
49

___________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๔๔)/๒๕๖๒



!'1ru� n';i';i:W n 1';iU ';i� LiJ'l.rn ru.111v,i n1';ifi mn.111 v1 '\.J 1��1 L Du n1';i��m:w LL "' � tJ ';i � LiJ 'Ue.i"' 
n1';i�1L'W'U.:i1'1.J'1Jv.:i:wvt11viEJ1�mrrn��\Jl m:w';i�'U'U IQA LL "'� ';i�'U'U sou QA U';i�'11Um';i?imn 2561

, 

\Jl1:Wnf1 m�Vl';i'N n1';iU';i� nul'1 ru.111v,in1';ifin�1 V'l. �. 2561 LL'1�n1�U';i�n'\.Jl'1ru.111v,in1';ifi n�1.111v1 '\.J 
..i , , 

:wvt11viv1�mnu(;l�\Jl 1u1'\.J� 10 - 11 \Jl'111'1:W 2562 L(;lc.Jf1ru�m';i:Wn1';iU';i�LiJ'Ul'1ru.111v,in1';ifin�1.111v1'1.J 
, , , 

L�'U'1JeJ'Ufl'lJ';i1�M1'Ue.l'1n1';iU';i�LiJ'Ul'1UJ.fl1V'ln1';ifin�1.fl1c.J1'U ';i��'U:W'Vt11Vlc.J1�c.J \Jl1:W';i�'U'U IQA LL'1� SOU 
, 

QA U';i�'11Un1';ifin�1 2561 uuu-dvintJ';i�n1';i 
, 

b% 
(�'1i1via11"1\Jl';i1'11';i6B.:im �'LJ-w'Ucr) 

'IJ 

�'1i1c.Jv6n1';i'U��1c.J1'1J1n1';i 
:wvt11viv1�mn�:wuru"fi\Jl 

n';i';i:Wn1';i 

(�'1i1c.Jial1"1\Jl';i1'11';iV \;l';i.n'Wnmu(I) �h�n"') 
'IJ , 

II I Q Cl! e.J'1J1c.Je)fin1';i'lJ\;l 

., ""e.JV1';i.:il'1ru1(,lj 
'IJ , , 

UWt'i1'Un';i';i:Wn1';i 

(�'1i1via11"1\Jl';i1'11';i6 \;l';i.'Uru�hn"1 '1n"'nn�) 
1'1ru'U�l'1ru�iviv1ia11"1\Jl{LL'1�L V11'1 L 'Ufa� 

:wvt11vim�m1'1JJ1{)1 fave:i"'.:imru 1 "LJ-w';i�'U';i:W';i1'lJtJti':w.n 
n';i';i:Wn1';i 

(�'U1c.JP11G'I\Jl';i1'11';iV \;l';i,tU1�"11'5 {;)'lJG'leJ'U) 
'IJ � � 

.. "" ., 1'1UJ'lJ\;Jl'1UJ�1VlE.J1n1';i'1�n1';i 
:W'Vt11Vl c.J1� c.JG'l1'1.J\;l� \,) 

Q Cri.CV �CV 

(\;l';i.n:w"'n'I.Jn LnEJ';i\Jlialn(;l'lic.J) 
1'1UJ'Um ';i.:iL�c.J'Un1WleJ.:iL �c.J1 LL'1�n1';i'U�n1';i 

:W'Vt11Vl c.J1� c.J"11'1.J(;l� \,) 
, 

ก

50

___________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๔๔)/๒๕๖๒



(vi·u•1.n�� unith�n\31) ' '·i:: 
m'111�'!i1EJtJ5�vtu'1� ru �1iYnu�vt11m1�Y1fi 

11vt11vim�mnu��� 
Lfl'1J1i.lfl11 

(v11.�11-r�tl �1tnfl"1���l1'1.J) 
\J 

L'11vtiJ1�u�V111-:i11.J�11 tJ �1iYnu�V111nfl tJVlfi ' 

"'7,,..,.,.,..� rz�l��";.s� 
(- " ' 

(�'li1EJm"1�11'111� vi1 ."1.n1.n1ru t,1-:i�1Lu1.J"11"1�) 
\J ' 

e)1'<i)1)tl 
1JV!11Yltl1� tl"11i.lvl�� ' 

,Wf'f\l tl �Vitt)��"'
o/ 

(i.11-:1"111�1L�fl! LV!�n�L\31'\!J') 
m'111�'li1mJ5�vtu'1� ru �1iYnu�vt11nfl�Vlfi 

1JV!11Vltl1�tJ"1TUvl�� 

ข

51

___________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๔๔)/๒๕๖๒



สารบัญ 

หน้า 
หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ก 
สารบัญ ค 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 1 
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 
ส่วนที่ 1 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ IQA และระบบ SDU QA 9 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ ระบบ IQA 11 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ ระบบ SDU QA 14 
3. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา

และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
22 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 25 
  ภาคผนวก ก   ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 27 
  ภาคผนวก ข   รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์ 31 
  ภาคผนวก ค   บนัทึกภาคสนาม 37 
  ภาคผนวก ง   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 45 

ค

52

___________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๔๔)/๒๕๖๒



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562  ซึ่งมีการตรวจประเมินใน 2 ระบบ คือ ระบบ 
IQA และระบบ SDU QA ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ระบบ IQA ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมี
คุณภาพระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.76) เมื่อวิ เคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 
5.00) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.89) องค์ประกอบที่มีคุณภาพระดับดี 
คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.44) เมื่อวิเคราะห์ตามปัจจัยน าเข้า (คะแนนเฉลี่ย 4.55) 
และกระบวนการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  มีคุณภาพระดับดีมาก และผลลัพธ์  (คะแนนเฉลี่ย 4.40) 
มีคุณภาพระดับดี 

2. ระบบ SDU QA ประกอบด้วย 5 ด้าน 68 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีคุณภาพ
ร ะ ดั บ ดี ม า ก  ( ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย  4 . 7 3 )  เ มื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ร า ย ด้ า น  พ บ ว่ า 
ทุกด้านมีคุณภาพระดับดีมาก ดังนี้ ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.54) ด้านที่ 2 การวิจัย (คะแนน
เฉลี่ย 5.00) ด้านที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ด้านที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(คะแนนเฉลี่ย 5.00) และด้านที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.68)  

ข้อเสนอแนะโดยภำพรวมจำกกำรประเมินคุณภำพ ระบบ IQA 
1. มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558

แม้ว่าจากการสัมภาษณ์จะเห็นร่องรอยของการพัฒนาที่มีแนวโน้มที่ดีก็ตาม มหาวิทยาลัยควรมีการวิจัย
ประเมินผลของการเปลี่ยนสถานภาพดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จตามความคาดหวังใน
การเปลี่ยนสถานภาพดังกล่าว ว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร 
และมีข้อมูลที่เพียงพอส าหรับ การวางแผนการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

2. การด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยปรับนโยบายการรับนักศึกษา มุ่ งเน้นคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ ซึ่งเป็นนโยบายที่ดี มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาแนวทางการด าเนินงานในเรื่องนี้ให้หลากหลาย
ยิ่งขึ้น เช่น 

2.1 ก าหนดกลยุทธ์ในการผลิตบัณทิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและความต้องการ
ของผู้เรียน 

2.2 ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยเพ่ือให้บัณฑิตมีประสบการณ์และ
ทักษะที่เหมาะสม เพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพ 

2.3 จัดให้มีระบบ credit bank ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกรายวิชาเรียนได้ตามความสนใจ
และความสะดวก แล้วสะสมไว้ เมื่อได้หน่วยที่มากพอและประสงค์จะขอรับปริญญา ผู้เรียนสามารถน าหน่วย
กิตที่เรียนสะสมไว้ มาขอรับปริญญาได้ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับมาตรฐาน
อุดมศึกษา 
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2.4 แสวงหากลุ่มเป้าหมายผู้เรียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น กลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วแต่ต้องการ
พัฒนาทักษะการท างาน หรือเพ่ิมเติมความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ไม่มุ่งปริญญา ไม่ต้องออกจาก
อาชีพการงาน พัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นให้มากขึ้น อาจเป็นหลักสูตรเปิดกว้างส าหรับบุคคลทั่วไปและ 
ศิษย์เก่า หรือหลักสูตรความร่วมมือกับองค์การภาครัฐและเอกชน รวมถึงการพัฒนาการสอนออนไลน์  
ในรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น มีผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้น ตลอดจนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศ การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา เพ่ือเผยแพร่ผลงานหรือ
กิจกรรมดังกล่าวให้กว้างขวาง จะเสริมสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อสังคมภายนอกได้มากขึ้น 
ในขณะเดียวกัน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งผลโดยตรง 
ต่อการท าพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
เลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ การสร้าง “มูลค่าเพ่ิม” ให้ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบ SDU QA 
1. การก าหนดตัวบ่งชี้ในระบบ SDU QA

