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บทสรุปผู้บริหาร 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality 
Assurance) ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ สนองตอบต่อ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Direction) พ.ศ. 2563 – 2567  โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามระบบ
SDU QA  โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและ
นวัตกรรม การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบจุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา  โดยน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานในทุกมิติของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามทิศทางของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Direction) พ.ศ. 2563 - 2567 

3. เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ซ่ึงสามารถสรุปผลการประเมินฯ ได้ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายพันธกิจ 

การประเมิน
มาตรฐาน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
0.00-1.50 ปรบัปรุงเร่งดว่น 
1.51-2.50 ปรบัปรุง 
2.51-3.50 ระดบัพอใช้  
3.51-4.50 ระดบัด ี
4.51-5.00 ระดบัดีมาก 

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

จ านวนตัวช้ีวัด อว. 3 1 2 - - 6 

คะแนนเฉลี่ย 4.33 4.00 5.00 - - 4.44 ด ี

จ านวนตัวช้ีวัด 
สป.อว. 

4 3 - 1 2 10 

คะแนนเฉลี่ย 4.75 5.00 - 5.00 5.00 4.90 ดีมาก 

จ านวนตัวช้ีวัด มสด. 4 - - - 11 15 

คะแนนรวม 27.50 - - - 71.00 98.50 

จ านวนดาว 



 จากผลการประเมินฯ ดังกล่าว จะได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาที่ดี โดมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
(อว.) อยู่ในระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.44 

2. ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
(สป.อว.) อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.90 

3. จุดเน้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Focus: มสด.) มีคะแนนผลการด าเนินงานในภาพรวม 
98.50 คะแนน ได้ 4 ดาว โดยมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นมากในด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จึงได้วิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา โดยน าเสนอแยกตามรายพันธกิจ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะในภาพรวม ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านงบประมาณ กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี เพ่ือสามารถ
สร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่มหาวิทยาลัย โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่หรือพัฒนาขึ้ น โดยเฉพาะงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ที่พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม และการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลัยควรพัฒนาอาจารย์ให้
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน และเตรียมการสอน จนถึงขั้นการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองแนวทางของวิถีปกติใหม่  รวมทั้งจัดให้ม ี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่พร้อมและเพียงพอ 

3. ด้านการพัฒนาตัวชี้วัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ระบบ SDU QA กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจในความหมายหรือวัตถุประสงค์
ของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบสามารถเขียนรายงานผลการด าเนินงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด พิจารณาทบทวนตัวชี้วัด ปรับเกณฑ์การประเมินและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้
ชัดเจนและสะท้อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น 

 
ซึ่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2562 นี้ ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติรับทราบ พร้อม
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะภาพรวมเรื่องงบประมาณด าเนินการ  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน 
การด าเนินงาน 

2. ด้านงบประมาณและปรับปรุงเป้าหมายการจัดหารายได้ให้เพ่ิมมากขึ้น 
3. มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนา จึงควรน าผลงานการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้

ประกอบการเรียนการสอน 
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ส่วนที่  1 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 





สวนที่ 1 

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจำปการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2562 

เมื่อวันที่ 15 -16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจำปการศึกษา 2562  จำนวน 10 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 3  ทาน อาจารยมหาวิทยาลัย 3 

ทาน  เลขานุการ 1 ทาน และผูชวยเลขานุการ 3 ทาน ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย ดร.ไทย   ทิพยสุวรรณกุล ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยอิงอร   ตั้นพันธ กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส   ถกลภักดี กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาลิสาฐ    ตนสอน กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต   วีระกุล กรรมการ 

6. ดร.กมลกนก   เกียรติศักดิ์ชัย กรรมการ 

7. ดร.ก่ิงกาญจน   ทองงอก            เลขานุการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยพิชญสินี   พุทธิทวีศรี          ผูชวยเลขานุการ 

9. นางสาวปยาณี         ชดชอย     ผูชวยเลขานุการ 

10. นางสาวมลธิรา   โพธิ์นอย       ผูชวยเลขานุการ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 

2562  มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามระบบ

SDU QA  โดยแบงเปนการประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ดาน ไดแก ผลลัพธผูเรียน การวิจัยและ

นวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และดานการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบจุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา  โดยนำผลการประเมินมาใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงคของการประเมิน 



การดำเนินงานในทุกมิติของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ใหสามารถบรรลุเปาหมายตามทิศทางของมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต (SDU Direction) พ.ศ. 2563 - 2567 

3. เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเปนสถาบันอุดมศึกษาตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา และนำเสนอผลการดำเนินงานตอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (สป.อว) รวมท้ังเผยแพรตอสาธารณชน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA มีวิธีการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 2 แบบ ประกอบดวย  

1. การประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา (Higher Education) ไดแก

1.1 การประเมินการกำหนดกลุ มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (อว.) จากเกณฑการ

ประเมินกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทำขึ้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 6 

ตัวชี้วัด 

1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สป.อว.) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนัก

มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 จำนวน 10 

ตัวชี้วัด 

2. การประเมินตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Focus : มสด.) จำนวน 15

ตัวชี้วัด 

โดยมีเกณฑการตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบงตามลักษณะของการประเมินดังนี้ 

1. เกณฑการตัดสินผลการประเมินมาตรฐานการอุดมศึกษา (เกณฑ อว. และ สป.อว.)

การดำเนินงานของหนวยงาน ระดับคุณภาพ 

0.00 - 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 ตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 พอใช 

3.51 - 4.50 ดี 

4.51 – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบของการประเมิน 
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2. เกณฑการตัดสินผลการประเมินการวัดจุดเนนสวนดุสิต (SDU Focus : มสด.) มีหลักการ ดังนี้ 

2.1 รวมคะแนนท้ังหมดทุกขอท่ีไดจากการประเมิน SDU Focus 

2.2 นำคาคะแนนมาเปรียบเทียบเปนจำนวนดาว 
 

คะแนน จำนวนดาว 

10 - 25  

26 - 50  

51 - 75  

ตั้งแต 76 ข้ึนไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดำเนินการตรวจประเมินดวยการศึกษาเอกสาร 

เชิงประจักษ  การศึกษาดูงานกิจการภายในของมหาวิทยาลัย และสอบทานขอมูลโดยการสัมภาษณ  จากนั้น 

นำขอมูลที ่ไดมาสรุปประมวลผล โดยคณะกรรมการฯ ทุกคนรวมกันตัดสินผลการประเมินและเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานทั้งในดานการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพในทุกมิติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

แนวทางการตรวจประเมินและวิธกีารตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 

 

การศึกษา
เอกสาร

การศึกษาดูงาน การสัมภาษณ
การสรุป

ประมวลผล

แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 
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คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจำปการศึกษา 2562  ไดดำเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 
 

 

 

 

1. ทาบทามคณะผูประเมิน ประสานและกำหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 

2. จัดสงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA 

ปการศึกษา 2562 พรอมทิศทางของมหาวิทยาลัย (SDU Direction) พ.ศ. 2563 - 2567 และรายงาน

มหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำป พ.ศ. 2562 (Suan Dusit University's Good University 

Report 2019 : GUR) เพ่ือใหคณะผูประเมินไดศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA 

และพิจารณาขอมูลที่เกี ่ยวของในทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ เนื ่องจากในปการศึกษา 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบจากเกิดอุทกภัยในบาง

พื้นที่ฝายงานประกันคุณภาพจึงไดจัดสงเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของดังกลาวใหกับคณะผูประเมิน โดยนำสง 

