง 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

ภาคผนวก ก 

กําหนดการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
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กําหนดการ 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําปการศึกษา 2559 

วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

วันจันทรที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเชา หองอาหารเกี้ยวเกลา 

08.30 - 09.00 น. • ผู อํานวยการสํานักบริหารกลยุทธรายงานการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 

2559 ตอคณะกรรมการฯ 

หองกาหลา 

09.00 - 09.30 น. • คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ประชุมรวมกัน  

ศ.นพ.บวรศิลป        เชาวนชื่น            ประธานกรรมการ 

ผศ.อิงอร             ตั้นพันธ           กรรมการ 

ผศ.ดร.ปณณรภัส   ถกลภักดี         กรรมการ 

ผศ.ดร.ญาลิสาฐ     ตนสอน           กรรมการ 

ผศ.ดร.กนกกานต   วีระกุล            กรรมการ 

นางสาวกมลกนก   เกียรติศักดิ์ชัย    กรรมการและเลขานุการ 

หองกาหลา 

09.30 – 10.00 น. 

 
• อธิการบดีกลาวตอนรับและสรุปภาพรวมการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย  

• ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมินฯ และ

แนะนําคณะกรรมการฯ 

หองลําพอง 2 

10.00 – 10.30 น. • สัมภาษณ 

- อธิการบดี 

หองลําพอง 2 

10.30 – 11.00 น. • สัมภาษณ 

- รองอธิการบดีฝายบริหาร 

- รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและลูกคาสัมพันธ 

- รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองลําพอง 2 

11.00 – 11.30 น. • สัมภาษณ 

- รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

หองลําพอง 2 
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เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

- รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

- รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

11.30 – 12.00 น. • สัมภาษณ 

- ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

หองลําพอง 2 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หองอาหารเกี้ยวเกลา 

13.00 - 15.00 น. 

 
• สัมภาษณ 

13.00 - 13.30 น. :  ผูมีสวนไดสวนเสีย 

13.30 - 14.00 น. :  นักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

14.00 – 14.30 น. : ศิษยเกา 

14.30 – 15.00 น.: ชุมชน 

หองกาหลา 

15.00 - 16.00 น. 

 
• เยี่ยมชมผลการดําเนินงานดานการงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือประโยชน

เชงิพาณิชย 

ชั้น 1 สํานักงานมหาวิทยาลัย 

 

 • เยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 11 สํานักวิทยบริการฯ 

16.00 – 17.00 น. • คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินฯ หองกาหลา 

17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หองอาหารเกี้ยวเกลา 

18.00 - 21.00 น. • คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินฯ หองกาหลา 

 

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเชา หองอาหารเกี้ยวเกลา 

08.30 - 11.00 น. • คณะกรรมการฯ เตรียมนําเสนอผลตรวจการประเมินฯ หองกาหลา 

11.00 – 12.00 น. • คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการตรวจประเมินดวยวาจาตอผูบริหารและ

คณาจารยของมหาวิทยาลัย 

หองลําพอง 2 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หองอาหารเกี้ยวเกลา 

13.00 – 17.00 น. • ทีมเลขานุการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมินฯ หองกาหลา 

 

หมายเหตุ : 1. เวลาและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

               2. รับประทานอาหารวางเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  

 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อผูใหสมัภาษณ 
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รายช่ือตัวแทนผูใหสัมภาษณ 
 

อธิการบดี  

1. รศ.ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

รองอธิการบดี   

1. ผศ.ดร.พิทักษ จันทรเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร 

2. ดร.สุวมาลย     มวงประเสริฐ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. รศ.ดร.พัชรี      สวนแกว  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

4. ดร.วรานี         เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

5. ดร.พรชณิตว    แกวเนตร รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและลูกคาสัมพันธ 

6. ดร.สวงศ          บุญปลูก  รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. ผศ.ดร.ชนะศึก   นิชานนท รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

1. นายนิคม         กฤษณรังคุณ    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย          

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. รศ.ดร.วัชรพงศ วิสุทธิพงศ บริษัทการบินไทย 

2. คุณดี    สูงสวาง  โรงแรมพูลแมนจี 

3. นางสาวเตือนใจ ทองเกล็ด คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

4. นางบังอร   จันทรแสงสุก โรงเรียนจิตรลดา 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. นางสาวสิรามล  ลิกขะไชย คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2. นายนฤดล  วรนาม  คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา 

3. นางสาวณัฐชยา   เชื้อสาวถี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย 

4. นางสาววริศรา   วิทูล  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาฯ 
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5. นายเอกพล  ประดิษฐ คณะวิทยาการจัดการ 

6. นายณัฐวุฒิ   วงศหนองเตย คณะวิทยาการจัดการ 

7. นายศิวัตม  สินพิชัย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8. นางสาวพลอยเพชร แกวกําพรา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9. นายกรกฎ   หนองมีทรัพย โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารฯ 

10. นางสาวระชา   โชคกุญชร โรงเรียนการเรือน สาขาวิชา คหกรรมฯ 

11. นายณัฐวัฒน   วิบูลยนรชาต ิ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 

12. นายชัยชนะ   ทองจันทร โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 

 

ศิษยเกา 

1. นางสาวพิไลวรรณ ภูชุม  คณะพยาบาลศาสตร 

2. นางสาวอริสา   ชมบริสุทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร 

 

ชุมชน 

1. คุณทศพล  ศรีโพธิ์สุข   ปลัดอําเภอเมืองสุพรรณบุรี 



 

 