1.1 ควรสะท้อนคุณภาพในการด าเนินพันธกิจแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยเน้นตัวบ่งชี้
ประเภทผลลัพธ์ให้มากข้ึน ตัวบ่งชี้ประเภทกระบวนการให้มีเท่าที่จ าเป็น 

1.2 ควรมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม ไม่มากเกินจนเป็นภาระของผู้จัดเตรียมข้อมูลผลการด าเนินงาน 
และไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบและประเมินมากจนเกินไป ทบทวนตัวบ่งชี้ที่อาจซ้ าซ้อนกับ  
ตัวบ่งชี้ ในระบบ IQA ที่มีการประเมินอยู่แล้ว (ถ้ายังใช้อยู่) หรือสามารถสะท้อนได้จากตัวบ่งชี้อ่ืน
ได ้

2. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ การใช้ค่าเป้าหมายเป็นเกณฑ์ระดับคุณภาพอาจไม่เหมาะสม ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
อาจต่ าเกินไปเมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงแล้ว

3. ตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ อาจควบรวมตัวบ่งชี้ที่เป็นขั้นตอนย่อยของกระบวนการด าเนินงานให้เป็นตัว
บ่งชี้เชิงคุณภาพ โดยปรับให้ตัวบ่งชี้เดิมที่เป็นขั้นตอนย่อยมาเป็นเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้เชิง
คุณภาพใหม่

4. การนิยามความหมายของตัวบ่งชี้ต้องถูกต้อง ชัดเจน และสามารถประเมินได้  

54

___________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๔๔)/๒๕๖๒



รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยสวนดุสติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ระหว่ำงวันที่ 10 -11 ตุลำคม 2562 

      คณะกรรมกำร 

1) รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2) ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
กรรมการ 

3) ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กรรมการ 

4) ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์   ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรรมการ 

5) ผศ.ดร.กนกกานต์   วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรรมการ 

6) ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรรมการ 

7) ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ  อาจารย์ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักบริหาร 
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เลขานุการ 

8) ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งด าเนินสวัสดิ์ อาจารย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

9) ดร.กิ่งกาญจน์   ทองงอก รองผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

10) ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักบริหาร 
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

11) อ.พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ อาจารย์ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักบริหาร 
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

55

___________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๔๔)/๒๕๖๒



ส่วนที่ 1 
กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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ส่วนที่ 1 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน อาจารย์มหาวิทยาลัย 3 ท่าน  เลขานุการ 1 ท่าน และผู้ช่วยเลขานุการ 4 ท่าน รวมเป็น 
11 ท่าน คณะกรรมการประเมินคุณภาพได้ก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2561 

มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
1. เพ่ือการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานกับเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบสถานภาพ จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา  และน าผลมาใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
และตรงตามมาตรฐานคุณภาพต่อไป 

3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลส าหรับการน าเสนอผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่
สาธารณชน 

วิธีการประเมิน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาด าเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 
1. การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะผู้ประเมิน

1) มหาวิทยาลัยทาบทามคณะผู้ประเมิน และประสานก าหนดวัน – เวลา ในการประเมิน
2) มหาวิทยาลัยจัดส่งก าหนดการประเมินและเอกสารรายงานการประเมินตนเองในระบบ IQA และ

ระบบ SDU QA คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้คณะกรรมการ เพ่ือ
ศึกษาและเตรียมการประเมินล่วงหน้า 

2. การวางแผนการประเมินคุณภาพ
1) ประธานคณะกรรมการประเมิน ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพ่ือซักซ้อม

ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
2) ประธานและคณะกรรมการร่วมกันก าหนดกิจกรรมและตารางการประเมิน รวมถึงการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบของผู้ประเมินแต่ละท่าน และก าหนดวิธีการประเมินร่วมกันคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประเมิน แบบฟอร์ม และการเขียนรายงาน 

3. การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามล าดับ ดังนี้
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1) คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย 

2) อธิการบดีบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3) คณะกรรมการสัมภาษณ์ อธิการบดี ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี      

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า) และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
4) คณะกรรมการเยี่ยมชมงาน Suan Dusit Open House ประกอบด้วย 1) งานด้านการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน และห้องเรียน Smart Classroom 2) งานด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ 3) งานด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปวัฒนธรรม 

5) คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่าง ๆ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่าน
มาและหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ 

6) เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในทุกวัน ประธานได้ก าหนดให้มีการประชุมสรุปผลงานประจ าวันและ
ทบทวนแผนการตรวจเยี่ยมในวันต่อไป 

4. การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
1) คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ รวมถึงสรุปผล 

การประเมินตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2) ประธานคณะกรรมการมอบหมายคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินของแต่ละท่านพร้อมทั้ง

น าเสนอปัญหาที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรายปัญหาและสรุปผล 
3) ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน และความ

สมบูรณ์ของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ต่อผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน 

4) สรุปรายงานประเมิน และจัดท ารูปเล่มส่งให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

5. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากนั้นน าข้อมูลมา

เสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสินผล 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับดีมาก 
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ส่วนที่ 2 
สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระบบ IQA และระบบ SDU QA  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2561 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบงชี้ ระบบ IQA

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ผลคะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบณัฑิต 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.50 คะแนน 198.34 3.54 3.54 คะแนน 
56 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลยัฯ ที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 
(5 คะแนน) 

293.5*100 42.08 5.00 คะแนน 
697.5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลยัฯ ที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 40 
(3.33 คะแนน) 

305*100 43.73 3.64 คะแนน 
697.5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ    5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ  5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 4.44 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ  5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

5.00 คะแนน 50.00 5.00 5.00 คะแนน 
10 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

4.80 คะแนน 50.00 5.00 5.00 คะแนน 
10 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ  5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ผลคะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไก 
การทำนบุำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ     5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

7 ข้อ     5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ผลการบริหารงานของ
คณะ 

4.50 คะแนน 41.98 4.66 4.66 คะแนน 
9 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 ระบบกำกบัการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.89 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1-5 (รวม 13 ตัวบ่งชี้) 4.76 คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ IQA จำแนกรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้  
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

1. การผลิตบัณฑิต 4.32 5.00 3.54 4.44 ดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ - 5.00 4.66 4.89 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.55 5.00 4.40 4.76 ดีมาก 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559 - 2561 รายตัวบงชี้

ตัวบ่งชี ้ 2559 2560 2561 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.40 คะแนน 3.40 คะแนน 3.54 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลยัฯ ที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก 

4.60 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลยัฯ ที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

2.60 คะแนน 3.08 คะแนน 3.64 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี     5.00 คะแนน     5.00 คะแนน     5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี     5.00 คะแนน     5.00 คะแนน     5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

    5.00 คะแนน     5.00 คะแนน     5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

4.99 คะแนน 4.93 คะแนน 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4.76 คะแนน     5.00 คะแนน     5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนบุำรุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

    5.00 คะแนน     5.00 คะแนน     5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

    5.00 คะแนน     5.00 คะแนน     5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.40 คะแนน 4.58 คะแนน 4.66 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 ระบบกำกบัการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 

เฉลี่ยรวม 4.60 คะแนน 4.69 คะแนน 4.76 คะแนน 
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2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบงชี้ ระบบ SDU QA
ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้

ด้านการผลิตบัณฑิต 
1-A1.1 น ั กศ ึ กษ า ไ ด ้ ร ั บ ก า รฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพตามที่หลักสูตร
กำหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2

นักศึกษาได้ร ับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามที่หลักสูตรกำหนดที่ระบุไว้
ใน มคอ.2 

ผ่าน 5.00 

1-A1.2 นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ศูนย์ความเปน็เลิศ
(Excellence Center) หรือ
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย

น ักศ ึกษาร ้อยละ 60 ของจำนวน
นักศึกษาทั ้งหมดที ่ฝ ึกประสบการณ์
ว ิชาช ีพในป ีการศ ึกษาน ั ้น ๆ  ต ้อง 
ฝ ึ ก ง า น ท ี ่ ศ ู น ย ์ ค ว า ม เ ป ็ น เ ลิ ศ 
(Excellence Center) หรือหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 60.02 5.00 

