
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
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โครงสร้ำง 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 

สภำมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกจิกำรมหำวิทยำลัย 

สภำคณำจำรย์และพนักงำน 

กำรประชุมเฉพำะกิจอื่นที่ไดร้บัมอบหมำย 

นำงสำวนัยรัตน์ เสมสว่ำง (หัวหน้ำส ำนักงำน) 

นำงจันทรำ เลิศอนันต์ 

นำงสำวนัยรัตน์ เสมสว่ำง 

นำงวำสนำ บุณยทัต 

นำงสำวชนม์นิภำ มณีโชติ 

นำงจันทรำ เลิศอนันต์ 

-  งำนเลขำนุกำร 

-  งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 

-  งำนกำรเงินและพัสดุ 

-  งำนวำงแผนและงบประมำณ 

-  งำนกำรประกันคุณภำพภำยในตำมตัวช้ีวัด 

-  งำนต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

-  งำนติดต่อประสำนงำนภำยในและภำยนอก 

นำงจันทรำ เลิศอนันต์             

นำงวำสนำ บุณยทัต 

นำงสำวจินต์ทิพำ  สุประดิษฐ์                    

นำงสำวชนม์นิภำ มณีโชติ 

นำงสำวปัทมำ ลักษณะโยธิน (ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งเลขำนุกำร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร) 

มอบหมำยผู้รับผิดชอบเปน็กรณี 

จ ำนวนบุคลำกร  
ในส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 

๖ คน ประกอบด้วย   
- พนักงำนมหำวิทยำลัย ๓ คน 

- ลูกจ้ำงประจ ำ ๑ คน 

- เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง ๒ คน 

 

เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 

หั ว หน้ ำ ส ำ นั ก งำน เ ลขำนุ ก ำรสภำมหำวิ ทยำลั ย  

ง ำนกำรปร ะ ชุ ม  งำน เ ลขำนุ ก ำ ร แล ะ ธุ รกำร  



 
 
 ๑. กำรจัดกำรประชุมให้มีคุณภำพอย่ำงเปน็ระบบเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๒. กำรประสำนงำน กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรบริกำรในกำรปฏิบัติงำนท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย 
 ๓. กำรเผยแพร่เช่ือมโยงข้อมูลข่ำวสำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ๔. กำรสนับสนุนและรองรับภำรกิจของมหำวิทยำลัยและกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกองค์กร 
 

 
 ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย เปน็หน่วยงำนรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรประชุม ได้แก่ ๑) กำรประชุม
สภำมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ๒) กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ๓) กำรประชุมสภำคณำจำรย์และพนักงำน
มหำวิทยำลัย ๔) กำรประชุมเฉพำะกิจอ่ืนท่ีมหำวิทยำลัยมอบหมำย รวมท้ังวำงแผนกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย ดังน้ัน งบประมำณท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรประชุม และ กำรบริกำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนฯ 
จะแบ่งเปน็ เงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย โดยกำรขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณเปน็ครั้ง ๆ ไป 

 

 

วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  
Ob j e c t i v e  

เ ป้ ำ ป ร ะ ส งค์  
Goa l  

กล ยุ ท ธ์  
S t r a t e g y  

แผนกำ รด ำ เ นิ น ง ำ น  
I n i t i a t i v e  

กำ ร วั ดผล  
Me a s u r e  

กำ รจั ด ก ำ รด้ ำ น ท รัพย ำ ก ำ ร บุ คคล  
กำรพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกร 

บุคลำกรในหน่วยงำนมี
ผลกำรท ำงำนดีขึ้น 

จัดท ำแผนกำรอบรม
ตลอดปี 

จัดให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนใน
ส ำนักงำนเข้ำรับกำรอบรม
ตำมแผน 

เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำรับกำร
อบรมอย่ำงน้อยคนละ ๒ 
หลักสูตร 

กำ รจั ด ก ำ รด้ ำ น ก ำ ร จั ด ป ร ะ ชุ ม  /  ด้ ำ น อื่ น  ๆ  
กำรจัดกำรประชุมให้มี
คุณภำพอย่ำงเปน็ระบบ
เพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ด ำเนินกำรจัดกำรประชุม 
- สภำมหำวิทยำลัย    
- คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย   
- สภำคณำจำรย์และ
พนักงำน 