ภาคผนวก ค 

บันทึกภาคสนาม 

• สรุปประเด็นสัมภาษณ อธิการบดี 

• สรุปประเด็นสัมภาษณ รองอธิการบดี 

• สรุปประเด็นสัมภาษณ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

• สรุปประเด็นสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

• สรุปประเด็นสัมภาษณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

• สรุปประเด็นสัมภาษณ ศิษยเกา 
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สรุปการสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี  ผูแทนจากสภามหาวิทยาลัย  ผูใชบัณฑิต และผูแทนนักศึกษา 

ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจําปการศึกษา 2559 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

 

---------------------------------------------------------------- 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ฯ ไดสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี  ผูแทนจากสภามหาวิทยาลัย  ผูใชบัณฑิต และผูแทน

นักศึกษา เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 โดยสรุปประเด็นสําคัญในการสัภาษณไดดังนี้ 

สวนท่ี 1  ประเด็นการสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี และผูแทนจากสภามหาวิทยาลัย 

• ยุทธศาสตร และกลยุทธท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จในอนาคต 

 ยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีสําคัญท่ีมหาวิทยาลัย คือ การทําใหมหาวิทยาลัยอยูรอด โดยใหความสําคัญ

กับสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยเกง และมีความเชี่ยวชาญ  ซ่ึงสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยาลัยมีความเกง และเชี่ยวชาญนั้นมีอยู 4                

อัตลักษณดวยกัน คือ ดานการศึกษาปฐมวัย  ดานอาหาร  ดานอุตสาหกรรมบริการ  และดานการพยาบาลและสุข

ภาวะ  โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเชื่อมโยงอัตลักษณท้ัง 4 ดาน พรอมท้ังสรางความเขมแข็งใหเปนท่ียอมรับ 

และขยายขอบเขตการใหบริการเชิงธุรกิจวิชาการ เพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง เปนท่ียอมรับ และมีมาตรฐาน ผลผลิต

ท่ีออกมาจะตองไดรับการยอมรับในตลาดและสามารถนําไปใชไดจริง 

• มหาวิทยาลัยใหความสําคัญทางดานความเปนวิชาชีพมากกวาวิชาการ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยมี

วิธีการอยางไรท่ีจะทําใหอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิ และมีแนวทางการพัฒนาความเช่ียวชาญของหลักสูตรได

อยางไร 

 การพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีคุณวุฒิ ยกตัวอยางอาจารยของหลักสูตรในคณะครุศาสตร และ

ครูผูสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ หากครูของโรงเรียนสาธิตฯ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและตองการ

ท่ีจะมีตําแหนงทางวิชาการก็สามารถเขามาสอนในมหาวิทยาลัยเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการได แตหากครูทานใดท่ี

ไมตองการท่ีจะขอตําแหนงทางวิชาการก็จะสามารถสอนอยูในโรงเรียนสาธิตฯ เชนเดิมได โดยจะมีเสนทางการกาว

ไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนได เชน ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ เชนเดียวกับบุคลากรของโรงเรียนการเรือน

อาจารยผูสอนดานอาหารหรือคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยจะไมเนนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการมากนัก 

เนื่องจากเปนหลักสูตรเฉพาะทางท่ีเนนปฏิบัติและอาศัยความเชี่ยวชาญเปนหลัก 

• มหาวิทยาลัยมีการปรับยุทธศาสตรในการเปดโรงเรียนกฎหมายและการเมืองอยางไร 
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      โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เนนการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายเปนพ้ืนฐาน แลวจึงไป

เรียนเฉพาะทางเพ่ิมเติม เชน รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร เปนตน เพราะหากไมทราบขอกฎหมาย สาย

ปกครองก็จะตัดสินคนดวยความรูสึก  
 

 

• บุคลากรของมหาวิทยาลัยแบงเปนกี่ประเภท  มหาวิทยาลัยมีแนวทางพัฒนาบุคลากรท้ังสาย

วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการอยางไร 

      บุคลากรของมหาวิทยาลัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ ซ่ึงท้ัง 2 ประเภท จะแบงออกเปน 2 กลุม คือ พนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราจาง  

      ซ่ึงจากการท่ีจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความเขมแข็ง 

โดยเฉพาะสายวิชาการ ท่ีไมใชทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนเพียงอยางเดียว แตตองสามารถสรางงานอ่ืนๆ ใหกับ

มหาวิทยาลัยได  สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะมีการสงเสริมใหไดตําแหนงท่ีสูงข้ึนตาม Career Path ท่ี

กําหนด 

• มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตรใดท่ีจะสรางความเปนเลิศในระดับนานาชาติ 

      ความมุงม่ันของมหาวิทยาลัยในการเขาสูระดับนานาชาติ คือ การสรางความเขมแข็งท่ีเกิดจากตนเอง 

ไมใชไปนําความเขมแข็งของผูอ่ืนมา  แลวนําความเขมแข็งไปตอยอดเพ่ือกาวไปสูระดับนานาชาติ เชน โรงเรียนการ

อาหารนานาชาติของมหาวิทยาลัย มีหนวยงานและบุคคลท่ีกระทรวงตางประเทศติดตอเขามาขอศึกษาดูงานอยาง

ตอเนื่อง  มหาวิทยาลัยจึงมีใชภาษาอ่ืนๆ นอกจากภาษาไทยในการอธิบายใหผูมาศึกษาดูงาน นี่ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทํา

ใหเราสามารถสื่อสารไปสูนานาชาติได 

• ความเช่ือมโยงความสําเร็จของยุทธศาสตร และเปาประสงคระหวางการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน SDU QA และมาตรฐานการประเมินคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      เกณฑประเมินคุณภาพการศึกษา SDU QA เปนระบบประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ท่ีวัดความ

เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และเปนสวนสําคัญท่ีทําใหมหาวิทยาลัยไดรับสนับสนุนงบประมาณจากแผน 

บูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของชาติ 

• ภายหลังจากการปรับเปล่ียนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงในดานใดบาง 

      การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยจากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงใน

หลายดาน ไดแก  

- การออกกฎหมายลําดับรองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

- การปรับแผนยุทธศาสตร (Reprofiling) ในการจัดการคุณภาพท้ัง 7 ดาน 

- การขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
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- กระบวนการเชื่อมโยงหลักสูตรตางๆ ใหเกิดเปนเครือขาย 

- เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) 

- การจัดตั้งสํานักบริหารกลยุทธ ท่ีเปนโครงสรางสายบริหารใหม ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดูแลการบริหาร

งบประมาณรปูแบบใหม 

• แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอบสนอง  และพัฒนายุทธศาสตรไปสูความสําเร็จได

อยางไร 

     ประเด็นเก่ียวกับแผนพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินตนเองใน SDU QA พบขอมูลในสวนของการ

พัฒนาไปสูตําแหนงทางวิชาการ แตในสวนของสายสนับสนุน 17 ตําแหนง มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการ

กําหนดเกณฑของ Career Path ท่ีเหมาะสม แลวจึงจะจัดทําเปนขอบังคับใหเกิดผลบังคับใช ซ่ึงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบงประเภทของบุคลากรออกเปน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรสายบริการ และ

ครู ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเริ่มตนจากการกําหนดใหบุคลากร ตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กอน จึง

จะกําหนดเกณฑตาม Career Path จากสายปฏิบัติการข้ึนสูตําแหนงชํานาญการเปนลําดับแรก  

• มหาวิทยาลัยมีการผลักดันผลิตภัณฑท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอยางไร  

    มหาวิทยาลัยไดพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางรายได โดยมีกระบวนการคือ ผลักดันเขาสูตลาด

ภายในกอน  ซ่ึงมีสํานักกิจการพิเศษ และสํานักบริหารกลยุทธเปนหนวยงานท่ีรองรับ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ

ผลิตภัณฑ โดยเริ่มจากการนําผลิตภัณฑประเภทสบู ไปใชกับโรงแรมสวนดุสิตเพลส แลวจึงจะเปดสูตลาดภายนอก 

• วิทยาเขตสุพรรณบุรีเนนการสรางความเขมแข็งและการบริการวิชาการแกชุมชนโดยรอบอยางไร 

    วิทยาเขตสุพรรณบุรีไดใชความเชี่ยวชาญในดานอาหารและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร เชน ขาว 

เมลอนไปเปนสบู และเครื่องสําอางค เปนตน ซ่ึงสิ่งนี้ถือเปนการสรางความเขมแข็ง  และเปนการบรกิารวิชาการท่ี

สําคัญท่ีชวยพัฒนาชุมชน และสรางรายไดใหชุมชนและจังหวัด  โดยในป พ.ศ.2561  มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะ

ยายหองปฏิบัติการของสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางคไปท่ีวิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกดวย  นอกจากนี้ทาง

จังหวัดสุพรรณบุรีไดมีคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนหนึ่งในคณะกรรมการทางดานการเกษตร การ

ผลิต การพัฒนาชุมชนและวิสาหกิจอีกดวย  ซ่ึงในสวนนี้จะสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาชุมชนไดอยาง

ตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานจริงไดเปนอยางดี 

• วิทยาเขตสุพรรณบุรีมีการติดตามคุณภาพนักศึกษา และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาเขตอยางไร 

    วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีกองบริการนักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา ท่ีจะเชื่อมโยงหลักสูตรและ

สาขาวิชาใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย มีอาจารยท่ีมีความ

เชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิเปนตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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• การสรางยุทธศาสตรตางประเทศใหมีความเกง และสามารถขยายผลได  มหาวิทยาลัยมุงเนน

สาขาวิชาใดท่ีจะเขาสูความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยมุงเนนขยายไปสูตลาดใด มหาวิทยาลัยมีการสราง

ความเปนนานาชาติอยางไร 

 มหาวิทยาลัยดําเนินงานดานกิจการตางประเทศโดยไมมุงเนนท่ีจํานวนความรวมมือทางวิชาการ 

(MOU) หรือจํานวนนักศึกษาตางชาติ แตเปาหมายของมหาวิทยาลัยหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ สามารถแขงขันกับตลาดโลกได โดยใชความเชี่ยวชาญในอัตลักษณท้ัง 4 ดาน ซ่ึงมีความเขมแข็งทางดาน

หลักสูตร และมีชื่อเสียงในตลาดแรงงาน อีกท้ังมหาวิทยาลัยมุงเนนใหบุคลากรเกิดความเขาใจในความเปนสากล

หรือมาตรฐานอาเซียนท่ีมีเกณฑในแตละอัตลักษณท่ีแตกตางกัน เชน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ ท่ีตอง

ทราบเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานอาเซียนของบัณฑิตท่ีจบในสาขาการบริการนั้น จะตองผานเกณฑและสอบเพ่ือใหได 

Certificate กอน จึงจะไปทํางานท่ีตางประเทศได ดังนั้น เม่ือบุคลากรเขาใจในเกณฑแลว จะสามารถนําไปบรรจุลง

ในหลักสูตรไดอยางถูกตอง เพ่ือสรางและสนับสนุนใหเกิดความพรอมแกบัณฑิต 

     การดําเนินงานดานกิจการตางประเทศของมหาวิทยาลัยเนนการขยายตลาดไปสูตลาดจีน  การรับ

นักศึกษาจีนเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยไมไดมุงเนนท่ีจํานวนนักศึกษา แตเนนท่ีคุณภาพ โดยการติดตอกับ