เอกสารและขอมูลไปมอบใหกับผูประเมินโดยตรง และใชโปรแกรม Zoom ประชุมกับผูประเมินเพื่ออธิบาย

รายละเอียดและสรางความเขาใจในเกณฑการประกันคุณภาพฯ ระบบ SDU QA และขอมูลท่ีเก่ียวของ 

3. จัดสงคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ที่ 3801/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562  พรอมกำหนดการตรวจประเมิน และรายงานการประเมิน

ตนเอง มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิต ประจำป การศ ึกษา 2562 (Self -Assessment Report : SAR) เพ ื ่อให

คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมการประเมินลวงหนา อยางนอย 5 วัน 
 

 

 

 

1. ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ มอบฝายเลขานุการในการตรวจประเมินฯ สรางกลุมไลน 

“ตรวจประเมินสวนดุสิต ปการศึกษา 2562” เพื่อใชเปนชองทางในการประสานงานและการประชุมแบบ 

Online เพื่อเปนการกำหนดและสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน บทบาท

หนาที่ของผูประเมินฯ การแบงผูรับผิดชอบในการประเมินในแตละพันธกิจ (SDU) รวมทั้ง การนำเสนอชองทาง

ในการพิจารณาเอกสารหลักฐานท่ีใชในการตรวจประเมินท้ังหมดใน Google Drive   
 

วิธีการประเมิน 

       การประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและคณะผูประเมิน 
 

1 

        การวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

2 

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

ภาพแสดงตัวอยางชองทางการนำเสนอรายการเอกสารหลกัฐานท่ีเกี่ยวของในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562 ใน Google Drive ของ www.osm.dusit@gmail.com 
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2. คณะกรรมการประเมินฯ รวมกันกำหนดรูปแบบและวิธีการในการดำเนินงานการตรวจประเมินฯ ตาม

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อใหเหมาะสมตอชวงเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประเมินเพื่อประโยชนสูงสุด

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของผูประเมินแตละทานตามพันธกิจ พรอมกำหนดผายเลขาฯ ที่

รับผิดชอบในแตกลุมผูประเมินตามพันธกิจ เพื่อทำหนาที่ในการจัดทำรายงาน ขอเสนอแนะ และประสานงานผูกำกับ/

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในการตอบขอซักถามและชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมในแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ตารางการแบงกลุมกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจำปการศึกษา 2562 แยกตามรายพันธกิจ 

ตัวชี้วัด / กรรมการผูประเมิน 

มาตรฐาน

อุดมศึกษา / 

SDU Focus 

เกณฑ 

SDU 1 ผลลัพธผูเรียน  

(กรรมการ: ผศ.อิงอร ตั้นพันธ และ ดร.กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย, เลขานกุารกลุม : ผศ.พิชญสินี  พุทธิทวีศรี) 

U 1.1 อัตราการไดงานทำในพ้ืนท่ีหรือภูมภิาคของบัณฑติ  อว. ระดับ 

U 1.2 ความสอดคลองของหลักสตูร  อว. ระดับ 

U 1.3 การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน   อว. ระดับ 

U 1.4 อาจารยประจำท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก สป.อว. รอยละ 

U 1.5 อาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ สป.อว. รอยละ 

U 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี สป.อว. ระดับ 

U 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี สป.อว. ระดับ 

U 1.8 หลักสูตรใหม (Degree) ท่ีผลิตบัณฑติพันธุใหมตอบสนองตอการเปลีย่นแปลง 

        ในอนาคต/ความตองการผูใชบัณฑิต 

มสด. ขอ 

U 1.9 หลักสูตรระยะสั้น (up skills/re skills) ครอบคลุมทุกชวงวัย มสด. ขอ 

U 1.10 วิชาท่ีมีนวัตกรรมการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบใหมท่ีสอดรับวิถีใหม มสด. ขอ 

ภาพแสดงชองทางการนำเสนอรายการเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562 ใน Google Drive ของ www.osm.dusit@gmail.com (ตอ) 
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ตัวชี้วัด / กรรมการผูประเมิน 

มาตรฐาน

อุดมศึกษา / 

SDU Focus 

เกณฑ 

U 1.11 การสรางสรรคพ้ืนท่ีการจดัการเรียนรู /สังคมแหงการเรียนรู มสด. ขอ 

SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม  

(กรรมการ: ผศ.ดร.ปณณรภสั  ถกลภักดี และ ผศ.ดร.กนกกานต วีระกุล, เลขานุการกลุม : นางสาวปยาณี  ชดชอย) 

U 2.1 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค อว. ระดับ 

U 2.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม สป.อว. ระดับ 

U 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม สป.อว. คะแนน 

U 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย สป.อว. คะแนน 

SDU 3 การบริการวิชาการ  

(กรรมการ: ผศ.ดร.ปณณรภสั  ถกลภักดี และ ผศ.ดร.กนกกานต วีระกุล, เลขานุการกลุม : นางสาวปยาณี  ชดชอย) 

U 3.1 การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี อว. ระดับ 

U 3.2 การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค อว. ระดับ 

SDU 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

(กรรมการ: ผศ.ดร.ปณณรภสั  ถกลภักดี และ ผศ.ดร.กนกกานต วีระกุล, เลขานุการกลุม : นางสาวปยาณี  ชดชอย) 

U 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและความเปนไทย สป.อว. ระดับ 

SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

(กรรมการ: รศ.ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล และ ผศ.ดร.ญาลสิาฐ  ตนสอน, เลขานุการกลุม : ดร.ก่ิงกาญจน  ทองงอก,  

นางสาวมลธิลา โพธ์ินอย) 

U 5.1 การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพ่ือการกำกับติดตามผลลพัธตามพันธกิจ  

        กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของคณะ/มหาวิทยาลยั 

สป.อว. ระดับ 

U 5.2 ระบบกำกับการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ สป.อว. ระดับ 

U 5.3 ความโดดเดนของอัตลักษณมหาวิทยาลัยสวนดสุิต มสด. ขอ 

U 5.4  การนำองคความรู/นวัตกรรมตอยอดเปนธุรกิจวิชาการ มสด. ขอ 

U 5.5  งานสรางสรรคบนความเช่ียวชาญ หรือนวัตกรรมของสวนดสุิต มสด. ขอ 

U 5.6  การสรางความเปนสากลจากภายในมหาวิทยาลัยสวนดสุิต มสด. ขอ 

U 5.7  การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ มสด. ขอ 

U 5.8  ความเช่ือมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง มสด. ขอ 

U 5.9  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มสด. ขอ 

U 5.10 ความสามารถดานการสื่อสารองคการ มสด. ขอ 

U 5.11  การสราง/พัฒนาผลติภณัฑใหมท่ีหลากหลายและตรงกับความตองการ 

           ของลูกคา/ตลาด 

มสด. ขอ 

U 5.12  การบริการตามมาตรฐานของสวนดุสิต มสด. ขอ 

U 5.13 ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน มสด. ขอ 
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3. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาและเพิ่มเติมประเด็นแบบรายงานผลการประเมินฯ เพื่อใหครอบคลุม

ทุกมิติของการประเมิน และการนำใชประโยชนไดอยางแทจริงในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงคณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562  

และแบงกลุมกรรมการในการตรวจประเมินแตละพันธกจิ 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามลำดับ ดังนี้ 
 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 

1. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันแรกของการตรวจ

ประเมิน ณ หองประชุมลำพอง 2 และผานระบบ VDO Conference ไปยังวิทยาเขตสุพรรณบุรีและทุกศูนยการศึกษา