1-A2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาตาม 3R8C ความ
เป ็นสวนด ุส ิต (SDU SPIRIT)  และ
สุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการ
จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ
พ ั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ น ั ก ศ ึ ก ษ า  ซึ่ ง
ครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต 
(SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณา
การกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน 5.00 

1-A2.2 ผลการประเมิน 3R8C และ
ความเป ็นสวนดุส ิต (SDU SPIRIT)
ของแต่ละหลักสูตร

ผลการประเมิน 3R8C และความเป็น
สวนด ุส ิต (SDU SPIRIT)  ของแต ่ละ
หลักสูตร มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน 5.00 

1-A2.3 ระบบการพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดย
บูรณาการกับระบบการเรียนการสอน
และการเชื่อมโยงกับสถาบนัภาษา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกการเพิ่ม
สมรรถนะของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 
โดยบูรณาการกับระบบการเรียนการ
สอน และการเชื่อมโยงกับสถาบันภาษา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ผ่าน 5.00 

1-A3.1 ระบบส่งเสริมให้นักศึกษาได้
แสดงศักยภาพและ/หรือได้รับรางวัล
ทางว ิชาการและว ิชาช ีพในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ

ทุกหลักสูตรมีระบบส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้แสดงศักยภาพและ/หรือได้รับรางวัล
ทา งว ิ ช ากา รและว ิ ช าช ี พ ใน เ วที
ระดับชาติและนานาชาติ 

ผ่าน 5.00 

1-A3.2 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวดผลงานในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการถ่ายทอด
องค์ความรู ้สู ่หน่วยงานภายในและ
องค์การภายนอก

นักศึกษาร้อยละ 20 ของนักศึกษา
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประกวดผลงานในเวที
ระดับชาติ หรือนานาชาติได้รับรางวัล 
และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
หน่วยงานภายในและองค์การภายนอก 

ร้อยละ 99.45 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
1-A4.1 ระบบการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชวีิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

ทุกหลักสูตรมีระบบการให้คำปรึกษา
ทางวชิาการและการใช้ชวีิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู ่

ผ่าน 5.00 

1-A5.1 ศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่าย จำนวนศิษย์เก่าที่เปน็เครือข่ายคิดเป็น
ร้อยละ 20  ของจำนวนศิษย์เก่า
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 5.00 

1-A5.2 หลักสูตรที่ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม
ในการสร้างความเข้มแข็งของ
หลักสูตร

มีศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมในการสรา้งความ
เข้มแข็งของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 
หลักสูตร 

ผ่าน 5.00 

1-A6.1 ระบบการให้บริการบัณฑิต
หลังสำเร็จการศึกษา

มีระบบการให้บริการบัณฑิตหลงัสำเร็จ
การศึกษา 

ผ่าน 5.00 

1-B1.1  หลักสูตรที่มีการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามตัวบง่ชี้ที่กำหนดใน
หลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7)

ร้อยละ 95 ของหลักสูตรทั้งหมด มีการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีท้ี่
กำหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 
ข้อ 7) 

ร้อยละ 100 5.00 

1-B1.2 หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ มี
ผลการประเมินคุณภาพในระดบัดี
มาก และบนัทึกข้อมูลในระบบ
CHEQA Online ครบทุกข้อมูล

ร ้ อยละ  90 ของหล ั กส ู ต รท ี ่ เ ป็ น 
อัตลักษณ์ทั ้งหมด มีผลการประเมิน
ค ุณภาพในระด ับด ีมาก และบันทึก
ข้อมูลในระบบ CHEQA Online ครบ
ทุกข้อ 

ร้อยละ 7.69 0.43 

1-B1.3  หลักสูตรที่ไม่ใช่อัตลักษณ์มี
ผลการประเมินคุณภาพในระดบัที่
สูงขึ้น 1 ระดับ หรือคงไว้ในระดบั
ดีมาก และบนัทึกข้อมูลในระบบ
CHEQA Online ครบทุกข้อมูล

ร ้อยละ 90 ของหล ักส ูตรท ี ่ ไม ่ ใช่  
อ ัตล ักษณ์ทั ้งหมดมีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ และ
บันทึกข้อมูลในระบบ CHEQA Online 
ครบทุกข้อ 

ร้อยละ 5 0.28 

1-B2.1 รายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเชงิรุก
(Integrated Active Learning)

ร้อยละ 60 ของรายวิชาทั ้งหมดในปี
การศึกษา 2561 มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated 
Active Learning) 

ร้อยละ 89.31 5.00 

1-B3.1 กการสอดแทรกภาษาอังกฤษ
ที่เป็นศัพท์เฉพาะของสาขาวชิาชีพ

ท ุ ก ห ล ั ก ส ู ต ร ม ี ก า ร ส อ ด แ ท ร ก
ภาษาอังกฤษที ่เป ็นศัพท์เฉพาะของ
สาขาวิชาชีพ 

ผ่าน 5.00 

1 -B4.1 ระบบและกล ไ ก ในการ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม และการ

ทุกหลักสูตรมีการใช้ระบบและกลไก
การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม และการ

ผ่าน 5.00 

64

___________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๔๔)/๒๕๖๒



ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
บริการวิชาการในการจัดการเรียนการ
สอน 

บริการวิชาการในการจัดการเรียนการ
สอน 

1-B4.2 การประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม และและการบรกิาร
วิชาการในการจัดการเรียนการสอน

ท ุ กหล ั ก ส ู ต รม ี ก า รป ระย ุ กต ์ ใ ช้
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ
ในการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย
หลักสูตรละ 2 รายวิชา 

ผ่าน 5.00 

1-C1.1 การมีงานทำของบัณฑิต
ปริญญาตรี

บัณฑิตปริญญาตรีทีส่ำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2558 มีงานทำร้อยละ  84 

ร้อยละ 96.58 5.00 

1-C1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิต ร้อยละ 80 

ร้อยละ 82.40 5.00 

ด้านการวิจัย 
2-A1.1 ระบบการนำงานวจิัยมา
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน

ร้อยละ 60 ของหลักสูตรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลยั มีการนำวิจัยมายกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 5.00 

2-A1.2 ผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์
หรือที่เก่ียวข้องกับ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มีผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัหรือที่เก่ียวข้องร้อยละ 50 
ของงานวิจัยทัง้หมด 

ร้อยละ 69.64 5.00 

2-A1.3 งานวิจัยที่บูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสาขาอัตลกัษณ์
กับศาสตร์อ่ืนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม

มีการบูรณาการงานวิจัยกัยบศาสตร์อ่ืน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
ร้อยละ 10 ต่องานวิจัยทัง้หมด 

ร้อยละ 30.80 5.00 

2-A2.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนนุทรัพยากรจากแหล่ง
ภายนอก

มีผลงานว ิจ ัยที ่ ได ้ร ับการสนับสนุน
งบประมาณ จากแหล่งภายนอก ร้อย
ละ 50 ต่องานวิจัย 

ร้อยละ 69.64 5.00 

2-A4.1 ผลงานวิจัยภายหลังเข้ารับ
การให้คำปรึกษา

มีจำนวนผลงานวิจัยภายหลังเข้ารับการ
ให้คำปรึกษา ร้อยละ 80 ของสมาชิกที่
เข้ารับบริการให้คำปรึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 100 5.00 

2-A4.2 ผู้รับบริการการให้คำปรึกษา
ด้านงานวจิัยที่มีความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป

ผ ู ้ ร ับบร ิการการให ้คำปร ึกษาด ้าน
งานวิจัยมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 5.00 

2-A5.1 บทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI
group 1

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม ร้อยละ 90 
ได้ร ับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI 
group 1 

ร้อยละ 90 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
2-A5.2 บทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัย มีค่า h 
index ใ น ฐ า น ข ้ อ ม ู ล  ISI Web of 
Science หรือ Scopus เท่ากับ 9 

ค่า h index ใน
ฐานข้อมูล ISI 

Web of 
Science หรือ 

Scopus เท่ากับ 
15 

5.00 

2-A6.1 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สามารถนำมาต่อยอดเชิงพาณชิย์ได้

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที ่สามารถ
นำมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 5 ชิ้นงาน 
โดยไม ่น ับซ ้ ำก ับผลงานว ิจ ั ยหรือ
นวัตกรรมในปีที่ผ่านมา 