มหาวิทยาลัยท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง ซ่ึงชวยใหสามารถควบคุมคุณภาพของนักศึกษาจีนไดในระดับหนึ่ง 

โดยหลักสูตรท่ีรับนักศึกษาจีน จะเนนไปท่ีหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรท่ีมีความพรอมกอน  และจัดการเรียน

การสอนท่ีมีการใชท้ังภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสอนควบคูกันไป  

• มหาวิทยาลัยมีกลยุทธในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนานักศึกษา การสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอยางไร 

     มหาวิทยาลัยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนให

นักศึกษาสามารถใช IT ไดอยางมีคุณภาพ โดยดําเนินการปรับปรุงหองเรียนในลักษณะ Active Learning 

โดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัยท่ีตองใช iPad ในการจัดการเรียนการสอน  อีกท้ังมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งฝาย

ศูนยขอมูลกลางข้ึน เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใชสําหรับการตัดสินใจของ

ผูบริหารได โดยเนนการออกแบบใหเขาถึงไดงาย และขอมูลเปนปจจุบัน 

• เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษา จะมีขอกําหนดในดาน 3R8C ในการพัฒนาคณุภาพ

บัณฑิต เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมีแนวทางอยางไรท่ีจะพัฒนาใหนักศึกษามีความเกง  

     มหาวิทยาลัยมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คือ มีท้ังความรูและประสบการณ ซ่ึงในดานการใหความรู

จะเปนในสวนของฝายวิชาการ แตในดานประสบการณ ฝายกิจการนักศึกษาจะชวยเติมเต็ม  ในสวนของดาน

วิชาการนั้นมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคนั้น ปท่ีผานมา

เปนชวงท่ีมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเปนชวงท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงนําคุณลักษณะบัณฑิตมาเปนตัวตั้ง ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตร จึงเนน Learning 
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Outcome เปนสําคัญ และกําหนดรายวิชาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในแตละหลักสูตร 

นอกจากนี้ ยังเนนในเรื่องคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสวนใหญเปน Soft Skill จึงตองปรับปรุงวิชา 

GE (General Education) ใหมท้ังหมดจาก 7 วิชา โดยเพ่ิมวิชาความเปนสวนดุสิต เพ่ือใหนักศึกษาเม่ือจบออกไป 

จะมีคุณลักษณะท่ีตางจากคนอ่ืน   

สําหรับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จะมี 3 หลักสูตร คือ นิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสน

ศาสตร โดยมหาวิทยาลัยจะสรางคุณลักษณะบัณฑิตในรูปแบบใหม ซ่ึงพัฒนาหลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตรรวมกัน และ

บูรณาการ 3 ศาสตร เพ่ือใหไดรายวิชาพ้ืนฐาน 8 วิชา ท่ีนักศึกษาป 1 จะตองเรียนรวมกัน แลวจึงจะตอยอดไปเปน

วิชาเฉพาะในสาขาของตนเอง 

   การสนับสนุนนักศึกษาในดานตางๆ เชน การดูแลนักศึกษาดวยระบบอาจารยท่ีปรึกษา (e-Advisor) ซ่ึง

เปนระบบท่ีทําใหอาจารยรูจักและเขาใจนักศึกษา และสามารถดูแลนักศึกษาไดดีข้ึน ไมวาจะเปนการดูแลเรื่องผล

การเรียน การจายคาธรรมเนียมการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเนนคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

โดยเฉพาะการเรียนการสอนในรูปแบบใหมจะตองเปนในลักษณะของ Active Learning มีการเชิญผูเชี่ยวชาญมา

อบรมเรื่อง e-learning และรายวิชา GE รวมท้ังการสงอาจารยไปดูงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดย

ในปนี้ ฝายกิจการนักศึกษาและฝายวิชาการรวมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับรองคณบดี และอาจารยฝาย

กิจการนักศึกษา ในการหาแนวทางพัฒนาเพ่ือใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ ซ่ึงจะเนนเรื่อง SDU Spirit หรือความเปน

สวนดุสิต รวมถึงฝายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน เชน จัด

กิจกรรมวันชอใหม หรือเฟรชชี่เดย ซ่ึงเปนกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน รวมท้ังจัด

กิจกรรมปจฉิมนิเทศใหกับนักศึกษา โดยปท่ีผานมา คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดอบรมใหความรู

และเตรียมความพรอมกับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 เพ่ือเขาสูตลาดแรงงานและเตรียมตัวเขาสูสายอาชีพ โดยเฉพาะการให

องคความรูเก่ียวกับวิธีการใหไดงานทํา และการปรับตัวในสถานท่ีทํางาน เนื่องจากนายจางมองวาบุคลิกภาพและ

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานเปนสวนสําคัญ  

    นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีโอกาสในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตจาก

ผูใชบัณฑิต 3 ปท่ีผานมา โดยขอมูลแสดงใหเห็นวา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความโดดเดนในเรื่อง (1) มีความ

อดทน พรอมเรียนรูงาน โดยคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.70 และ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5.00 (2) บัณฑิตของสวนดุสิตเปนผูท่ีมี

บุคลิกภาพดี ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีอยูใน SDU Spirit  

ท้ังนี้  จุดท่ีบัณฑิตควรพัฒนาและปรับปรุง คือ (1) ทักษะการใชและสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย

มหาวิทยาลัยไดแกไขปรับปรุงดวยการนําขอบังคับวาดวยการจบการศึกษา ท่ีจะตองใชคะแนนภาษาอังกฤษดวย 

ซ่ึงทางสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีโครงการเขาไปชวยเหลือนักศึกษาในดานการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ไดแก โปรแกรม English Discovery ท่ีจะชวยเหลือนักศึกษาตามลําดับคะแนนภาษาอังกฤษในแตละ Level 