นอกที ่ตั ้ง (ลำปาง นครนายก หัวหัน ตรัง)  โดยประธานกรรมการฯ เปนผูช ี ้แจงวัตถุประสงคของการประเมิน 

กำหนดการและรูปแบบในการตรวจประเมิน พรอมทั้งแนะนำคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กับคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 

 

       การดำเนินงานระหวางการตรวจเย่ียม 3 
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2. อธิการบดีกลาวตอนรับ และนำเสนอทิศทางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 2567 (SDU Direction)  

3. มหาวิทยาลัยสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562 โดยรูปแบบ

วีดีทัศน 

4. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ อธิการบดี ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

คณบดี ผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูใชบัณฑิต  ศิษยเกา และ ศิษยปจจุบัน : นักศึกษาระดับปริญญาตรี) และเนื่องจากในวัน

ตรวจประเมินฯ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยไดรับผลกระทบจากการชุมนุมและปดถนนโดยรอบ มหาวิทยาลัย

จึงไดปรับรูปแบบการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียจากแบบ Onsite เปนแบบ Online โดยใชโปรแกรม Microsoft 

Team  รวมทั้งไดเยี่ยมชมงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจ และหนวยบริหารนวัตกรรมการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการสัมภาษณท้ังแบบ Onsite และ Online 
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5. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณารายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานทั้งในระบบและ

รูปเลม และซักถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย พรอมสรุปคะแนน จุดแข็ง แนวทางการ

เสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายพันธกิจ จากการตรวจพบระหวางการตรวจประเมินฯ 

ในวันที่หนึ่ง 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

ภาพแสดงการตรวจประเมินจากเอกสารและตัวอยางการสัมภาษณผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

 

 

 

 

ภาพแสดงการศึกษาดูงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจ หนวยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เดินทางไปวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับฟงกระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่ดวย

งานวิจัยและนวัดตกรรม เยี่ยมชมหอมขจรฟารม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ณ หองการเรียนรูและโครงการละออพลัส  

เยี่มชมศูนยปฏิบัติการอาหารนานาชาต ิและหองปฏิบัติการ GMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการศึกษาดูงานหอมขจรฟารม โรงเรียนสาธิตละออุทิศ และศูนยปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  

ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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1. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวมกันสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภาย ระดับ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562 รายตัวชี้ว ัดและพันธกิจ รวมถึงจุดแข็ง  

แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงคณะกรรมการฯ ประชุมสรุปประมวลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจำปการศึกษา 2562 
 

2. คณะกรรมการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดวยวาจา โดยเปดโอกาส

ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมเติมขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการประเมินฯ ไดในขณะท่ีรวมกัน

รับฟงการอภิปรายผลการประเมินฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       การดำเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 4 

ภาพแสดงคณะกรรมการฯ นำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจำปการศึกษา 2562 

16



 

 3. นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจำปการศึกษา 2562 ตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย

ทราบ เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อยางตอเนื่อง 

 4. จัดทำเลมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง รวมทั้งเผยแพรและ 

นำสงผลการประเมินฯ ตอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  

ท้ังในระบบ CHE QA Online และรูปเลม  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ปีการศึกษา 2562 





สวนที่ 2 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปการศึกษา 2562 

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจำปการศึกษา 2562 ตามระบบ SDU QA เมื ่อว ันที ่ 15 – 16 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการ 

ตรวจประเมินฯ ไดสรุปผลการประเมินฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1.1) เกณฑการประเมินการกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (อว.) จำนวน 

6 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยูในเกณฑคุณภาพระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.44 

1.2) เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สป.อว.) จำนวน 

10 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยูในเกณฑคุณภาพระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.90 

2.1) จุดเนนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Focus: มสด.) จำนวน 15 ตัวชี ้ว ัด มีคะแนน 

ผลการดำเนินงานในภาพรวม 98.50 คะแนน ได 4 ดาว โดยมีผลการดำเนินงานที ่โดดเดนมากในดาน 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงแสดงผลการดำเนินงานจำแนกรายตัวชี้วัด และรายพันธกิจ ไดดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามจุดเนนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562 จำแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด มาตรฐาน

อุดมศึกษา

/SDU 

Focus 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละ/ 

จำนวนขอ 

คะแนน  

SDU 1 ผลลัพธผูเรียน     

U 1.1 อัตราการไดงานทำในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาค

ของบัณฑิต  

อว. ระดับ 4 

≥ รอยละ 80 

ระดับ 3 

รอยละ 67.67 

3.00 ไมบรรลุ 

U 1.2 ความสอดคลองของหลักสูตร  

 

อว. ระดับ 3 

≥ รอยละ 60 

ระดับ 5 

รอยละ 100 

5.00 บรรลุ 

U 1.3 การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน   

 

อว. ระดับ 3 

≥ รอยละ 20 

ระดับ 5 

รอยละ 100 

5.00 บรรลุ 

U 1.4 อาจารยประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก สป.อว. รอยละ 40 รอยละ 43.04 5.00 บรรลุ 

U 1.5 อาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ 

สป.อว. รอยละ 45 รอยละ 47.78 3.98 บรรลุ 

U 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี สป.อว. ระดับ 4 

(5 ขอ) 

ระดับ 5 

6 ขอ (ขอ 1 - 6) 

5.00 บรรลุ 

U 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี สป.อว. ระดับ 5 

(6 ขอ) 

ระดับ 5 

6 ขอ (ขอ 1 - 6) 

5.00 

 

บรรลุ 

U 1.8 หลักสูตรใหม (Degree) ท่ีผลิตบัณฑิต

พันธุใหมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต/ความตองการผูใชบัณฑิต 

มสด. 3 ขอ 4 ขอ 

(ขอ 1 2 5 และ 6) 

8.50 บรรลุ 

U 1.9 หลักสูตรระยะสั้น (up skills/re 

skills) ครอบคลุมทุกชวงวัย 

มสด. 4 ขอ 4 ขอ 

(ขอ 1 2 3 และ 5) 

4.00 บรรลุ 

U 1.10 วิชาท่ีมีนวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบใหมท่ีสอดรับวิถีใหม 

มสด. 4 ขอ 7 ขอ 

(ขอ 1 - 7) 

7.00 บรรลุ 

U 1.11 การสรางสรรคพ้ืนท่ีการจัดการเรียนรู 

/สังคมแหงการเรียนรู 

มสด. 6 ขอ 7 ขอ 

(ขอ 1 - 7) 

8.00 บรรลุ 

SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม     

U 2.1 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค 

อว. ระดับ 3 

≥ รอยละ 20 

ระดับ 4 

รอยละ 36.96 

4.00 

 

บรรลุ 
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ตัวช้ีวัด มาตรฐาน

อุดมศึกษา

/SDU 

Focus 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละ/ 

จำนวนขอ 

คะแนน  

U 2.2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม 

สป.อว. ระดับ 5 

(6 ขอ) 

ระดับ 5 

6 ขอ (ขอ 1 - 6) 

5.00 บรรลุ 

U 2.3 เงินสนับสนุนงานวจิัย/งานสรางสรรค/

นวัตกรรม 

สป.อว. 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 บรรลุ 

U 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ

และนักวิจัย 

สป.อว. 4.80 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 บรรลุ 

SDU 3 การบริการวิชาการ     

U 3.1 การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี อว. ระดับ 5 

≥ รอยละ 90 

ระดับ 5 

รอยละ 100 

5.00 บรรลุ 

U 3.2 การมีสวนรวมของบุคคลหรือ

หนวยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค 

อว. ระดับ 5 

≥ รอยละ 90 

ระดับ 5 

รอยละ 100 

5.00 บรรลุ 

SDU 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

U 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรงุ

ศิลปะวัฒนธรรมและความเปนไทย 

สป.อว. ระดับ 5 

(6 ขอ) 