ผลงานวิจัย 11 
ชิ้นงาน 

5.00 

2-A6.2 รายได้หรือมูลค่าที่เกิดจาก
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาต่อยอด
เชิงพาณชิย์

มีรายได้ ร้อยละ 40 จากผลงานวิจัย
หร ือนว ัตกรรม ท ี ่นำมาต ่อยอดเชิง
พาณิชย์ 

ร้อยละ 141.38 5.00 

ด้านการบริการวิชาการ 
3-A2.1 การเผยแพร่องค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัผ่านกระบวนการบริการ
วิชาการโดยบูรณาการกับการจดัการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัย

มีเผยแพร่องค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัผ่านกระบวนการบริการ
วิชาการโดยบูรณาการกับการจดัการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัย 

ผ่าน 5.00 

3-A3.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อสนบัสนุนการ
บริการวิชาการ

มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเพื่อสนับสนนุการบรกิาร
วิชาการ 

ผ่าน 5.00 

3-A3.2 โครงการบริการวิชาการที่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมกีาร
ดำเนินงานร่วมกัน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมกีาร
ดำเนินงานโครงการบริการวชิาการ
ร่วมกัน ร้อยละ 15 ของโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 30.51 5.00 

3-A4.1 โครงการบริการวิชาการที่มี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

จำนวนโครงการบริการวชิาการที่มี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ร้อยละ 15 ของโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 75.42 5.00 

3-A5.1 การพัฒนาแนวปฏิบัติทีด่ีใน
การบริการวิชาการ

มีกระบวนการการแลกเปลีย่นเรียนรู้
จากการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเปน็
แนวปฏิบัตทิี่ด ี

ผ่าน 5.00 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
4-A1.2 การเผยแพร่องค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัผ่านกระบวนการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดย
บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย

มีการเผยแพร่องค์ความรู ้และความ
เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ต า ม อ ั ต ล ั ก ษ ณ ์  ข อ ง
มหาวิทยาลัยผ ่านกระบวนการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 

ผ่าน 5.00 

4-A2.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อสนบัสนุนการ
ทำนบุำรุงศิลปะและวฒันธรรม

มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเพื่อสนับสนนุการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผ่าน 5.00 

4-A3.1 โครงการทำนุบำรุงศลิปะและ
วัฒนธรรมที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

จำนวนโครงการทำนบุำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 15 ของ
โครงการทำนบุำรุงศลิปะและวฒันธรรม 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 36.17 5.00 

4-A4.1 การพัฒนาแนวปฏิบัติทีด่ีใน
การทำนบุำรุงศิลปะ และวฒันธรรม

มีกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้จาก
การทำนบุำรุงศิลปะ และวฒันธรรม 
เพี่อพัฒนาเปน็แนวปฏิบัติที่ดี 

ผ่าน 5.00 

ด้านการการบริหารจัดการ 
5-A2.1 โครงการที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถ
เขียนโครงการได้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยร้อยละ 100 ของ
โครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 100 5.00 

5-A2.2 รายได้ที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งเกิดจากความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย

รายได้ทีไ่ด้รับจากหน่วยงานภายนอก 
ซึ่งเกิดจากความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลยั 40 ล้านบาท 

268,913,400 
บาท 

5.00 

5-A2.3 โครงการที่มีการดำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

หน่วยงานมีการดำเนนิงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน ร้อยละ 30 ของ
โครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 30.10 5.00 

5-A2.4 โครงการที่เชื่อมโยงกับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมี
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

โครงการของหน่วยงานที่ได้รบัการ
อนุมัติมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยและมีผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์รายโครงการร้อยละ 70 

ร้อยละ 70.09 5.00 

5-A3.1 การดำเนินงานด้านกฎหมาย มีกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ 
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 108.33 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
สวนดุสติ ร้อยละ 100 ของกฎหมาย 
ระเบียบ และประกาศ มหาวทิยาลัย
สวนดุสติที่พึงมีทัง้หมด 

5-A3.2 การติดตาม ทวงถาม เร่งรัด
สืบทรัพย์และบังคบัคดีของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัด สบืทรัพย์
และบังคบัคดีให้กับมหาวิทยาลยัตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ตามกำหนด
ระยะเวลา ได้ร้อยละ 100 ของคดีความ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

ร้อยละ 100 5.00 

5-A4.1 การเพิ่มขึ้นของการได้รับ
จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงาน
บูรณาการ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้
แผนงานบูรณาการ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผา่น
มาร้อยละ 9 

ร้อยละ 34.85 5.00 

5-A4.2 ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร

ทุกหลักสูตรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตรในการพัฒนา
นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน 5.00 

5-A4.3 การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่
Green & Clean University

มหาวิทยาลยัมีสัดสว่นพืน้ที่สีเขียวที่
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 7 

ร้อยละ 11.22 5.00 

5-A4.4 การจัดการขยะมูลฝอย และ
ของเสียภายในมหาวิทยาลัย

ขยะมูลฝอย และของเสียภายใน
มหาวิทยาลยัมีปริมาณลดลง ร้อยละ7 

ร้อยละ 7.75 5.00 

5-A4.5 การประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัสามารถเพิ่มอัตราการ
ประหยัดพลังงานได้ ร้อยละ 15 

ร้อยละ 64.92 5.00 

5-A5.1 ระบบการจัดการสิ่งสนบัสนนุ
การเรียนรู้

มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ที่เพียงพอต่อระบบการจดัการ
เรียนการสอน 

ผ่าน 5.00 

5-A6.1 ข้อมูลพื้นฐานที่ครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั

มีข้อมูลพื้นฐานของมหาวทิยาลยัที่
ครบถ้วน ถูกต้อง  เป็นปัจจบุัน ร้อยละ 
100 จากข้อมูลพื้นฐานทัง้หมด 

ร้อยละ 100 5.00 

5-A7.2 การประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

มีการประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยผ่าน
สื่อทีวี และสื่อออนไลน์ครบ 4 ช่องทาง 

ดำเนินการครบ 
4 ช่องทาง 

5.00 

5-A7.4 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบ Service
Center

ผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อระบบ 
Service Center ในระดบัดีขึ้นไป ร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 95.92 5.00 

5-A8.1 ผลการดำเนินของ
มหาวิทยาลยัตามแผนกลยุทธ์

ผลการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน
กลยุทธ์  ร้อยละ 90 ของตัวชี้วดั
ทั้งหมดในแผนกลยทุธ ์

ร้อยละ 90.76 5.00 
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5-A8.2 การสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันจาก Impact Report
ของมหาวิทยาลัย

มีรายได้ และ/หรือมูลค่าเพิ่มของ
มหาวิทยาลยัที่เกิดจากการนำ Impact 
Report มาต่อยอด 

ผ่าน 5.00 

5-A8.4 การเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ

มหาวิทยาลยัมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามเปา้หมายที่กำหนด 

ผ่าน 5.00 

5-A9.1 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ในการปรับกลยทุธ์ และ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

มีฐานข้อมูลที ่เช ื ่อมโยงกันได้อย่างมี
ประส ิทธ ิภาพท ี ่ สามารถนำมาใช้
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้
ครบทุกด้าน 

ผ่าน 
(ครบทุกด้าน) 

5.00 

5-B1.1 อาจารย์ประจำทั้งหมดที่
ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชพี ไม่ตำ่กวา่ 18
ชั่วโมงต่อปี

ร้อยละ 50 ของอาจารย์ประจำทั้งหมด
ที ่ได ้ร ับการเพิ ่มพูนความเชี ่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 18 
ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ 70.53 5.00 

5-B1.2 อาจารย์ประจำ มีผลการสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษเท่ากับ หรือ
เทียบเท่า 600 คะแนน (TOEIC)

ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจำ มีผล
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเท่ากับ 
หรือเทียบเท่า 600 คะแนน (TOEIC) 

ร้อยละ 27.77 2.31 

5-B2.1 อาจารย์ประจำที่ได้รบัการ
สนับสนนุการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพโดยปฏิบัตงิานแบบเต็มเวลา
หรือตามข้อกำหนดของแต่ละ
หน่วยงานกับองค์การภายนอก

อาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน จาก
อาจารย ์ประจำทั ้งหมด ได ้ร ับการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
โดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา หรือตาม
ข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงาน ใน
หน่วยงานภายในและองค์การภายนอก 