รวมท้ังโปรแกรม Tell me more ในการชวยเหลือดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะชวยฝกใหเด็กมีทักษะการฟง 
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และการจับใจความสําคัญ (2) การสรุป resume ของบัณฑิตใหถูกตองตามหลักวิชาการ ซ่ึงปนี้ สถาบันภาษา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ไดจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากจอหน โรเบิรต เพาเวอรส ใหความรูเก่ียวกับวิธีการเขียน 

resume ท่ีถูกตอง รวมถึงวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณงาน  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยสามารถวัดผลจากภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ยอนหลังตอเนื่อง 3 

ป ซ่ึงคุณลักษณะดานภาษาอังกฤษ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน แตยังไมผานเกณฑในระดับดีเยี่ยม ซ่ึง 2 ปหลัง 

ไดระดมความคิดเห็นในท่ีประชุมรองอธิการบดี และไดบูรณาการปรับรายวิชา General Education รวมท้ัง

ปรับปรุงในระดับหลักสูตร ซ่ึงอาจจะยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมมากนัก เนื่องจากเพ่ิงปรับปรุงหลักสูตรไดไมนาน 

จะเห็นไดวาตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต จากคาคะแนนประเมินของหลักสูตรในแต

ละคณะ จะเห็นไดวา คะแนนระดับ 4 ข้ึนไปมีนอย เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูในชวงพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงหลังจาก

การตรวจประเมินคุณภาพจะเขาไปพิจารณาและรวมกันหารือแนวทางแกไขปญหา เชน หลักสูตรคหกรรมศาสตร 

เปนหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนหลักสูตรท่ีมีเด็กพิเศษมากกวาหลักสูตรอ่ืนๆ 

หรือหลักสูตรภาษาจีน ท่ีมีปญหาดานศักยภาพเดิมอยูแลว ซ่ึงจะนําขอมูลไปเพ่ือพัฒนาใหหลักสูตรเขมแข็งมากข้ึน 

โดยมหาวิทยาลัยไดแบงกลุมหลักสูตรตามคาคะแนน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนเอง โดยแบงออกเปน 5 กลุมดวย

ดวยกัน คือ (1) หลักสูตรอัตลักษณ (2) หลักสูตรท่ีมีความเสี่ยงสูง (3) หลักสูตรท่ีมีการแขงขันสูง (4) หลักสูตรท่ี

ตองพัฒนาใหทันสมัย และ (5) หลักสูตรเฉพาะทาง  ซ่ึงพบวาคะแนนของการประเมินในแตละหลักสูตรของ

องคประกอบท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบยอนหลัง คะแนนในสวนนี้เพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด แสดงใหเห็นถึงการพัฒนา

ศักยภาพ โดยอธิการบดีไดใหนโยบายในการนําหลักสูตรท้ังหมดมาแบงกลุมตามลําดับคะแนน แบงออกเปน 3 

ประเภท คือ หลักสูตรท่ีมีความเขมแข็ง หลักสูตรท่ีมีโอกาสพัฒนา และหลักสูตรท่ีตองพัฒนาอยางเรงดวน 

นอกจากนี้ ในปท่ีผานมา นโยบายของทานอธิการบดีในการเปดรับนักศึกษาผานระบบ Admissions ท้ังหมด เพ่ือ

มุงเนนคุณภาพของนักศึกษา ดังนั้น จํานวนนักศึกษาไมใชสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ แตมหาวิทยาลัย

ตองการนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

 

• การวิจัยมีการขอทุนจากหนวยงานภายนอกหรือไม  มีการตีพิมพผลงานวิจัยจากหนวยงานอ่ืน

หรือไม     

      มหาวิทยาลัยมีกลไกท่ีสงเสริมในดานการขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก โดยมหาวิทยาลัยมี

หนวยงานตามโครงสรางคือ สํานักบริหารกลยุทธ ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีทราบและเขาใจสถานการณภายนอกเปน

อยางดี ซ่ึงในรอบปท่ีผานมา สามารถนําความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรจังหวัด เพ่ือของบบูรณาการจากความเชี่ยวชาญนั้นๆ ทําใหไดรับงบประมาณแบบ

กาวกระโดด  
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 ศักยภาพในการจัดสรรและขอทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย มีศักยภาพในลักษณะกาว

กระโดด เม่ือเปรียบเทียบยอนหลังตั้งแตป 2553 ท่ีมหาวิทยาลัยไดรับทุนวิจัยอยูท่ี 16.7 ลานบาท แตในป 2560 ท่ี

ผานมา มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยอยูท่ี 95.7 ลานบาท โดยเฉพาะทุนวิจัยของ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ท่ีแสดงขอมูลใหเห็นวา โครงการท่ีขอทุนวิจัยท่ีผานการพิจารณา

ท้ังหมด 20 มหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยลําดับท่ี 11 ของประเทศ โดยในชวง 4 - 5 

ปท่ีผานมา สถาบันวิจัยพัฒนาระบบ R-system เพ่ือเก็บขอมูลของอาจารยในการขอทุนวิจัย ซ่ึงจะทําให

มหาวิทยาลัยทราบขอมูลของอาจารย และสามารถแบงกลุมนักวิจัยตามศักยภาพ เพ่ือทําใหอาจารยมีความสามารถ

ท่ีจะขอทุนอุดหนุนดานวิจัยจากหนวยงานภายนอกไดมากข้ึน ซ่ึงสามารถแบงไดออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

 1. อาจารยท่ีมีความสามารถสูง มหาวิทยาลัยผลักดันใหอาจารยกลุมนี้สรางเครือขายภายนอก เพ่ือ