ระดับ 5 

6 ขอ (ขอ 1 - 6) 

5.00 บรรลุ 

SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

U 5.1 การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพ่ือ

การกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

มหาวิทยาลัย และเอกลักษณของคณะ/

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. ระดับ 5 

(7 ขอ) 

ระดับ 5 

(ขอ 1 - 7) 

5.00 บรรลุ 

U 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 

สป.อว. ระดับ 4 

(5 ขอ) 

ระดับ 5 

6 ขอ (ขอ 1 - 6) 

5.00 บรรลุ 

U 5.3 ความโดดเดนของอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มสด. 3 ขอ 5 ขอ 

(ขอ 1 - 5) 

8.00 บรรลุ 

U 5.4  การนำองคความรู/นวัตกรรมตอยอด

เปนธุรกิจวิชาการ 

มสด. 5 ขอ 5 ขอ 

(ขอ 1 - 5) 

8.00 บรรลุ 
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ตัวช้ีวัด มาตรฐาน

อุดมศึกษา

/SDU 

Focus 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละ/ 

จำนวนขอ 

คะแนน  

U 5.5  งานสรางสรรคบนความเชี่ยวชาญ 

หรือนวัตกรรมของสวนดุสิต 

มสด. 7 ขอ 7 ขอ 

(ขอ 1 -7) 

8.00 บรรลุ 

U 5.6  การสรางความเปนสากลจากภายใน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มสด. 6 ขอ 8 ขอ 

(ขอ 1 - 8) 

6.50 บรรลุ 

U 5.7  การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอแผน

ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

มสด. 5 ขอ 5 ขอ 

(ขอ 1 - 5) 

5.00 บรรลุ 

U 5.8  ความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัย

กับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

มสด. 5 ขอ 

≥ รอยละ 90 

5 ขอ 

รอยละ 100 

5.00 บรรลุ 

U 5.9  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มสด. 5 ขอ 4 ขอ 

(ขอ 1 - 4) 

8.00 

 

ไมบรรลุ 

U 5.10 ความสามารถดานการสื่อสารองคการ มสด. 6 ขอ 5 ขอ 

(ขอ 1 2 3 4 6) 

4.50 ไมบรรลุ 

U 5.11  การสราง/พัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ี

หลากหลายและตรงกับความตองการของ

ลูกคา/ตลาด 

มสด. 5 ขอ 5 ขอ 

(ขอ 1 - 5) 

5.00 บรรลุ 

U 5.12  การบริการตามมาตรฐานของ 

สวนดุสิต 

มสด. 4 ขอ 7 ขอ 

(ขอ 1 - 7) 

7.00 บรรลุ 

U 5.13 ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน มสด. 6 ขอ 6 ขอ 

(ขอ 1 - 6) 

6.00 บรรลุ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562  จำแนกรายพันธกิจ 

 

การประเมิน

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
0.00-1.50 ปรบัปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 ปรบัปรุง 

2.51-3.50 ระดบัพอใช  

3.51-4.50 ระดบัด ี

4.51-5.00 ระดบัดีมาก 

 

SDU 1 

 

SDU 2 

 

SDU 3 

 

SDU 4 

 

SDU 5 

 

คะแนนเฉล่ีย/

ดาว 

จำนวนตัวช้ีวัด อว . 3 1 2 - - 6  

คะแนนเฉล่ีย 4.33 4.00 5.00 - - 4.44 ดี 

จำนวนตัวช้ีวัด 

สป.อว. 

4 3 - 1 2 10  

คะแนนเฉล่ีย 4.75 5.00 - 5.00 5.00 4.90 ดีมาก 

จำนวนตัวช้ีวัด มสด . 4 - - - 11 15  

คะแนนรวม 27.50 - - - 71.00 98.50  

จำนวนดาว       

 

 

 

 

หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนนการวัดความเปนสวนดุสิต (SDU Focus : มสด.) 

จำนวนคะแนนที่ไดจะถูกนำมาคำนวนเปนจำนวนดาว 

      คะแนน  10 – 25  ได  

                 26 – 50 ได 

  51 – 75 ได 

  76 ขึ้นไป ได 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา  

และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

 

 

จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพอาจารยท้ังดานการศึกษาตอและเพ่ิมพูนสมรรถนะ

ทางดานวิชาการ  วิชาชีพ  ในรูปแบบที่หลากหลาย  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย  กาวหนา 

ตามศาสตร สอดคลองกับความตองการของผู ใช บัณฑิต  โดยการมีสวนรวมของผู มีส วนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) อยางตอเนื่อง  นำองคความรูของคณะ/โรงเรียนจัดทำหลักสูตรระยะสั้นรองรับการศึกษา

ตลอดชีวิตของผูเรียนทุกชวงวัย 

สงเสริมพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเปนนวัตกรดวยการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอนรวมท้ังจัดพ้ืนท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนรูอยางสรางสรรค 

 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

กำหนดวิธีการประเมินความสำเร็จของการพัฒนาที่สะทอนถึงผลลัพธที่เกิดจากการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาเปนไปในทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ตำแหนงทางวิชาการของอาจารยประจำบางคณะ/โรงเรียน โดยเฉพาะคณะ/โรงเรียนท่ี

รับผิดชอบหลักสูตรอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และเนนการปฏิบัติ ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. จำนวนผูเรียนในหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมมูลคาสูงยังมีจำนวนนอย 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. เนื่องจากเง่ือนไขการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารยท่ีใชอยูอาจไมสอดคลองกับผลงาน

ของอาจารยในหลักสูตรที่เนนการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขดังกลาวใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับลักษณะผลงานทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตรดังกลาวเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ท่ียังคงสะทอน

ถึงคุณภาพทางวิชาการของอาจารยดังกลาว 

2. จากการที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรใหมที่มีการบูรณาการขามศาสตรตอบสนองตอ 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน แตจำนวนผูเรียนยังนอยมาก มหาวิทยาลัยควรมี

การวิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่ทำใหผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดในลักษณะงานวิจัย

สถาบัน เพ่ือนำผลมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอไป  

SDU 1 ผลลัพธผูเรียน 
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จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายดานงานวิจัย เปนท่ียอมรับจากทั้งผูประกอบการ ชุมชน จังหวัดและ

หนวยวิจัยนวัตกรรมระดับประเทศ  

2. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนที่หลากหลาย ไดรับ

รางวัลระดับชาติและนานาชาติ  

3. มหาวิทยาลัยมีหนวยบมเพาะวิสาหกิจที ่เขมแข็ง สามารถนำงานวิจัยและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัยไปพัฒนาตอยอดผูประกอบการอยางเปนรูปธรรม สูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่กอใหเกิดรายได 

และสงผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ 

 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและยกระดับใหทุกคณะ/โรงเรียน มีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ท่ีมีสวนแกไขปญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี ถายทอดองคความรูสูการพัฒนาผูประกอบการรายใหม 

ผานการเรียนรูท้ังระบบ ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยง 

 

 

 

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่สามารถตอยอดใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน 

พรอมทั้งการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑเหลานั้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ในชวงการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาการบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ จนไดรับการชื่นชมและ