อาจารย์ประจำ 
25 คน 

5.00 

5-B3.1 อาจารย์ประจำที่มีบทความ
วิชาการหรือผลงานทางวชิาการ

อาจารย์ประจำ ร้อยละ 40 ของอาจารย์
ประจำทั้งหมดมีบทความวิชาการหรือ
ผลงานทางวิชาการ 

ร้อยละ 20.93 2.62 

5-B3.2 อาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย ์ประจำดำรงตำแหน ่งทาง
วิชาการเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 ของอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

ร้อยละ 14.32 2.37 

5-B3.3 อาจารย์ประจำที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก

ร้อยละ 35 ของอาจารย์ประจำทั้งหมด
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 40.07 5.00 

5-B4.1 บุคลากรสายสนบัสนุน
ทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวชิาชีพ

ร้อยละ 50 ของบุคลากรสายสนบัสนนุ
ทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวชิาชีพ ไม่ต่ำ
กว่า 18 ชั่วโมงต่อป ี

ร้อยละ 91.13 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
5-B5.1 การสนับสนุนให้บุคลากรของ
หน่วยงานสายสนบัสนุนปฏิบัตงิาน
แบบข้ามสายงาน

หน่วยงานสนบัสนุนทุกหน่วยงานมีการ
สนับสนนุให้บุคลากรในสงักัดมกีาร
ปฏิบัติงานแบบข้ามสายงาน 

ผ่าน 5.00 

5-B6.2 ผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลยัมีผลการดำเนนิงานเป็นไป
ตามแผนพฒันาบุคลากร ร้อยละ 80 

ร้อยละ 54.54 3.41 

5-B7.2 บุคลากรสายสนบัสนุนที่มี
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลยักำหนด

บุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 10 มี
คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลยักำหนด 

ร้อยละ 27.83 5.00 

ผลการประเมินระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA จำแนกรายองค์ประกอบ 

พันธกิจ จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้  

เชิงปริมาณ 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้  

เชิงคุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ด้านการผลิตบัณฑิต 20 9 11 4.54 การดำเนินงานระดับ ดีมาก 
ด้านการวิจัย 10 10 0 5.00 การดำเนินงานระดับ ดีมาก 
ด้านการบริการวิชาการ 5 2 3 5.00 การดำเนินงานระดับ ดีมาก 
ด้านการทำนบุำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4 1 3 5.00 การดำเนินงานระดับ ดีมาก 

ด้านการบริหารจัดการ 29 23 6 4.68 การดำเนินงานระดับ ดีมาก 
รวม 68 45 23 4.73 การดำเนินงานระดับ ดีมาก 
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3. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการก ากับ
ดูแลการบริหารหลักสูตรที่มีความเข้มแข็ง ส่งผล
ให้ทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนมากมีผลการด าเนินการดีขึ้นตามล าดับ มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีและดีมาก  

มหาวิทยาลัยควรก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วิเคราะห์
ประเด็นที่ส่งผลต่อคุณภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
ผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนในอนาคต 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้และสมรรถนะท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

โครงการ  กิจกรรม ในการพัฒนานักศึกษายังไม่
สะท้อนความส าเร็จที่ชัดเจน  

ควรก ากับ ติดตามคุณภาพการให้บริการแก่
นักศึกษา โดยเฉพาะการประเมินและปรับปรุงคุณภาพ 
การให้บริการที่ ครอบคลุมทุกประเด็นของการ
ให้บริการที่ตอบสนองความคาดหวังของนักศึกษา 
ทบทวน การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในเชิงผลลัพธ์ 
ทั้งระดับแผน โครงการ และกิจกรรม พัฒนานักศึกษา 
ก าหนด ค่าเป้าหมายที่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่
ชัดเจน จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้สามารถ
ก ากับติดตามและประเมินผลได้ สรุปข้อเสนอแนะที่
เป็นสาระส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพอย่างแท้จริง น าไป
ปรับปรุงการด าเนินงานของแผน  โครงการและ
กิจกรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง   

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริม
คณาจารย์ให้สร้างผลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ จ านวนมาก ตีพิมพ์เผยแพร่
ในแหล่งที่มีค่าระดับคะแนนสูง รวมทั้งมีผลงานที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรที่หลากหลาย 
น าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติตามความ
ต้ องการของประ เทศ  ก ากับ ให้ เ กิ ดผลลัพธ์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปสู่การสร้างคุณภาพ
ชี วิ ต  สร้ า ง โอกาส มูลค่ า เ พ่ิม  และพัฒนาขี ด
ความสามารถของประเทศ เน้นงานวิจัยที่มีการ  
บูรณาการข้ามศาสตร์ และข้ามคณะ ให้มากขึ้น 
รวมทั้งสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน ในส่วนของ
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จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
2 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี อ า จ า ร ย์ ที่ ไ ด้ รั บ

งบประมาณวิจัยต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในสัดส่วน
ทีสู่ง (ร้อยละ52.47)  

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แ บ บ ที่ เ กิ ด จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
 

 
องค์ประกอบที่ 3 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย

ในการบริการวิชาการเ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                              
ตามความต้องการของชุมชน สังคมอย่างมีส่วนร่วม
ในชุมชนไทยเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายกโดย                   
มีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ งนครนายกเป็นหน่วย
ประสานงานเชื่อมโยงกับ ชุมชน เครือข่ายที่ส าคัญ 
และ ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าองค์
ความรู้ตามสมรรถนะของแต่ละคณะ โรงเรียน มา
พั ฒ น า พ้ื น ที่ ชุ ม ช น ใ ห้ มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง  ต า ม
เป้าประสงค์หลักของการบริการวิชาการ ส่งผลให้
ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่ งยืนและ มีความ
เข้มแข็งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น เกิด
เส้นทางการท่องเที่ยว มีธรรมนูญชุมชนลาวเวียง                    
มีผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์
ของชุมชน จากการเพ่ิมผลผลิต และการเพ่ิมมูลค่า
ของผลผลิตและการบริการ  ท าให้ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการถอดบทเรียนการประสบความส าเร็จ
และความล้มเหลวของการจัดโครงการบริการ
วิชาการ เ พ่ือหาแนวทางพัฒนาให้งานบริการ
วิชาการมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น พัฒนาให้เป็นพ้ืนที่
ต้ น แบบของแหล่ ง เ รี ย น รู้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น อ่ื น ๆ 
ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ค ว ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ                     
การบูรณาการการบริการวิชาการเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอนและงานวิจัย โดยมุ่งเน้นให้
ชุมชน สังคม และนักศึกษาได้ประโยชน์ สร้างองค์
ความรู้จากกิจกรรมบริการวิชาการเป็นการสร้างคุณ
ค่าท่ีมีประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

2.  มหาวิทยาลัยควรเน้นผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่สามารถประเมินได้ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยเฉพาะผลลัพธ์
ที่ท าให้ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็ง 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
มหาวิทยาลัยมีสถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์  สืบสาน ฟ้ืนฟู ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยควรต่อยอดการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากฐานความรู้
และประสบการณ์เดิม บูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ ผสมผสาน
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสังคม
โลกสมัยใหม่  สร้างองค์ความรู้ จัดเก็บและเผยแพร่
อย่างเป็นระบบสร้างโอกาสในการน าไปใช้ประโยชน์
และเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน สังคม ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  ให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหาร ในบริบทของของ
“มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ตลอดจนติดตาม
และเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลง“อุดมศึกษา
ไทย”เป็นอย่างด ี

2. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดท าแผน
กลยุทธ์ที่ ดี  มี การวิ เคราะห์ เชื่ อมโยงกับแผน
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลส าคัญที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ืออนาคต 

3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 
สามารถปรับยุทธศาสตร์จากสภาพปัญหาให้เป็น
โอกาสได้อย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะแนวคิดในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในรูปแบบการท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน พัฒนาการเรียนการสอน
ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งการ
จัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกทดแทนรายได้
ภายใน 

มหาวิทยาลัยควรทบทวนแผนกลยุทธ์ที่
สะท้อนถึงผลลัพธ์ในการด าเนินการ (Objective 
Key Results)  เ พ่ื อ จ ะท า ใ ห้ ส าม า ร ถ ก า ห น ด
วัตถุประสงค์การด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ ได้
ชัดเจน จัดท าแผนปฏิบัติงานที่มีตัวบ่งชี้จ านวนไม่
มาก ง่ายต่อการปฏิบัติ สร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 
และมีกระบวนการก ากับติดตามผลลัพธ์เป็นระยะ ๆ 
หากพบปัญหาจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข จะท าให้
แผนบรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้
อย่างเป็นรูปธรรมที่สมบูรณ์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การใช้ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์