ขอทุนวิจัย ซ่ึงพบวางบประมาณป 2559 – 2560 ทุนวิจัยท่ีไดรับจากงบประมาณแผนดิน ประมาณ 70 ลานบาท 

งบบํารุงการศึกษา ประมาณ 6 ลานบาท และเปนทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกท้ังหมด 127 ลานบาท  

 2. อาจารยท่ีมีความสามารถระดับกลาง มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารยในดานงานวิจัยผาน 2 

โครงการ คือ (1) โครงการ Researcher Club ซ่ึงจะแบงกลุมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปน 

การบูรณาการอาจารยใหมุงสูการพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยผานกระบวนการวิจัย ผูประสานงานแตละกลุม

จะเปนอาจารยในสาขาอัตลักษณ (2) โครงการ SDU Research Consortium เปนโครงการท่ีสนับสนุนอาจารยท่ี

เปนนักวิจัยในสาขาท่ีไมใชอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมท้ังในศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งและวิทยาเขต โดยเชิญ

ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและชวยเหลือดานงานวิจัย 

 3. อาจารยท่ีเปนนักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณใหอาจารยผานกองทุนวิจัยของ

มหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณ 5 หม่ืนบาทตอคนตอป เพ่ือใหอาจารยไดฝกประสบการณและพัฒนา

ศักยภาพดานงานวิจัย โดยมีผูเชี่ยวชาญจากภายนอก หรือจากหนวยงานภายในท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรอง

ศาสตราจารยข้ึนไปในการใหคําปรึกษาและแนะนํา 

 ในสวนของการตีพิมพนั้น การตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและงานวิชาการในระดับนานาชาติ ถือเปน

ปญหาใหญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีคาตีพิมพใน Journal ท่ีเปน International Journal 

จํานวนนอย โดยมีสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 

1. ศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง สวนใหญจะเปนทางวิชาชีพ ไมใชวิชาการ เชน คหกรรม

ศาสตร การออกแบบนิทรรศการ เปนตน สวนงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ ซ่ึงไดรับเงินทุนสนับสนุน

งานวิจัยจํานวนมากนั้น ไดผลลัพธในรูปแบบของนวัตกรรม เชน ปุยนาโน เกษตรอินทรีย เปนตน แตเนื่องจาก

มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการยื่นจดทรัพยสินทางปญญากอน ซ่ึงจะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยมีทรัพยสินทางปญญา

จํานวนมาก โดยเฉพาะท่ีเปนสิทธิบัตรตางๆ รวมท้ังอนุสิทธิบัตรตางๆ โดยในชวง 2 ปท่ีผานมา มหาวิทยาลัย

สามารถขายทรัพยสินทางปญญาใหกับภาคอุตสาหกรรมได ประมาณ 7 - 8 แสนบาท และมหาวิทยาลัยจะตอง
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ดําเนินการจดทรัพยสินทางปญญากับองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถ

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยได 

2. งานตีพิมพเผยแพรงานวิจัยสวนใหญอยูในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซ่ึงตีพิมพใน 

International Journal คอนขางยาก โดยเฉพาะงานวิจัยทองถ่ิน ทําใหเห็นไดวา งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวน

ใหญตีพิมพในฐาน TCI ท่ีเปน Ter1 เปนสวนใหญ เพราะเปนงานดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ซ่ึงนอกเหนือจากงานวิจัยแลว  งานดานทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยก็ไดรับความสนใจจาก

ผูบริหารสูงสุดของอเมซอนในเครือปตท. จากการท่ีมหาวิทยาลัยออกบูธท่ีงาน Thailand Research Expro 2017 

โดยตองการใหมหาวิทยาลัยเขารวมพัฒนาเบเกอรี่ท้ังหมดของเครืออเมซอน โดยใชทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของ

กับทางดานของเบเกอรี่ของมหาวิทยาลัย มาชวยสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ  

• ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประเด็นใดท่ีมีสวน

สําคัญตอความสําเร็จของมหาวิทยาลัย 

     ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในมุมมองของสภามหาวิทยาลัยคือ การทํางานระหวาง

สายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ท่ีมีการทํางานรวมกันเปนอยางดี ไมกาวกายซ่ึงกันและกัน มีการปรึกษาหารือ 

และเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ฝายบริหารไดมี

การปรับปรุงหลายดาน โดยเฉพาะกฎหมายท้ังหมด ท้ังในสวนของระเบียบ ขอบงัคับ ยกเวนระเบียบหรือกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีตองรอนโยบายของรัฐบาล เชน ระเบียบวาดวยการพัสดุ เปนตน นอกจากนี้ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนท่ี

เห็นชัดคือ ในเรื่องของนโยบายและการกําหนดยุทธศาสตรดานงบประมาณ ท่ีสามารถของบประมาณไดเพ่ิมข้ึนใน

อัตราท่ีสูงกวาเกณฑ โดยเฉพาะงบบูรณาการท่ีลงไปสูระดับจังหวัดท่ีมหาวิทยาลัยมีศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังและ

วิทยาเขต นอกจากนี้งบประมาณดานการวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนโดยตลอด 

     การดําเนินการตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจน โดยเฉพาะดานอัตลักษณ 

รวมท้ังอัตลักษณท่ี 5 คือดานกฎหมายและการเมือง สภามหาวิทยาลัยตองติดตามใหเปนไปตามแนวทางของ

ยุทธศาสตร และการรองรับนักศึกษาท่ีจะตองสนับสนุนท้ังหลักสูตรอัตลักษณและหลักสูตรอ่ืนๆ ควบคูกันไป โดย