- อ ำนวยควำมสะดวก
และประสำนงำน
หน่วยงำนภำยในที่จะ
เสนอเร่ืองวำระกำร
ประชุมให้เปน็ไปตำม
ปฏิทิน เพ่ือจะได้จัดท ำ
รูปเล่มสมบูรณ์ก่อนจะมี
กำรประชุมล่วงหน้ำ 
อย่ำงน้อย ๗ วัน 
- ติดตำมและสอบถำม
ผลกำรปฏิบัติงำนตำม
มติที่ประชุม และรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำเปน็ระยะ 

ด ำเนินกำรจัดประชุมตำม
แผนกำรปฏิบัติงำนก่อน
กำรประชุม ระหว่ำงกำร
ประชุม และหลังกำรประชุม 

จัดกำรประชุมอย่ำงมี
ระบบได้มำตรฐำนที่
ก ำหนด และได้รับควำม
พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร 

กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
และกำรต้อนรับบุคคล
ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย โครงกำร
ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอก และ
งำนอื่น ๆ ตำมที่
มหำวิทยำลัยมอบหมำย 

ด ำเนินกำรต้อนรับและ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่
บุคคลภำยในและ
ภำยนอก ตลอดจน
ผู้เข้ำร่วมในโครงกำร
ต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัย  

ประสำนกับหน่วยงำนที่
จัดงำนหรือโครงกำร 
เพ่ือท ำควำมเข้ำใจใน
ลักษณะของกำรจัดงำน
นัน้ ๆ ซ่ึงจะท ำให้กำร
วำงแผนในกำรต้อนรับ
ง่ำยขึ้น 

มอบหมำยบุคลำกรใน
ส ำนักงำนไปต้อนรับและ
อ ำนวยควำมสะดวกตำม
ควำมเหมำะสม 

- บุคลำกรมีสมรรถนะสูง
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมือ
อำชีพ 
- กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลด้วยระบบ
มำตรฐำน 

 

พันธกจิ 

งบประมำณดำ้นกำรเงนิ 

กำรบรหิำรจัดกำรด้ำนตำ่ง ๆ 



เ ป้ ำหมำยแล ะงบปร ะมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เ ป้ำหมำย  ในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  

 ๑. กำรจัดกำรประชุมอยำ่งมรีะบบได้มำตรฐำนที่ก ำหนดเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร 

 ๒. กำรปฏบิัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลด้วยระบบมำตรฐำน 

 ๓. บุคลำกรมีสมรรถนะสูงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ 

งบประมำณ   

งบประมำณที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรประชุม และ กำรบริกำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนฯ จะแบ่งเปน็ 

เงินงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย โดยกำรขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณเปน็ครั้ง ๆ ไป 
 

ลักษณะกำรให้บ ริก ำร  

ส ำนักงำน
เลขำนกุำรสภำ
มหำวทิยำลัย

จัดประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย

จัดประชุม
คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย

จัดประชุมสภำ
คณำจำรย์และ
พนักงำน

จัดประชุมอื่น ๆ 
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

งำนต้อนรบัและ

อ ำนวยควำม

สะดวก 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ        

สภำมหำวิทยำลัย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมกำรส่งเสริม

กิจกำรมหำวิทยำลัย 

- คณะกรรมกำรสภำ

คณำจำรย์และพนักงำน 

- ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

- หน่วยงำนภำยในคณะ 

สถำบัน ส ำนัก หรือส่วน

งำนอื่นที่เทียบเท่ำคณะ 

- หน่วยงำนภำยนอก 

มหำวิทยำลัย 



         
         โครงสรางกองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
  
                                   งานบริหารท่ัวไป                                                     งานยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

อธิการบดี 

 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 

ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย 

 
ผูอํานวยการกองกลาง 

 