ต้นทุนต่อหน่วย  
2. การวิเคราะห์เชื่อมโยงการจัดการความรู้

ให้สะท้อนภาพการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

1. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไว้แล้ว ควรพิจารณาใน
เรื่องความคุ้มค่าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และพิจารณาน าผล
การวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. การจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีระบบ
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว หากจัดให้มีการ
ติ ดตามผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า  ส่ ง ผลต่ อการ พัฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ 
อย่างไร จะท าให้การจัดการความรู้มีประโยชน์และ
คุ้มค่ามากข้ึน 

 
ข้อค้นพบอ่ืน ๆ 

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น SDU Spirit 
อย่างเด่นชัด ซึ่งมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้มากข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ก าหนดการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ก ำหนดกำร 
กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
วันที่ 10 – 11 ตุลำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.00 - 09.30 น. คณะกรรมกำรตรวจประเมิน ฯ ประชุมร่วมกัน  

      รศ.ดร.ไทย            ทิพย์สุวรรณกุล      ประธำนกรรมกำร 
ผศ.อิงอร              ตั้นพันธ์               กรรมกำร 
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส    ถกลภักดี              กรรมกำร 
ผศ.ดร.ญำลิสำฐ์      ต้นสอน               กรรมกำร 
ผศ.ดร.กนกกำนต์    วีระกุล                กรรมกำร 
ดร.กมลกนก          เกียรติศักดิ์ชัย        กรรมกำร 
ดร.ศุภศิริ  บุญประเวศ           เลขำนุกำร 
ผศ.ดร.สุภำภรณ์     ตั้งด ำเนินสวัสดิ์       ผูช้่วยเลขำนุกำร 
ดร.กิ่งกำญจน์        ทองงอก               ผูช้่วยเลขำนุกำร 
ดร.ศิโรรัตน์           ตระกูลสถิตย์มั่น      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ      เหล็กดีเศษ            ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ห้องลิขิต 1 

09.30 - 10.00 น. 

 

 อธิกำรบดีกล่ำวต้อนรับและสรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย  
 ประธำนคณะกรรมกำรฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรตรวจประเมินฯ 
และแนะน ำคณะกรรมกำรฯ 

ศำลำชื่นอำรมณ์ 

10.00 - 11.00 น.  สัมภำษณ์ 
- กลุ่มท่ี 1 อธิกำรบดี 
- กลุ่มท่ี 2 รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

        รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร   
        รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ  

 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิทยำเขตสุพรรณบุรี 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศและลูกค้ำสัมพันธ์ 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

        รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 

 
ศำลำกระจ่ำงศรี 
ศำลำชื่นอำรมณ์ 

 

11.00 - 12.00 น.  สัมภำษณ์ 
- กลุ่มท่ี 1 ผู้แทนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
- กลุ่มท่ี 2 คณบดี 

 
ศำลำกระจ่ำงศรี 
ศำลำชื่นอำรมณ์ 

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ห้องเก้ียวเกล้ำ 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
13.00 - 14.00 น.  สัมภำษณ์ 

- กลุ่มท่ี 1 ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่ำ 
- กลุ่มท่ี 2 นักศึกษำระดับปริญญำตรี (ศิษย์ปัจจุบัน) 

 
ศำลำชื่นอำรมณ์ 
ศำลำกระจ่ำงศรี 

   14.00 - 17.00 น.  ตรวจสอบรำยงำนและหลักฐำน ระบบ IQA และ SDU QA ห้องลิขิต 1 
17.00 - 18.00 น.  คณะกรรมกำรฯ ประชุมสรุปผลกำรตรวจประเมินฯ  ห้องลิขิต 1 
18.00 - 19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น ห้องเก้ียวเกล้ำ 

 
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
08.00 – 09.00 น.  คณะกรรมกำรฯ ประชุม ห้องลิขิต 1 
09.00 - 10.30 น.  คณะกรรมกำรฯ เยี่ยมชมงำน SDU Open House หอประชุมรักตะกนิษฐ 
10.30 - 12.00 น.  ตรวจสอบข้อมูล (เพ่ิมเติม) ห้องลิขิต 1 
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ห้องเก้ียวเกล้ำ 
13.00 - 14.00 น.  คณะกรรมกำรฯ สรุปคะแนนและข้อเสนอแนะ ห้องลิขิต 1 
14.00 - 16.00 น.  คณะกรรมกำรฯ น ำเสนอผลกำรตรวจประเมินด้วยวำจำต่อผู้บริหำร

และคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย 
ศำลำชื่นอำรมณ์ 

16.00 - 18.00 น.  ทีมเลขำนุกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินฯ ห้องลิขิต 1 

 
หมำยเหตุ : 1. รับประทำนอำหำรว่ำงเวลำ 10.30 น. และ 14.30 น.  
               2. เวลำและกิจกรรมอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้ให้สมัภาษณ์ 
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รายชื่อตัวแทนผู้ใหส้ัมภาษณ์  
 
อธิการบดี  

1. รศ.ดร.ศิโรจน ์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
รองอธิการบดี   

1. ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ดร.สุวมาลย์     ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รศ.พัชรี      สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ดร.วรานี         เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  
5. ดร.พรชณิตว์    แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ 
6. ดร.สวงค ์         บุญปลูก  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

1. นายนิคม         กฤษณรังคุณ    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
2. ดร.จักรพรรดิ  วะทา         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายธงชัย   ศรีดามา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณบดี   
1. ผศ.ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
2. ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
5. ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์  คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
1. นายศิริพงษ์  ทิณรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมณียา 
2. นายพรชัย  พุ่มคง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  

      ส านักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค 
      กระทรวงสาธารณสุข 

3. นายสุพัฒน์  สอนศิริ  Senior CM Representative/TCC บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
4. นางสาวสุพัตรา สนธีระ            รองกรรมการผู้จัดการ บจ.สยามเนเชอรัลโปรดักซ์ 

79

___________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๔๔)/๒๕๖๒



5. นางสาวเตือนใจ ทองเกล็ด พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหอผู้ป่วย เพชรรัตน์ 15B  
      คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

6. นางสาวนิอร  ปิ่นวาสี  บริษัท รวมของโปรด จ ากัด 
7. นางสาววด ี  สูงสว่าง  ผู้จัดการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร   

      กลุ่มโรงแรมพูแมนจี 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1. นายธรรมรัตน์  สืบชมพู  คณะครุศาสตร์  
 2. นายพงศกร  กุตัน  คณะครุศาสตร์ 
 3. นางสาวกนกวรรณ ค าศิลา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. นางสาวสิริกานต์ อินทรศร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5. นางสาวนพรัตน์  บัวศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 6. นางสาวสรญา  วงสา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 7. นายณัฐวุฒิ    วงศ์หนองเตย คณะวิทยาการจัดการ 
 8. นางสาวพัชรี  นะมาเส  คณะวิทยาการจัดการ 
 9. นายวรพงษ์  แก้วพรรณา คณะพยาบาลศาสตร์ 
 10. นางสาวอุไรวรรณ ชีพนุรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

  11. นายศุภวิชญ์  แจ้งค าน า โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 12. นายวรวุฒ ิ  ลีอุต  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

 13. นายธรรมรัตน์  รัตนา  โรงเรียนการเรือน 
 14. นางสาวปัญญาดา ผลาสิงห์  โรงเรียนการเรือน 
 15. นายศุภวิชญ์  โกศลจันทรยนต์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
 16.. นางสาวโชติรส โพธิ์พรม  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
 
ศิษย์เก่า  

1. นางสาวสาคร  วุฒิศักดิ์ชัยกุล ครูสังกัดโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 
2. ว่าที่ร้อยตรีธนกร เขาใหญ่  นักจัดการงานทั่วไป  

      หน่วยงานส านักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค  
      กระทรวงสาธารณสุข 

3. นางสาวสุนุช  โชติพ่วง  IT Friend บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
4. นางสาวสุธัศศิณีย์ นัยนานนท์        นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ พิพัฒน์ปัทมากร พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย เพชรรัตน์ 16 B  

      คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
6. นายกฤษฎิ์  โต๊ะดี  เจ้าของกิจการ 
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7. นายอฎัษายุธ ม่วงยิ้ม Senior Human Resources Supervisor      
Bangkok Marriortt Hotel The Surawongse 

8. ว่าที่ร้อยต ารวจโทนิชชากร ศรีโสภณ รองสารวัตร (สอบสวน) ประจ ากองบัญชาการต ารวจนครบาล
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ภาคผนวก ค 

บันทึกภาคสนาม 
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ อธิการบดี 
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย  
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ รองอธิการบดี 
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ คณบดี 
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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สรุปการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้แทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจ าปีการศึกษา 2561 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

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

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในฯ ได้สัมภาษณ์ 1) อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย และคณบดี 2) ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้แทนศิษย์ เก่า  และ 3) ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2562 โดยสรุปประเด็นส าคัญ 
ในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ประเด็นการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย และคณบดี 

การสัมภาษณ์อธิการบดี 
1. อธิการบดีวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน ทั้งการปรับโครงสร้าง

การบริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การปรับลดงบประมาณแผ่นดิน
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และจ านวนนักศึกษาท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง

2. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเฉพาะบริการที่มาจากรากฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการกับ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพ่ือด าเนินการให้ครบวงจร

3. มหาวิทยาลัยพัฒนาความเข้มแข็งด้านการศึกษาปฐมวัยและด้านการประถมศึกษา โดยปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน เพ่ิมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้นักศึกษา และพัฒนาโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศให้มีหลักสูตร 2 ภาษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา เพ่ือรองรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งเป็นการเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันให้บัณฑิต
ด้านการศึกษาปฐมวัยและด้านการประถมศึกษา

4. มหาวิทยาลัยก าหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนา ให้มุ่งเน้นต่อยอดสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดรายได้และ
ประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากการตีพิมพ์เผยแพร่

5. มหาวิทยาลัยคาดหวังความอยู่รอดจากความสามารถของบุคลากรมากกว่าการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
ดังนั้น จึงมุ่งปรับบทบาทของคนในองค์กรให้สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้ได้

6. ความท้าทายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ คือ บุคลากรยังติด
กรอบแบบเก่า คิดตามไม่ทัน จึงจ าเป็นต้องปลูกฝังให้บุคลากรลงมือท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

83

___________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๔๔)/๒๕๖๒



การสัมภาษณ์รองอธิการบดี 
 

1. มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) เพ่ือให้มีคุณสมบัติของคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะ
สามารถน าไปพัฒนานักศึกษาเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป โดยมีน าเกณฑ์ของ UKPSF มาใช้ เพ่ือพัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับการพัฒนาอาจารย์นอกเหนือจากการได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยน าร่องโครงการจากการคัดเลือกอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
รวม 18 คน และผ่านเกณฑ์การประเมิน 11 คน ทั้งนี้ยังมีอาจารย์อีกจ านวนหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการประเมิน
และจะทราบผลในระยะเวลาอันใกล้  ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น 
มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เริ่มจาก 
การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
เป็นระดบัช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษต่อไป รวมถึงมีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมรองรับ  

2. มหาวิทยาลัยสร้างความตระหนักให้อาจารย์ค านึงถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมากกว่าการเน้น
ปริมาณผู้เรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการรับนักศึกษาในแต่ละปีเพียง 2 รอบ แผนรับ  
3,000 คน และรับจริงรวมไม่เกิน 1,500 คน และเมื่อพิจารณาอัตราการลาออกของนักศึกษา พบว่า  
เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ พฤติกรรมของผู้เรียนในยุคนี้ที่เน้นความสะดวกสบาย หรือเมื่อเรียนไปได้  
สักระยะหนึ่งผู้เรียนอาจค้นพบว่าตนเองชื่นชอบในการเรียนสาขาอ่ืนจึงท าให้ลาออกไป ทั้งนี้จ านวน
นักศึกษาที่ลาออกเมื่อเทียบกับนักศึกษาทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 6 เท่านั้น ส่วนอัตราการส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป ภาวะการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา พบว่าทุกหลักสูตร  
มีภาวะการมีงานท า คิดเป็นร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 19,000 บาท ขณะเดียวกัน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรต้องพัฒนากลยุทธ์และรูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Active 
Learning และน าเนื้อหาของการเรียนการสอนข้ึนไว้บนเว็บไซต์ WBSC เพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้น 

3. มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายจัดเตรียมแผนการบริการวิชาการ ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบ 
MOOC น าร่อง 3 รายวิชา โดยเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพ่ือสร้าง Template ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งมีแนวคิดที่จะเปิดหลักสูตรดังกล่าวให้
บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้
ยังมีนโยบายการเปิดวิชาเลือกเสรีให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการเก็บ
หน่วยกติ (Credit bank) เพ่ือน าไปค านวณการเทียบโอนของธนาคารบัณฑิต ทปอ. ต่อไป 

4. มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่จัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ไม่ว่ าจะเป็น Café Library Co-working space หรือ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องสมุดให้มีทั้งโซนเงียบเพ่ืออ่านหนังสือ และโซนที่ไว้ใช้เพ่ือปรึกษาหารือหรือ
การท างานร่วมกัน (Co-working space) 

5. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามี SDU Spirit  โดยการประชุมคณบดีทุกคณะเพ่ือหารือ
และจัดกิจกรรมในทุกระดบั ตั้งแต่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเป็นส่วนกลางในการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) นับตั้งแต่วันปฐมนิเทศนักศึกษา การจัด
กิจกรรมอาสาเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม โดยความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) ทั้ง 9 ข้อ นั้นหลอม
รวมอยู่ในตัวตนของนักศึกษา ที่เด่นชัดมากที่สุด คือ การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการมีบุคลิกภาพที่ดี 
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ทั้ ง นี้ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ค ว า ม เ ป็ น ส ว น ดุ สิ ต  ( SDU Spirit)  
นั้น ด าเนินการในมหาวิทยาลัยควบคู่กับวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ด้วย
มาตรฐานและนโยบายเดียวกัน โดยอ้างอิงจากแผนกลยุทธ์มหาวิทาลัย ส่งผลให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิตมีมาตรฐาน (standardize) ความเป็นสวนดุสิตที่เท่าเทียมกัน 

6. การบริการวิชาการต่อชุมชนนั้น มหาวิทยาลัยมี การคัดเลือกพ้ืนที่บริการวิชาการโดยขึ้นอยู่กับ 
ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคัดเลือกพ้ืนที่ชุมชน       
ไทยเวียง จ.นครนายก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และเคยท าโครงการ
บริการวิชาการน าร่องในพ้ืนที่ดังกล่าวมาก่อนแล้ว รวมถึงพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
เป็นพ้ืนที่ที่มีต้นทุนบางประการอยู่ก่อน ต้นทุนดังกล่าว รวมถึงความเข้มแข็งของผู้น าของชุมชนที่ให้ความ
ร่วมมือในการท าโครงการเป็นอย่างดี ทั้งนี้การด าเนินงานการบริการวิชาการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ชุมชนและคนในท้องถิ่น รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และยังสามารถน าใช้พัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ 
ในการจัดพื้นที่บริการวิชาการต่อไป 
 

การสัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย 
 

1. สภามหาวิทยาลัยเข้าใจหลักการบริหารของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็นอย่างดี และให้นโยบายที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจุดเน้นและแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานและบริการที่เกิดจากความเชี่ยวชาญหลายอย่าง แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาคมในองค์กรและบุคคลภายนอกรับรู้กันอย่างกว้างขวาง 

3. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเชื่อมโยงงานด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานระดับชาติ โดยเฉพาะด้านการบริการ
วิชาการ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนได้รับการพัฒนาจนดูแลตัวเองได้ และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ได ้

4. มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่ดีข้ึนหลังออกนอกระบบ แต่ก็มีความท้าทายอย่างมาก เมื่อมีการปรับโครงสร้าง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปรับโครงสร้างงบประมาณแผ่นดินที่
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งผู้น ามหาวิทยาลัยกลุ่มต่าง ๆ ควรรวมตัวกันเพ่ือแสดงบทบาท
และสะท้อนความเห็นต่อรัฐมนตรี 
 