ยอมรับอยางกวางขวาง 

2. มหาวิทยาลัยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานดานการเกษตรในโครงการ

อนุรักษพันธุพืชเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน ผานการอบรมถายทอดองคความรูและแหลงเรียนรูท่ี

ทันสมัยและไดมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการบูรณาการศาสตรตามความเชี ่ยวชาญที ่เปนอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยเขากับโครงการบริการวิชาการ เพื่อเนนถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ผานการจัดกิจกรรมและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือหาแนวทางพัฒนาใหงานบริการวิชาการมีความเขมแข็งและยั่งยืน  

ขณะเดียวกัน ควรมีการบูรณาการงานดานบริการวิชาการเขากับการจัดการเรียนการสอนและ

งานวิจัย โดยมุงเนนใหชุมชนและนักศึกษาไดเรียนรู เพ่ือสรางคุณคาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

SDU 2 การวิจัยและพัฒนา 

 

SDU 3 การบริการวิชาการ 
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จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีก ิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมที ่โดดเดนเปนจำนวนมากและหลากหลาย 

นอกเหนือจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมที่สามารถรักษา สืบสาน ภูมิปญญาทางดานเครื่องอบไทยของ 

สวนดุสิตใหคงอยู 

 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรจัดทำฐานขอมูลแหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมใหบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาท้ัง

ดานเรียนรู  การประพฤติตนใหเหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจในความเปนไทย 

เปนรากฐานที่เขมแข็งใหสังคม รวมถึงการบูรณาการภูมิปญญาในศาสตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา

ยกระดับคุณภาพจนเปนท่ียอมรับและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมได 

 

 

 

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีทิศทางของมหาวิทยาลัย : จิ ๋วแตแจว (SDU Directions: Small but Smart)  

ท่ีสามารถปรับใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของประเทศและสังคม โดยสวนงานและบุคลากร

มีสวนรวมในการพัฒนางานภายใตทิศทางของมหาวิทยาลัย ทำใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานท่ีดี 

2. มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะใชระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (SDU QA)  

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางจริงจัง โดยสรางตัวชี้วัดที่สะทอนถึงอัตลักษณและทิศทางของมหาวิทยาลัย 

ท่ีชัดเจน 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและคาเปาหมายของเกณฑการประเมินของทุกสวนงาน

อยางครอบคลุม เพ่ือใหสงผลตอการยกระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

SDU 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

 

SDU 5 การบริหารจัดการ 
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1. งบประมาณดำเนินการ  

มหาวิทยาลัยมีแนวโนมไดรับงบประมาณแผนดินนอยลง ทำใหตองพึ ่งพิงเงินรายไดมากข้ึน  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองมีกลยุทธทางการเงินที่ดี สามารถสรางความมั่นคงทางการเงินใหแกมหาวิทยาลัย  

โดยใชศักยภาพที่มีอยูหรือพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัย สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค ที่พัฒนาตอยอดเปน

นวัตกรรม และการใหบริการทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ที่กอใหเกิดรายไดแกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะ

จัดระบบบริหารหนวยวิสาหกิจตาง ๆ ใหดำเนินงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรที ่มี

ความสามารถในเชิงธุรกิจและการตลาด มีสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีหมาะสมและเพียงพอ 

2. การพัฒนาการเรียนการสอนในวิถีปกติใหมท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  

ซึ่งจำเปนตองพัฒนาอาจารยใหทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตขั้นตอนการวางแผนและ

เตรียมการสอน จนถึงข้ันการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน การเตรียมความพรอม

ใหนักศึกษามีความเขาใจและสามารถเรียนไดอยางมีคุณภาพในวิถีปกติใหม และจัดใหมีสิ ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทั้งของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่พรอมและเพียงพอ เพื่อใหผลจากการเรียนการสอนมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุด  
 

3. การพัฒนาตัวช้ีวัดในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (SDU QA)  

ซึ่งพัฒนาไดตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมากขึ้นแลว มหาวิทยาลัยควรสรางความเขาใจใน

ความหมายหรือวัตถุประสงคของตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตัวชี้วัดดังกลาว ใหผูรับผิดชอบสามารถเขียน

รายงานผลการดำเนินงานไดตรงตามวัตถุประสงคของตัวชี้วัด การพิจารณาทบทวนตัวชี้วัด ปรับเกณฑ 

การประเมินและคาเปาหมายของตัวชี้วัดใหชัดเจนและสะทอนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 
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ส่วนที่ 3  
สรุปการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 
 





สวนที่ 3 

สรุปการสัมภาษณผูบรหิาร และผูมีสวนไดสวนเสีย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ประจำปการศึกษา 2562 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ประจำปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 15 - 16 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ไดสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี ผูแทนจากสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูใชบัณฑิต ผูแทนศิษยเกา 

และผูแทนนักศึกษาปจจุบัน ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการนำผลการสัมภาษณมาเปน

ขอมูลประกอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเพื ่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดดำเนินการ

สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online โดยสามารถสรุปประเด็นสาคัญใน

การสัมภาษณ ไดดังนี้ 

อธิการบด ี

1. มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยอยางดี มีแนวทางการบริหารท่ีเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน

2. มหาวิทยาลัยมีความทาทายในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการดำเนินงานเนื่องจากปจจัย

หลายประการ เชน การปรับลดการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน การปรับลดคาเลาเรียนใหนักศึกษา

ในชวงสถาณการณ COVID-19 การดึงงบประมาณไปลงทุนเรงดวนเพื ่อรองรับการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) และการปรับระบบการสนับสนุนงบประมาณวิจยั

3. ในขณะที่อัตราการรับสมัครผูเรียนลดลงรอยละ 20 แตยังถือเปนการดำเนินงานที่เปนไปตามแผน

การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหไดมาซ่ึงคุณภาพท่ีแทจริง โดยเริ่มจากการคัดเลือก การเขารับ

การศึกษา การฝกประสบการณ และการประกอบอาชีพ โดยผู ประกอบการเขามามีสวนรวม

ในการออกแบบการเรียนการสอน วิทยากรพิเศษ การฝกปฏิบัติเสมือนจริง และการฝกปฏิบัติ

ในสถานประกอบการนั้น ๆ เชน บริษัทการบินไทยจำกัดท่ีรอรับนักศึกษาเขาทำงาน เปนตน

4. ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ และโครงการตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นควรเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัย

สามารถนำมาตอยอดในการพัฒนาได ทั ้งนี ้หนวยงานตนสังกัด เชน กระทรวงการอุดมศึกษา



วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ควรนำนโยบายดานการวิจัยถายทอดไปสูสถาบันการศึกษาเพื่อให

เกิดการลงมือปฏิบัติไดอยางจริงจัง 

5. ม ีการปร ับปร ุงกฎหมายที ่ส งผลตอการบริหารงานของมหาวิทยาล ัย เช น พระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ ่งกำหนดใหมหาวิทยาลัยตองจัดทำขอบังคับมหาวิทยาลัยและ

ตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติดังกลาว

ผูแทนสภามหาวิทยาลัย 

1. อธิการบดีเปนผูมีวิสัยทัศน รอบรู และบริหารงานไดอยางโปรงใส สามารถนำเสนอประเด็นการพัฒนา

มหาวิทยาลัยรูปแบบใหม ๆ ไดอยางตอเนื่อง

2. สภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการพิจารณาการพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบใหมที่กาวหนา เชน

การดำเน ินงานตาม SDU Directions : Small but Smart ท ี ่ม ี จ ุด เน นช ัด เจน เป นไปตาม