- รับ-สงหนังสือระบบเอกสาร  และ e-Office  
 - งานสแกนจัดเก็บ แจกจาย รักษา สบืคน และทําลายหนังสือ  

 - บริการรับ-สงไปรษณีย   
 - ราง/พิมพ/โตตอบหนังสือภายในและภายนอก  

 - ตรวจสอบ เอกสารกอนเสนอผูบริหารลงนาม 
 - จัดทํางบประมาณ  เบิกจายงบประมาณ เบิกจายวัสดุสํานกังาน  

    และดูแลครุภณัฑ /สาธารณปูโภค  
 -  สวัสดิการงานศพ 

- การประชุมและงานเฉพาะกจิ 
 - ดําเนินการประชุมทุกขั้นตอน  

 - ติดตามผลตามมติที่ประชุม   
   ประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 - ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกหนวยงานอื่น 

 - งานประกันคุณภาพ  งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 - ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

- งานเลขานุการผูบริหาร 
- งานนัดหมายและอํานวยความสะดวก  

-  ตรวจสอบเร่ืองกอนนาํเสนอผูบริหารลงนาม  
- เตรียมเอกสารและเตรียมการสําหรับการประชุม   

- บันทึกเร่ืองผูบริหารเสนอที่ประชุม และจัดเก็บเอกสารและ คําสั่งของ 
  ผูบริหาร 
- ติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งการของผูบริหาร 

- จัดหา จัดทาํ และวิเคราะหขอมลูสําหรับผูบริหาร  
-  รางสาร  /แปลเอกสารและอื่นๆ    
- อํานวยความสะดวกแกผูบริหารและผูมาพบผูบริหาร 

- บริหารยานพาหนะรับ-สงอาจารยผูสอน สวัสดิการบุคลากร  

  และงานบริการทั่วไป  และหนวยงานภายนอก 

- ราง/พิมพหนังสือภายในและภายนอก  

- จัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป  / วางแผนจัดซื้อจัดหายานพาหนะ 

  ของมหาวิทยาลัย 

- จัดซอมแซม บํารุงรักษายานพาหนะ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

- จัดทําเร่ืองเบิกจายและจัดซื้อจัดจาง  

- ติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งการของผูบริหารและมติทีป่ระชุม  

- งานประกันคุณภาพ  งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

- งา นจัดทําขอมลูสถิติการใชรถยนตสวนกลาง เพื่อควบคุมและ 

  มาตรการประหยัดพลังงาน 

- ใหบริการหนวยงานภายนอกตามคําสัง่การของผูบริหาร  

- ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกหนวยงานอื่น 

- ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมา ย 



 
 
งบประมาณ 

ประเภท จํานวน คาจาง 
ขาราชการ 1  
พนักงานมหาวิทยาลัย 13  
ลูกจางของมหาวิทยาลัย 41  

รวม 55  

 
หมวด จํานวน  

คาใชสอย  279956.68 
คาตอบแทน (วิทยากร, นักศึกษา)   527,000.00 
คาวัสดุ   22,440.45 
คาสาธารณูปโภค (ไปรษณีย) 274,576.00 

รวม  1,103,973.10 
                                                    ขอมูลต้ังแต 1 ต.ค. 58-31 พ.ค.59 

    พันธกจิ 
1. สนับสนุน สงเสริม การดําเนนิงานของสวนงาน หนวยงาน ใหมีระบบและ

เกดิประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

      2.  พัฒนางานบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ  

 
การจัดการดานการเงนิ 

วัตถุประสงค เปาประสงค กลยุทธ แผนการดําเนนิงาน การวัดผล 

ใชจายงบประมาณ
อยางคุมคา 
 

เพ่ือประหยัดคาใชจาย ลดข้ันตอน 
การปฏิบัตงิาน 

นาํระบบสํานักงาน
อัตโนมัตมิาใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ใชงบประมาณนอยแต
มีประสิทธิภาพมาก 

การจัดการดานทรัพยากรบุคคล 

เพ่ิมสมรรถนะ 
การใหบรกิาร 
 
 

การบรกิารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ทักษะความเช่ียวชาญ
ในงาน 

อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ในงาน และการบริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

บุคลากรเขารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการทํางาน
อยางนอยคนละ 2
หลักสูตรตอป 

การจัดการดานการดําเนินงาน 

พัฒนาระบบงานอยาง
เปนพลวัต 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทํางาน 

การเรียนรูขามสายงาน บุคลากรเรียนรูแตละ
งานรวมกนั 

ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ และไมมีขอ
รองเรยีน 

    
 

ดานบุคลากร 

ดานบริหารจัดการ 



• ผูบริหาร (สวนงาน หนวยงาน) 

• บุคลากร 

• นักศึกษา 

• บุคคลภายนอก/หนวยงานภายนอก 

 
กลุมเปาหมาย 

 ลกัษณะการใหบรกิาร 
 

 

  

           
     
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 

 

กลุมเปาหมาย 

• ผูบริหาร (อธกิารบดี รองอธกิารบดี) 

 

รบั-สงหนังสอื 

ราง/พิมพหนังสอืโตตอบ 

งานประชมุ / ตดิตามผลการ

ดําเนินงานตามมตทิีป่ระชุม 

งานเลขานกุารผูบริหาร 

งานบรกิารยานพาหนะ 

งานธุรการ/ประสานงาน 

ตรวจสอบ/ใหคําปรึกษาเกีย่วกบั

หนังสือภายใน  หนังสือภายนอก 

คําสั่ง ประกาศ 

เปาหมาย 

บริการรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน 

Commented [S1]:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป้าหมาย 
พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของ

มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่
ก าหนด 

 

กองกฎหมาย 
Legal Division 

 

อธิการบดี 

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ 

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสัญญา หัวหน้าฝ่ายวินัยและคดีความ 



บุคลากร (กองกฎหมาย) ๑๐ คน 
ผู้อ านวยการ  ๑ คน 
นิติกรหัวหน้าฝ่าย  ๒ คน 
นิติกร              ๔ คน (ขาด ๒) 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ๒ คน 
ธุรการ           ๑ คน  (ขาด) 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

   

งานร่างนิติกรรม 
สัญญา 

และตีความ 
 กลุ่มเป้าหมาย 

๑. หน่วยงานภายใน 

๒. หน่วยงานภายนอก 

๓. บุคลากร 

๔. บุคคลทั่วไป 

 

ให้ค าปรึกษางาน
วินัยอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ และ      

คดีความ 
 

งบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ

ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกฎหมาย
ล าดับรอง วงเงินโดยประมาณ ๖๘๙,๕๒๐ บาท  

๒. ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย              
วงเงินโดยประมาณ ๘๖๔,๐๐๐บาท 

๓. พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านกฎหมาย วงเงิน
โดยประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  

 

กองกฎหมาย 
Legal Division 

 

งานวินัย อุทธรณ์
และร้องทุกข ์

งานคดีความ 

ให้ค าปรึกษา 

ด้านกฎหมาย 

และสัญญา 
 

งานความรับผิด
ทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที ่
 

งานร่างกฎหมาย 

และตีความ 

ลักษณะการให้บริการ 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาและร่างกฎหมายให้ทันสมัยและสอดรับกับบริบทของ

มหาวิทยาลัยและสังคม 
๒. ใช้กฎหมายอ านวยความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและ

ส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยและจรรยาบรรณ 
๓. ปฏิบัติงานกฎหมายเชิงรุก สนับสนุนนโยบายและรักษา

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
๔. พัฒนาบุคลากรกองกฎหมายและระบบบริหารจัดก ารงาน

กฎหมายแบบพลวัต 
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                กองคลัง อยูภายใตการบริหารงาน สังกัด สํานักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินงานของกองคลัง จะสนับสนุนการสอนท่ี
ใหบริการ ใหขอมูลคําปรึกษา อํานวยความสะดวก รวมท้ังจัดหาและพัฒนาทรัพยากร แกหนวยงานสายวิชาการและสายสนับสนุน ของ
มหาวิทยาลัย     ภาระงาน และหนาท่ีความรับผิดชอบ  ประกอบดวย 3 งาน คือ งานเลขานุการและธุรการ งานการเงินและบัญชี 
และ งานพัสดุ การปฏิบัติงานจะอาศัยระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชสําหรับการดําเนินงาน  โดยการบริหาร
จัดการงานกองคลัง  มีการควบคุมกระบวนการอยางเปนระบบ ถูกตองพึงประสงค  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง
Finance Division