ในชวง 10 ปท่ีผานมา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลง มหาวิทยาลัยตองทําใหสาขาวิชาท่ีเปนอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยมีความโดดเดน ใหบุคคลภายนอกจดจําไดในความเปนสวนดุสิต  นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได

ดําเนินการติดตามจากแผนระยะยาว 3 - 5 ป แลวลงสูแผนปฏิบัติงานประจําปเนื่องจากงบประมาณมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

• การท่ีมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐนั้น  มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยง

ในดานใดบาง  และจากการท่ีจํานวนนักศึกษาลดลงนั้นมีแนวทางการดําเนินการอยางไร 
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      สภามหาวิทยาลัยไมไดมองสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนวาเปนความเสี่ยง  แตสิ่งเหลานั้นอาจจะเปนปญหาท่ีเขา

มากระทบตอการดําเนินงาน เชน การสอบใบประกอบวิชาชีพดานพยาบาล ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมองวาไมใชความ

เสี่ยงแตมองเปนปญหาในดานกฎหมาย 

   สําหรับจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงนั้น  สภามหาวิทยาลัยเห็นแผนตั้งรับของอธิการบดีเก่ียวกับการบริหาร

จัดการรายไดท่ีลดลง โดยการของบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย และบริหารจัดการโครงการพิเศษตางๆ มา

ทดแทนในสวนนี้  สวนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการนักศึกษาท่ีมีอยู

เดิม ทําอยางไรใหจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยท่ียังไมเปดรับนักศึกษาใหม ซ่ึงจะตองปรับปรุงใหเปนไปตาม

แผนท่ีกําหนดไว 

 

สวนท่ี 2  ประเด็นการสัมภาษณผูใชบัณฑิต   

• ในฐานะท่ีเปนผูใชบัณฑิต มีทัศนคติและขอคิดเห็นตอนักศึกษาหรือบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยางไร และมีขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

หรือไม อยางไร 

• โรงแรม พูลแมนจี ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการรับ

เปนสถานท่ีในการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการทํางานจริง เสมือนหนึ่งเปนพนักงาน 

และมีนักศึกษาบางสวนท่ีจบการศึกษาแลวไดเขาทํางานท่ีโรงแรม ซ่ึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจในการ

ทํางาน มีความอดทน มุงม่ันเรียนรู และพรอมปรับตัวเขากับการทํางาน  

ขอเสนอแนะท่ีจะฝากใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ การพัฒนาการสื่อสารภาษาจีน

เบื้องตน เนื่องจากลูกคาของโรงแรมบางสวนมาจากประเทศจีน จึงอยากใหเรียนรูภาษาท่ี 3 ไว 

-  คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล เนื่องจากเปนท้ังโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย ทําใหงานในวอรด

คอนขางหนัก แตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ังท่ีมาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือเขามาทํางานท่ี         

วชิรพยาบาล ทุกคนตางมีชีวิตชีวา มีความกระตืนรือรน มีความตั้งใจสนใจหาความรู และมีมารยาท รูจักเคารพ

ผูใหญ ซ่ึงชื่นชมคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีมีหองฝกวิชาชีพดานพยาบาลท่ีเหมือนกับสถานท่ี

จริง ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจเม่ือมาเจอสถานการณจริงในโรงพยาบาล 

- โรงเรียนจิตรลดา เห็นวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีมารยาทดีมาก ไมรังเกียจท่ีจะดูแลเด็ก

ระดับอนุบาล มีอุปนิสัยเรียบรอย ชอบชวยเหลือ ซ่ึงเม่ือมาฝกประสบการณวิชาชีพ ทางโรงเรียนจะใหทําหนาท่ีเปน

ผูชวยสอน โดยจะใหเรียนรูไปกับการสอนจริง  

- บริษัทการบินไทย (ครัวการบิน) ดูแลและผลิตอาหารใหสายการบิน มีลักษณะเปนรัฐวิสาหกิจ โดยได

ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเปนสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพใหกับ
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นักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยฝกตอเนื่อง 4 ป ซ่ึงนักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติจริง และนักศึกษาจะตองเรียนรูในแต

ละ season ซ่ึงมีลักษณะการใหบริการท่ีแตกตางกัน  

ท้ังนี้ การฝกประสบการณวิชาชีพอยางตอเนื่อง 4 ป ทําใหนักศึกษาหลายคนฝกประสบการณไมผาน 

ดวยสาเหตุหลายประการ เชน มีปญหาในการเดินทาง ไมสามารถท่ีจะทํางานไปดวยเรียนไปดวยได เปนตน ซ่ึง

บริษัทการบินไทยไดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรจุเขาทํางานแลว 6 คน ซ่ึงจะตองสอบผาน

แบบทดสอบของการบินไทยกอนจึงจะสามารถเขาทํางานได 

ขอเสนอแนะท่ีจะฝากใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษามีความสําคัญ ตองฝกควบคูไปกับทักษะทางวิชาชีพ ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรปูพ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาตั้งแตชั้นปท่ี 1 โดยวัดผลพัฒนาการของนักศึกษาจากคาคะแนน TOEIC ตั้งแตปท่ี 1 

จนสําเร็จการศึกษา 

 

• ลักษณะครูในดวงใจตามทัศนคติของนักศึกษาควรเปนอยางไร 

    ลักษณะครูในดวงใจ คือ ครูท่ีเขาใจในตัวนักศึกษาท้ังดานการเรียน  และดานการใชชีวิตประจําวัน เปน

ครูท่ีกาวทันเทคโนโลยี ครูท่ีเปนเสมือนโคชท่ีใหนักศึกษาไดเรียนรูในทางปฏิบัติจริง เชน การทําแผนธุรกิจ Startup 