การแสดงวิสัยทัศนของอธิการบดี ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการดำเนินงานในปจจุบัน

ตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน

3. มหาวิทยาลัยแสดงความพรอมตอสถานการณโรคระบาด COVID-19 ไดอยางดี โดย

1) ระดมทุนชวยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวไดรับผลกระทบ โดยความรวมมือกับสภามหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโรคระบาด โดยเตรียมทักษะพื้นฐาน

การใชงานเทคโนโลยี เครื ่องมืออุปกรณสำหรับการเรียน และความพรอมในสถานท่ีใหกับ

นักศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนมีแนวโนมเปนไปในทางที่ดี อาจารยสามารถปรับตัวและ

นักศึกษามีความคลองตัวในการเรียนการสอนออนไลน

4. งบประมาณในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดลง แตไมสงผลกระทบตอการบริหารงานเนื่องจาก

มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาสไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน โครงการ Suan Dusit

Delivery ซ่ึงผลิตและสงอาหารไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวกรุงเทพและปริมณฑณ และโครงการศูนยบริการ

ทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ซึ่งบริการจัดสอบแบบครบวงจรใหภาครัฐและเอกชนตาง ๆ โดยใช

ประโยชนไดสูงสุดจากการเชาใชสถานท่ีในชวงวันหยุด

5. แมจำนวนนักศึกษาจะลดลง แตยังเปนไปตามแผนการรับสมัครผูเรียนของมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็น

ถึงการดำเนินงานท่ีไมเนนปริมาณแตเนนคุณภาพในการผลิตบัณฑิตมากกวา
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รองอธิการบด ี

1. มหาวิทยาลัยมีการปรับระบบการเรียนการสอนในสถาณการณ COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนแบบ Online แบบ Onsite และแบบ On-air โดย 

1) แตงตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน เพื่อควบคุม ติดตาม  

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยมีคณะอนุกรรมการดานการเรียนรู

และแบงปนรูปแบบการสอนและการสอบท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน ทำหนาท่ีแบงปน

ความรูและทักษะดานเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลแบบออนไลน 

แกคณาจารยของมหาวิทยาลัย  

2) ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณไมปกติ เพื่อให

ผู สอนมีความยืดหยุ นในการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสมโดยยังคงเนน Learning 

outcome ตาม มคอ.3  

3) สนับสนนุ Platform กลางสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน ไดแก ระบบ WBSC-LMS โดย

กำหนดใหทุกรายวิชาตองนำขอมูลและสื่อการสอนเขาในระบบ WBSC-LMS และโปรแกรม 

Microsoft Teams ซึ่งอาจารยและนักศึกษาทุกคนมี Account เขาใชงานโดยไมตองสมัคร ทั้งนี้ 

อาจารยผูสอนและนักศึกษาสามารถตกลงรวมกันเพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หรือ

ใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ เสริมได เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ 

4) มอบหมายใหเจาหนาที่เทคนิคจากสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอยชวยเหลือ

และใหคำแนะนำ รวมถึงตอบคำถามดานเทคนิคกับอาจารยผูสอนและผูเรียน 

5) ปรับระบบการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาตามบริบทและความเหมาะสม เชน แจงให

หนวยงานท่ีรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพรับทราบสถานการณและขอใหสงนักศึกษากลับ 

โดยบางสาขาว ิชากล ับมาฝ กประสบการณฯ ที ่  Excellence Center ของมหาว ิทยาลัย  

บางสาขาวิชาอาจารยมอบหมาย Project  ใหนักศึกษาทำงานท่ีบานและสงงานออนไลน  

6) ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เปนแบบออนไลน 

7) ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเพื่อเอื ้อใหนักศึกษาที่ครอบครัวไดรับผลกระทบจาก COVID-19 

สามารถขอลดหยอนและผอนชำระคาบำรุงการศึกษาได 

2. มหาวิทยาลัยกำหนดพื้นที่การบริการวิชาการและวิจัย ไดแก ชุมชนโดยรอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มี

จัดการเรียนการสอน รวมถึงพ้ืนท่ีของวิทยาเขตและศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งดวย  

3. ในชวงสถานการณ COVID-19 ที ่ผานมา มหาวิทยาลัยไดปรับรูปแบบการใหบริการวิชาการให

เหมาะสมกับบริบท เชน ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จัดอบรมการทำเจลลางมือใหกับประชาชน ซ่ึงในขณะนั้นหาซ้ือไดยากและมีราคาแพง 

4. ชวงสถานการณ COVID-19 สงผลกระทบตอนักศึกษานานาชาติบางสวน ซึ่งในขณะนี้มีนักศึกษา

กลับมาเรียนไดประมาณครึ่งหนึ่ง โดยมีมาตรการท่ีรัดกุม สวนอีกครึ่งหนึ่งเรียนออนไลน  
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คณบดี 

1. สืบเนื่องจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ใหยกเลิกการกำหนดระยะเวลาการสำเร็จ

การศึกษา อาจสงผลหลักสูตรบาง เนื่องจากหากมีนักศึกษาตกคางในหลักสูตรอยู ตองมีการวางแผน

ในการเปดรายวิชาซึ ่งอาจไมสอดคลองกับระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม นอกจากนี้  

อาจสงผลใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเดิมไมสามารถไปเปนศักยภาพใหหลักสูตรใหมได 

2. ผู เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน มหาวิทยาลัยมีแผนเพื ่อรองรับ 

การปรับเปลี่ยนในอนาคต เชน การพัฒนาระบบ Credit Bank หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นท่ีสามารถ

เทียบโอนไดสำหรับกลุมคนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา 

3. แตละคณะมีการพัฒนานวัตกรรมตามความเชี ่ยวชาญอยางหลากหลาย เชน นวัตกรรมการสอน  

การสนับสนุนการจัดทำคลังขอมูล และการพัฒนาวิชาการดูโหงวเฮงซึ่งเปนวิชาใหมที่มาจากฐาน 

การคิดนอกกรอบ 

 

ตัวแทนศิษยเกาและผูใชบัณฑิต 

1. ผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถนำความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนการสอน 

ไปใชเปนความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพไดอยางเต็มศักยภาพ เชน ความรูดานกฏหมาย ความรู

ดานการศึกษาปฐมวัย ความรูดานจิตวิทยาองคกร ความรูดานการบริการและเครื่องดื่ม และทักษะ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

2. ลักษณะเฉพาะความเปนสวนดุสิตท่ีไดรับการชื่นชม ไดแก ความอดทนในการทำงานหนัก การวางตัว

อยางเหมาะสมกับกาละเทศะ การควบคุมอารมณ ความออนนอมถอมตน ความมุงมั่นที่จะเรียนรู 

ในการทำงาน สามารถทำงานรวมกันเปนทีมไดอยางดี และมีบุคลิกภาพการแตงกายที่ดี จนไดรับ 

การยกยองใหเปนพนักงานดีเดนในองคกร 

3. บัณฑิตมีพัฒนาการในการใชเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษที่ดีขึ ้น ซึ ่งถือวามหาวิทยาลัยไดนำ

ขอเสนอแนะไปพัฒนาในกระบวนการสอนไดอยางดีเยี่ยม 

4. การฝกประสบการณกอนการทำงานถือเปนแนวทางที่ดีเนื่องจากนักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการทำงาน 

การเตรียมตัวกอนท่ีจะปฏิบัติงานจริง แตท้ังนี้ควรเพ่ิมเติมประสบการณดานความรูท่ัวไปมากข้ึน เชน 