งาน
เลขานุการ
และธุรการ

งานการเงิน
และบัญชีงานพัสดุ

บริบทกองคลัง 

ลักษณะการใหบริการ ลักษณะการใหบริการ 

• การรับ-สง และจัดทําทะเบียนคมุ

หนังสือภายในและภายนอก 

• การรางและจัดพิมพหนังสือ 

• การจัดประชุม-ประชาสัมพันธ 

• จัดทําขอมูลพ้ืนฐานและผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

 

ลักษณะการใหบริการ 

• การรับชําระเงินจากนักศึกษา และรับเงิน
จากโครงการตาง ๆ  พรอมออก
ใบเสร็จรับเงิน 

• การตรวจอนุมัติ ควบคุมเงินงบประมาณ     
เงินบํารุงการศึกษา เงินรายไดอ่ืน ตามท่ี
ไดรับจัดสรร 

• การวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณแผนดินผาน
ระบบ GFMIS  

• การควบคุมดูแลเงินยมืนอกงบประมาณท้ัง
ระบบ 

• การจายเงินตามงบหนาท่ีไดรับอนุมัติแลว 
จากทุกประเภทเงิน 

• การเบิกคาเลาเรียนบุตร/สวัสดิการ
รักษาพยาบาล 

• การจายเงินเดือนและคาจางช่ัวคราว และ
เงินสวัสดิการตาง ๆ  

• การคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

• การจัดทําบัญชีและประมวลผลของ
มหาวิทยาลยั 

 

ลักษณะการใหบริการ 

•   การจัดซื้อ-จัดจาง ของมหาวิทยาลัย 
- การจัดหาตามวิธีระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และท่ีแกไข เพ่ิมเตมิ 

- การดําเนินการตามสญัญา 
- การตรวจรับพัสด ุ
- การดําเนินการตั้งเรื่องเบิกจาย 

• การตรวจสอบเอกสารความ

ถูกตอง  ในการจัดซื้อ-จัดจางพัสดุ

ของหนวยงานตาง ๆ  

• การจัดเก็บและการควบคุมคลังพัสด ุ

• การบํารุงรักษาและซอมแซม

ครุภณัฑ 

• การคํานวณคาเสื่อมครภุัณฑ

ประจําป 

• การใหคําแนะนําในเร่ืองขั้นตอน

การเบิกจายการจัดซ้ือจัดจาง ที่

ถูกตอง 
 

ผูรับบริการ 

• หนวยงานภายใน 

• หนวยงานภายนอก 

- กรมบัญชีกลาง 

- สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

- สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

- ธนาคารพาณิชย 

- สหกรณออมทรัพยขาราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 

- สํานักงานสรรพากร 

• บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

• นักศึกษา/ผูปกครองนักศึกษา 

• บริษัท/รานคา/บุคคลท่ัวไป 
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- งานเลขานุการและธุรการ  -  งานรับเงิน             -  งานเลขานุการและธุรการ 

-  งานจายเงิน    -  งานจัดซ้ือจัดจาง 

-  งานตรวจอนุมัติ   -  งานทะเบียนพัสดุ 

-  งานเงินเดือนและคาจาง 

-  งานบัญชีและประมวลผล 

 
 
 
 

- ขาราชการพลเรอืน      จํานวน   3 คน 

- พนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน 26 คน 

- บุคลากรตามสัญญาจาง จํานวน   9 คน 

 

 งบประมาณท่ีใชโดยเฉลี่ยตอป 125 ลานบาท  

• งบประมาณ ของกองคลัง  จํานวน 12 ลานบาท 

• งบประมาณอ่ืนในการดําเนินงาน สวนกลาง จํานวน 113 ลานบาท 

 
  