การเรียนรูนอกหองเรียน เปนตน ครูจะตองมีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความคุณคาในจิตใจ มีทักษะความรูในทศวรรษท่ี 

21 ท่ีสามารถถายทอดใหกับนักศึกษาได 

• ความคาดหวังของนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และเม่ือเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวส่ิง

ท่ีไดรับตรงกับความคาดหวังหรือไม 

    นักศึกษาสวนใหญตางมีความเห็นวา สิ่งท่ีไดรับเกินความคาดหวัง ยกตัวอยางเชน 

- นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ใหความเห็นวา อาจารยไมไดสอนใหทําอาหารได

ตามตํารับอาหาร แตสอนใหทําเปน สามารถปรับสูตร หรือตอยอดในเชิงพาณิชยได 

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการเรียนการสอนของหลักสูตรอาชีวอนามัยท่ี

ครบครัน นักศึกษาไดใชเครื่องมือและปฏิบัติจริง ทําใหไมต่ืนกลัว และสามารถเรียนรูจากอาจารยเพ่ิมเติมนอก

หองเรียนได 

-  มหาวิทยาลัยมีสถานท่ีรองรับในการใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริง  ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได

จากประสบการณจริง เชน การปฏิบัติงานสอนท่ีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  การฝกปฏิบัติงานจริงท่ีโรงแรมสวนดุสิต

เพลส เปนตน  

- บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ไปเปนพยาบาลวิชาชีพ มีความเห็นวา อาจารยไมไดสอนแตทางดาน

วิชาการเทานั้น แตสอนใหเขาใจความเปนมนุษย และรูจักเสียสละ ทําใหเม่ือไปทํางานแลว รูจักท่ีจะเห็นใจคนไข 

ไมใสอารมณ และมีความสุขเม่ือเห็นคนไขหายจากความเจ็บปวย 



29 
 

- อาจารยของมหาวิทยาลัยมีความเขาใจนักศึกษา  และสอนใหนักศึกษารูจักคําวาเสียสละ  นอกจากนี้

คณะยังมีการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาในทุก ๆ ดาน 

• ขอเสนอแนะท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนเพ่ิมเติมมีอะไรบาง 

     ขอเสนอแนะท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนเพ่ิมเติม คือ 

- ตองการใหมีหองเก็บสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและแสดงสื่อใหกับ

นักศึกษาในหลักสูตร 

- ตองการใหเพ่ิมเวลาในการสงงาน เนื่องจากหลักสูตรนี้ เนนฝกปฏิบัติเปนหลัก เชน เย็บผา ซ่ึงตองใช

เวลานาน เปนตน 

- ตองการใหเ พ่ิมระยะเวลาในการเตรียมงานเพ่ือจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการใช พ้ืนท่ีภายใน

มหาวิทยาลัยหลัง 1 ทุม หรือพ้ืนท่ีอานหนังสือภายในหองสมุด ท่ีตองการใหเปดบริการ 24 ชั่วโมง 

- เพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรท่ีศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร  

- เพ่ิมจํานวนครั้ง และจํานวนชั่วท่ีสามารถเรียนวิชากายวิภาคศาสตรกับอาจารยใหญใหมากยิ่งข้ึน  ซ่ึง

ในปจจุบันนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรสามารถเรียนวิชากายวิภาคศาสตรเพียง 1 ครั้งเทานั้น 

- มหาวิทยาลัยควรมีสนามกีฬา เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬาและกระชับความสัมพันธ 

• นักศึกษาคิดวาการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตรงตอความตองการของนักศึกษาหรือไม  และ

นักศึกษามีวิธีการท่ีจะทําใหเพ่ือนท่ีไมตองการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เขามารวมกิจกรรมมากย่ิงข้ึน 

 นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวากิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย  และตรงตอความ

ตองการของนักศึกษา  ซ่ึงกิจกรรมตางๆ สอนใหนักศึกษารูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน  รูจักการแบงเวลา รูจักความ

สามัคคีและรวมมือรวมแรงกัน รูจักความรับผิดชอบ รวมท้ังทําใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ซ่ึงในอนาคตเพ่ือนๆ 

นักศึกษาจะสามารถเขาใจไดเองวากิจกรรมนั้นๆ มีประโยชนอยางไร เชน กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน เปน

ตน นอกจากนี้ นักศึกษาทุกคณะไดเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมวันชอใหม รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยยังมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทําใหนักศึกษามีทางเลือกมากข้ึนในการรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีสนใจ 

• คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย ในความคิดเห็นของนักศึกษาควรมีลักษณะ

อยางไร 

    นักศึกษาสวนใหญใหขอคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยควรมี

ลักษณะ  ดังนี้ มีบุคลิกภาพท่ีดี รูจริงในสิ่งท่ีเรียน นักศึกษาสวนดุสิตมีความอดทน ซ่ึงในการเตรียมความพรอม

สําหรับการทํางาน มหาวิทยาลัยควรมุงเนนฝกทักษะทางดานภาษาใหกับนักศึกษาทุกคน เพราะเปนความตองการ

ของตลาดแรงงาน ยกตัวอยางเชน  

- การเพ่ิมเติมรายวิชาดานภาษาท่ี 3 (ภาษาจีน) ท่ีสามารถนําไปใชไดจริง  

- การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ  
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- ประชาสัมพันธเก่ียวกับศูนยภาษาเพ่ือใหนักศึกษาไปใชบริการมากข้ึน  

- การนําภาษาสอดแทรกเขาไปกับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางของวิชาชีพนั้นๆ  

- เชิญวิทยากรท่ีเปนเชฟจากตางประเทศ และใชภาษาอังกฤษในหองเรียน Workshop เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 
 



 

 

 

ภาคผนวก ง 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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