กฎหมายและขอบังคับเฉพาะท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ การจัดทำเอกสารและงานธุรการ และการตกแตง

สถานท่ีหากโรงเรียนจัดกิจกรรม เปนตน 

5. มหาวิทยาลัยมีสถาบันขงจื่อเปนหนวยงานความรวมมือในระดับนานาชาติ แตการนำภาษาจีนมาใช

ควบคูไปกับงานดานอ่ืน ๆ และทักษะการใชภาษาจีนของนักศึกษายังไมเห็นผลท่ีชัดเจน  
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6. มหาวิทยาลัยมีวิวัฒนาการในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงอยากใหมหาวิทยาลัยสงเสริมการทักษะ

ความตอเนื่องในการเรียนรู เนื่องจากความรูพ้ืนฐานเปนสิ่งสำคัญท่ีสามารถนำไปตอยอดได 

 

ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน 

1. ความเปนสวนดุสิตของนักศึกษา แสดงออกผานบุคลิกภาพที่ดี ความมั ่นใจและกลาแสดงออก  

การวางตัวอยางเหมาะสม และความมีน้ำใจมีจิตอาสา ซึ่งมหาวิทยาลัยหลอหลอมความเปนสวนดุสิต

โดยสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เชน การอบรม

พัฒนาบุคลิกภาพใหกับนักศึกษา  

2. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมความรูและทักษะที่เปนประโยชนแกนักศึกษาหลายอยาง เชน การจัด

เวทีแขงขันทางวิชาการเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความสามารถ และการสัมมนาเชิงวิชาการ

และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิระดับประเทศมาแลกเปลี่ยนเรยีนรู  

3. แมมหาวิทยาลัยจะมีการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Online ในชวง

สถานการณ COVID-19 แตนักศึกษาตองการเรียนแบบ Onsite มากกวา เนื่องจากไดลงมือปฏิบัติจริง 

ซ่ึงนักศึกษาเห็นวาการลงมือปฏิบัติจริงมีความสำคัญในการทำงานมากกวาการเรียนภาคทฤษฎ ี

4. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนผานกิจกรรมตาง ๆ เชน 

โครงการบริการวิชาการแกชุมชนไทยเวียง จังหวัดนครนายก ซึ่งนักศึกษาจากทุกคณะไดมีโอกาสชวย

อาจารยจัดกิจกรรมใหชุมชนตามความเชี่ยวชาญของแตละคณะ  

5. แมมหาวิทยาลัยจะมีพื้นที่ใหนักศึกษาจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น แตยังไมเพียงพอ และมีเวลาจำกัด 

รวมถึงข้ันตอนในการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีมีความยุงยากซับซอน จึงตองการใหขยายเวลาในการใชพ้ืนท่ี

เพ่ือทำกิจกรรม และอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีใหรวดเร็วและงายข้ึน 
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ภาคผนวก





ภาคผนวก ก 

 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2562 





ก ำหนดกำร 
กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
วันท่ี ๑๕ – ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๓ ณ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  “กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบ SDU QA” ต่อคณะกรรมกำร 

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.กิ่งกำญจน์        ทองงอก   เลขำนุกำร 
ผศ.พิชญ์สินี   พุทธิทวีศร ี  ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
นำงสำวปิยำณี       ชดช้อย       ผูช้่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวมลธิรำ  โพธิ์น้อย    ผูช้่วยเลขำนุกำร 

Café by Home 
(ห้องประชุม) 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  คณะกรรมกำรตรวจประเมิน ฯ ประชุมร่วมกัน Café by Home 
(ห้องประชุม) 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  อธิกำรบดีกล่ำวต้อนรับ 
 สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย (โดยวีดีทัศน์) 
 ประธำนคณะกรรมกำรฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรตรวจประเมินฯ 
และแนะน ำคณะกรรมกำรฯ 

ห้องประชุม ล ำพอง ๒ 

(Conference ไปยัง 
วิทยำเขตสุพรรณบุรี 

และทุกศูนย์กำรศึกษำ 
นอกที่ตั้ง และ online 
conference ส ำหรับ
ผู้บริหำรที่แจ้งชื่อ) 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  สัมภำษณ์ 
- กลุ่มท่ี ๑ อธิกำรบดี
- กลุ่มท่ี ๒ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร   
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ  
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิทยำเขตสุพรรณบุรี 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศและลูกค้ำสัมพันธ์ 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 

ห้องประชุมล ำพอง ๒ 
ห้องประชุมล ำพอง ๑ 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  สัมภำษณ์ 

- กลุ่มท่ี ๑ ผู้แทนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 

 สัมภำษณ์ กลุ่มที่ ๒ 
- คณบดีคณะครุศำสตร์ 
- คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
- คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
- คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
- คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ 
- คณบดีโรงเรียนกำรเรือน 
- คณบดีโรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 
- คณบดีโรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง 
- คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

Online conference 
ห้องประชุมล ำพอง ๒ 

 

ห้องประชุมล ำพอง ๑ 
 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมกำรประเมินฯ เยี่ยมชม 
- หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ  
- หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย 
- Food Street 

- หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ 
- หน่วยบริหำรนวัตกรรม

กำรวิจัย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมกำรประเมินฯ รับประทำนอำหำรกลำงวัน ห้องเกี้ยวเกล้ำ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

 
 สัมภำษณ์ 
-  กลุ่มท่ี ๑ ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่ำ 
-  กลุ่มท่ี ๒ นักศึกษำระดับปริญญำตรี (ศิษย์ปัจจุบัน) 

Online conference 
อำคำร ๒ ชั้น ๑ และ 

อำคำร ๓ ชั้น ๓ 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  เยี่ยมชมโรงเรียนสำธิตละอออุทิศ โครงกำรละออพลัส (กำรเรียนกำร

สอนและงำนโภชนำกำร) 
โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ 

๑๔.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.  คณะกรรมกำรฯ ตรวจเอกสำร ศำลำกระจ่ำงศรี 
๑๘.๐๐- ๑๙.๐๐ น. คณะกรรมกำรประเมินฯ รับประทำนอำหำรเย็น ห้องเกี้ยวเกล้ำ 
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วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  คณะกรรมกำรฯ เดินทำงไปยังวิทยำเขตสุพรรณบุรี  
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  รับประทำนอำหำรว่ำงเช้ำ ห้องอำหำรชั้นลอย 

อำคำรจันทร์เจริญ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำสรุปแนวคิดกำรด ำเนินงำน 

หอมขจรฟำร์ม 
 คณะกรรมกำรฯ ศึกษำดูงำนหอมขจรฟำร์ม 
(กรณีฝนตก งดกิจกรรมกำรเยี่ยมชม) 

ห้องประชุมจันทร์เจริญ ๑ 
(ห้องพวงเงิน) 
หอมขจรฟำร์ม 

วิทยำเขตสุพรรณบุรี 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  คณะกรรมกำรฯ เยี่ยมชมโรงเรียนสำธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ณ 

ห้องกำรเรียนรู้ และโครงกำรละออพลัส  
อำคำรอำรยำ สุขวงศ์ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  คณะกรรมกำรฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรอำหำรนำนำชำติ, 
ห้องปฏิบัติกำร GMP 

อำคำรแววเที่ยงธรรม 
 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  คณะกรรมกำรฯ พักรับประทำนอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ห้องประชุมจันทร์เจริญ ๓ 
ชั้น ๒ อำคำรจันทร์เจริญ 