การสัมภาษณ์คณบดี 
 

1. คณะมีกระบวนการบ่มเพาะและส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) ในลักษณะของการจัดกิจกรรม
แต่ละคณะ โดยเริ่มจากกิจกรรมการปฐมนิเทศ สร้างความรู้สึกภาคภูมิในเครื่องแบบและการแต่งกายตาม
แบบคนสวนดุสิต การค านึงถึงบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในหน้าที่และสิ่งที่
ตนเองก าลังศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่นักศึกษาทุกคนต้องใช้ร่วมกัน ดังจะ
เห็นได้จาก ห้องน้ าที่ได้มาตรฐานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซ่ึงนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งของ
ส่วนรวม และค านึงถึงผู้อ่ืนเป็นส าคัญ 

2. คณะมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ การเปิดวิชาเลือกเสรีสังกัด
คณะ การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพ่ือรวมรวมหน่วยกิต (credit bank) จากศักยภาพของบุคลากรที่มี
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อยู่ โครงการเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิต เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy หลักสูตรของ
โรงเรียนกฎหมายและการเมืองที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการศึกษาให้
กว้างขึ้น จากเดิมคือรับเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการเรียนภาคพิเศษที่รับ
คนที่จบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาอ่ืนให้เข้าเรียนได้ โดยในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไป (general 
education) สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ือตอบสนอง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ การลดจ านวน
หน่วยกิตลงเพ่ิมเวลากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) และการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรกฎหมายปกครอง จากอาจารย์และวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์จาก
หลากหลายสถาบัน เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 2  สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และผู้แทนศิษย์เก่า 
 

1. จุดเด่นของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ ความกระตือรือร้นในการท างานอย่างเต็มที่ อดทน และ
สู้งาน ซึ่งมาจากการปลูกฝังให้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ยังเรียนอยู่ 

2. มองเห็นพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษจากบัณฑิตรุ่นใหม่ ๆ ของ
มหาวิทยาลัย  

3. มีประเด็นที่อยากให้มหาวิทยาลัยพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตและศิษย์เก่า ดังนี้ 
1) เน้นทักษะการวิจัยและค้นคว้าหาความรู้ให้มากขึ้น เนื่องจากจ าเป็นในการพัฒนาความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 
2) โรงเรียนสาธิตฯ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้มากขึ้น รวมถึงมีศูนย์สื่อ

และนวัตกรรมด้านการศึกษา ซึ่งบริการอบรมและเผยแพร่แจกจ่ายแก่บุคคลทั่วไปและศิษย์เก่า 
3) สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเอง และลงมือปฏิบัติมากกว่าการ

เรียนในห้องเรียน 
4) ให้ความรู้ด้านการวางเป้าหมายอนาคตและพัฒนาทัศนคติท่ีดี 
5) ด าเนินการเพ่ือให้คุณวุฒิได้รับการรับรองและใช้สอบบรรจุข้าราชการได้ เนื่องจากในบางคุณวุฒิ แม้

หน่วยกิตครบตามเกณฑ์ แต่ไม่สามารถสอบบรรจุในบางหน่วยงานได้ เนื่องจากชื่อคุณวุฒิไม่ได้รับการ
รับรอง 

 

ส่วนที ่3 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ 1) การสร้างชื่อเสียงของศิษย์เก่า       
จนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมและเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันเดียวกับรุ่นพ่ี  
2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการและอาชีพหลังจบการศึกษา 3) บุคลิกภาพของ
นักศึกษา เครื่องแต่งกายที่ดึงดูดใจ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่จัดการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นต้น 
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2. ความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) ที่โดดเด่นในความคิดของนักศึกษาแต่ละคณะ โดยรวมแล้ว  พบว่า  
การมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม การได้รับการชื่นชมจากบุคคลภายนอกเรื่องความเป็นผู้น า กล้าคิด 
กล้าแสดงออก ขณะเดียวกันก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นสิ่งที่ท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แตกต่างจากนักศึกษาสถาบันอ่ืน โดยการบ่มเพาะความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) นั้นเริ่มตั้งแต่ 
วันสัมภาษณ์เข้ารับการศึกษา การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และการปลูกฝังจากรุ่นพ่ีสู่  
รุ่นน้อง เพ่ือให้เกิดเป็นระเบียบ แบบแผน และแนวปฏิบัติที่ดี 

3. พ้ืนที่จัดการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยส่วนกลางมีเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้นักศึกษาอยากให้มีพ้ืนที่ส าหรับ
การจัดกิจกรรมเฉพาะของนักศึกษา เช่น ลานกิจกรรม ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะที่ง่ายยิ่งขึ้น ระเบียบขั้นตอนในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการที่
ซับซ้อนส่งผลให้นักศึกษาเข้าถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ยาก รวมถึงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอ่ืน ๆ อาจจะ
ยังมีพ้ืนที่จัดการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนที่ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา รวมถึงระยะเวลาท าการของ
ห้องเรียนและพ้ืนที่จัดการเรียนรู้ที่ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักศึกษา การจัดสรรหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นต้น 

4. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนต้องการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งจะเป็น
การฝึกทักษะการสื่อสารจริง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ต้องอิงทฤษฎีมากเกินไป แต่ให้บูรณาการ
เข้ากับการจัดกิจกรรม การเล่นเกม และการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษหลังเรียนจบและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ที่ ๔๐๐๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  

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

ด้วยมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ก ำหนดให้มีกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยฯ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ในวันที่ 
๑๐-๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ดังมีรำยนำมต่อไปนี้  

 ๑. รองศำสตรำจำรย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อิงอร ตั้นพันธ์       กรรมกำร
 ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปัณณ์รภัส ถกลภักดี       กรรมกำร 
 ๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ญำลิสำฐ์
 ๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กนกกำนต์  
 ๖. นำงสำวกมลกนก    
 ๗. นำงสำวศุภศิริ 

ต้นสอน       
วีระกุล   
เกียรติศักดิ์ชัย
บุญประเวศ                 

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร

 ๘. นำงสำวกิ่งกำญจน์ ทองงอก ผู้ช่วยเลขำนุกำร
 ๙. นำงสำวศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๐. นำงสำวพรเพ็ญ เหล็กดีเศษ ผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที ่ ๑. ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ให้
เป็นไปตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วย กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยตรวจประเมินรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ทั้งตำมระบบ IQA และ SDU QA 

 ๒. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจประเมินฯ รำยละเอียดดังนี้ 
๒.๑.รำยงำนผลกำรตรวจประเมินฯ ให้กับมหำวิทยำลัยรับทรำบ เพ่ือเป็นกำรประเมิน

คุณภำพกำรด ำเนินงำนและแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน โดยหำกมหำวิทยำลัยทักท้วง ให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ภำยใน ๓ วัน หลังกำรตรวจประเมินฯ เสร็จสิ้น 

๒.๒ รำยงำนผลให้ส ำนักบริหำรกลยุทธ์ทรำบภำยใน ๗ วัน หลังกำรตรวจประเมินเสร็จ
สิ้น เพื่อส ำนักบริหำรกลยุทธ์รำยงำนผลฯ ต่อมหำวิทยำลัย 

        โดยคณะกรรมกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งนี้ มีสิทธิ์เบิกค่ำใช้จ่ำยได้ตำมข้อก ำหนดในคู่มือกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและระเบียบของมหำวิทยำลัย       

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) 
  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี ๔๑๑๕/๒๕๖๒

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการ
ศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเปนการประเมินผลการดําเนินงานและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอ
เน่ือง โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ี ๔๐๐๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนิน
งานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจํา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ดังน้ี

ผูชวยศาสตราจารย สุภาภรณ ต้ังดําเนินสวัสด์ิ ผูชวยเลขานุการ

หนาที่ ๑. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินฯ รายละเอียดดังน้ี
๑.๑.รายงานผลการตรวจประเมินฯ ใหกับมหาวิทยาลัยรับทราบ เพ่ือเปนการประเมินคุณภาพ

การดําเนินงานและแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน โดยหากมหาวิทยาลัยทักทวง ใหสามารถดําเนินการไดภายใน 
๓ วัน หลังการตรวจประเมินฯ เสร็จส้ิน

๑.๒ รายงานผลใหสํานักบริหารกลยุทธทราบภายใน ๗ วัน หลังการตรวจประเมินเสร็จส้ิน 
เพ่ือสํานักบริหารกลยุทธรายงานผลฯ ตอมหาวิทยาลัย

โดยคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งน้ีมีสิทธ์ิเบิกคาใชจายไดตามขอกําหนดในคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระเบียบของมหาวิทยาลัย

นอกน้ัน คงไวตามเดิม

ส่ัง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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