(ห้องเหลืองเลำขวัญ) 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมกำรฯ สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพฯ ห้องประชุมจันทร์เจริญ ๓  

ชั้น ๒ อำคำรจันทร์เจริญ 
(ห้องเหลืองเลำขวัญ) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมกำรประเมินฯ รับประทำนอำหำรกลำงวัน ห้องกระจก ชั้น ๒ 
อำคำรจันทร์เจริญ 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  คณะกรรมกำรฯ เตรียมน ำเสนอผลกำรตรวจประเมินคุณภำพฯ 
 

ห้องประชุมจันทร์เจริญ ๑ 
ชั้น ๒ อำคำรจันทร์เจริญ 

(ห้องพวงเงิน) 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  คณะกรรมกำรฯ สรุปคะแนนและข้อเสนอแนะ ผ่ำนระบบ VDO 

Conference 
 เปิดวีดีทัศน์ประมวลภำพในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 อธิกำรบดีกล่ำวปิด และมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมกำรฯ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 

ห้องประชุมจันทร์เจริญ ๑ 
ชั้น ๒ อำคำรจันทร์เจริญ 

(ห้องพวงเงิน) 
 

(Conference ไปยัง 
ห้องประชุมล ำพอง ๒ 
และทุกศูนย์กำรศึกษำ 

นอกที่ตั้ง) 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  คณะกรรมกำรฯ เดินทำงกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภำพ  

หมำยเหตุ : ๑. ช่วงเวลำในกำรรับประทำนอำหำรว่ำงเวลำ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.  
     ๒.  เวลำและกิจกรรมอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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ภาคผนวก ข 

 
  

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 





คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ที่ ๓๘๐๑/๒๕๖๓

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

___________________________
ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กําหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการประเมินผล
การดําเนินงาน และประกันคุณภาพด้านการจัดการศึกษานั้น 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย ฯ พิจารณาแล้ว
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
วันท่ี ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ต้ันพันธ์ กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล กรรมการ
๖. ดร.กมลกนก เกียรติศักด์ิชัย กรรมการ
๗. ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก เลขานุการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวปิยาณี ชดช้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวมลธิรา โพธ์ิน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยตรวจประเมินรายงานผล
การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA

๒. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินฯ รายละเอียดดังน้ี
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๒.๑. รายงานผลการตรวจประเมินฯ ให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบ เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพการ
ดําเนินงานและแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน โดยหากมหาวิทยาลัยทักท้วง ให้สามารถดําเนินการได้ภายใน ๓ 
วัน หลังการตรวจประเมินฯ เสร็จส้ิน

๒.๒ รายงานผลให้สํานักบริหารกลยุทธ์ทราบภายใน ๗ วัน หลังการตรวจประเมินเสร็จส้ิน เพ่ือสํานัก
บริหารกลยุทธ์จะได้รายงานผลฯ ต่อมหาวิทยาลัย 

โดยคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน้าที่ตามคําส่ังน้ีมีสิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯของ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

สั่ง ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธกิารบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

-๒-
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ภาคผนวก ค 

 
 
 

ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ ์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2562 





คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ที่ ๓๘๐๒/๒๕๖๓

เร่ือง แต่งตั้งผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
___________________________

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กําหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการประเมินผล
การดําเนินงาน และประกันคุณภาพด้านการจัดการศึกษาน้ัน 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยา และให้การรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควร
ให้แต่งตั้งผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

รายนามผู้ให้ข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต
๑. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ 
๒. นางสาวพัชริดา ดลภาวิจิตร
๓. นางสาวดี สูงสว่าง
๔. นายสุธีฌ์พันธ์ พัชนีรัตนกรณ์
๕. นางสาวสุพัตรา สนธีระ
๖. นางสาวพิกุลทอง ประภาษี
๗. นางอรษา พิริยะสุรวงศ์

รายนามผู้ให้ข้อมูลศิษย์เก่า
๑. นางสาวรัสรินทร์ รวงผึ้งวีระโชติ
๒. นางสาวพิชญ์สินี จั้ง
๓. นายเดชาธร สุวรรณแสง
๔. นายปภาวิน จันทรวงศ์
๕. ว่าท่ี ร.ต.วีรยุทธ หมื่นบุญมี
๖. ดร.สุธาทิพย์ กสิฤกษ์
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๗. นางสาวนิภาภรณ์ วาจรัส
๘. นางสาวมาริษา นิลดํา
๙. นางสาวนิรัชฎา ไชยงาม

ทั้งน้ี ในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สั่ง ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ภาคผนวก ง 

  

 
 
 
 

 

หนังสือเชิญกรรมการตรวจประเมนิฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนสภามหาวิทยาลัย 

ในการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ ์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2562 





ที่ อว ๘๔๑๒/ ๓๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒๙๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 
สิ่งทีส่่งมาด้วย    ๑.   กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

      สวนดุุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.   คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิ ท่ี๓๘๐๑-๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ซึ่งการดําเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทาง
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให้มีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ในการน้ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมทั้งสามารถให้แนวทางและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยได้ 
เป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวนัท่ี ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดตามกําหนดการแนบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สํานักบริหารกลยุทธ์ 
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๕๕๙๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๔๕๗
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ที่ อว ๘๔๑๒/ ๓๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒๙๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเรยีนเชญิท่านเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑.   กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
     ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.   คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที ่๓๘๐๑-๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่ง การดําเนนิการ
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทาง ท่ีสํานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให้มีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ในการนี ้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พิจารณาแล้วว่าทา่นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเปน็ผู้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมท้ังสามารถให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
ได้เป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายละเอียดตาม 
กําหนดการแนบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สํานักบริหารกลยุทธ์ 
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๕๕๙๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๔๕๗

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ 
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ที่ อว ๘๔๑๒/ ๓๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒๙๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเรยีนเชญิท่านเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑.   กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

     ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.   คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที ่๓๘๐๑/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่ง การดําเนนิการ
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทาง ท่ีสํานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให้มีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ในการนี ้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พิจารณาแล้วว่าทา่นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเปน็ผู้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมทั้งสามารถให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
ได้เป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายละเอียดตาม 
กําหนดการแนบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สํานักบริหารกลยุทธ์ 
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๕๕๙๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๔๕๗

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 
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ท่ี อว ๘๔๑๒/ ๓๗ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒๙๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเชิญท่านให้ข้อมูลการสัมภาษณ์นโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญท่านให้ข้อมูลการสัมภาษณ์นโยบายการบริหาร
งานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลําพอง 
๒ รายละเอียดตามกําหนดการแนบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สํานักบริหารกลยุทธ์
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๕๕๙๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๔๕๗
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ท่ี อว ๘๔๑๒/ ๓๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒๙๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเชิญท่านให้ข้อมูลการสัมภาษณ์นโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรียน ดร.จักรพรรดิ วะทา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญท่านให้ข้อมูลการสัมภาษณ์นโยบายการบริหาร
งานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลําพอง ๒ 
รายละเอียดตามกําหนดการแนบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สํานักบริหารกลยุทธ์ 
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๕๕๙๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๔๕๗
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ที่ อว ๘๔๑๒/ ๓๘ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒๙๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเชิญท่านให้ข้อมูลการสัมภาษณ์นโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน นายธงชัย ศรีดามา
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการน้ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญท่านให้ข้อมูลการสัมภาษณ์นโยบายการบริหาร
งานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลําพอง 
๒ รายละเอียดตามกําหนดการแนบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สํานักบริหารกลยุทธ์
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๕๕๙๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๔๕๗
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