 กองคลัง มีสํานักงานประจําอยู 2 อาคาร คือ 

• อาคาร 2 ช้ัน 1  เปนท่ีตั้งของงานเลขานุการและธุรการ และงานการเงินและบัญชี 

• อาคาร 13 ช้ันท่ี 2  เปนท่ีตั้งของงานพัสด ุ

อาคารสถานท่ีใหบริการ 

งบประมาณ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการกองคลัง 

งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานเลขานุการและธุรการ 

จํานวนบุคลากร 
จํานวน 38 คน 

โครงสรางกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย 
 

อธิการบดี 
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โครงสรางพ้ืนฐานของงานบริการ 
(Infrastructure Service) 

 
กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2559 
 
 



แผนผังโครงสรางการบริหาร 
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

อธิการบดี 

ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการ 
สํานักบริหารกลยุทธ 

คณะอนุกรรมการการเงิน 

ทรัพยสินและงบประมาณ 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
น.ส.ธิดารัตน คํายัง 

• สนับสนุนการจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

• สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติงานระยะ 3 ป และ  แผนปฏิบติั

งานประจําปของมหาวิทยาลัย 

• ส่ือสารนโยบายและแผนระดับมหาวิทยาลัยสูหนวยงาน     

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานระดับหนวยงาน 

• ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน

ระดับมหาวิยาลัยและระดับหนวยงาน 

• สนับสนุนการวางระบบและการประเมินผลตามระบบ       การ

ควบคุมภายใน 

• พัฒนาระบบฐานขอมูลดานนโยบายและแผน 

• สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผน และผลการ

ดําเนินงานแกผูบริหาร หนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

 

• วิเคราะหและจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป 

• จัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน และเงินบํารุงการศึกษา

ประจําป 

• วางแผนการใชจายงบประมาณประจําป 

• บริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

• เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการ

ใชจายงบประมาณ 

• รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 

• พัฒนาระบบฐานขอมูลดานงบประมาณ 

• สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และผลการดําเนินงาน

แกผูบริหาร หนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 
น.ส.วรรณี ศริิรัตน 

นายจิรวัฒน สมิตสันต 
นายเอกพจน โพธ์ิศร ี
น.ส.ปทิตตา สุขกมล 

น.ส.เนตรประไพ กิตติสลิล 
 
 
 

งานวิเคราะหงบประมาณ 
น.ส.กรรณิกา พันนุรตัน 
น.ส.สดุารตัน พุทรังส ี

น.ส.ชลธิชา โครตบึงแก 
นายญาณสิทธ์ิ ศิริธนาภรณพันธ 

น.ส.สุธิดา สงคสะนะ 
นายอรรนพ พินทุเมฆินทร 

 



 พันธกิจ   
 สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ รวมถึงสนับสนนุการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
 
 รูปแบบการใหบริการ  ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรกองนโยบายและแผน 

 
 

ประเภท 
 

จํานวน  
(คน) 

งบบุคลากรตอป (บาท) 
งบประมาณ 

แผนดิน 
เงินบํารุง
การศึกษา 

รวม 

ขาราชการ 2 870,120 134,400 1,004,520 
พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1,529,160 - 1,529,160 
ลูกจางตามสัญญาจาง 5 - 890,760 890,760 

รวม 12 2,399,280 1,025,160 3,424,440 
 
 
 

งานวิเคราะหนโยบาย 
และแผนงาน 

งานวิเคราะหงบประมาณ 

ผูรับบริการ 

• ผูบริหาร 

• หนวยงานภายใน 

• ศธ. สกอ. สงป. 

• หนวยงานภาครัฐ 

e-budgeting BB-Evmis BM QR Code ERP 

ระบบสนับสนุน 

Fixed Cost GL 



โครงการและงบประมาณประจําปเพ่ือสนับสนุนพันธกิจกองนโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 โครงการ งบประมาณ (บาท) 
 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนทิศทางการพัฒนาและจุดเนนการ

ดําเนินงาน สําหรับปงบประมาณ 2558 – 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 
667,000 

 2. โครงการสื่อสารแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติงาน 200,000 
 3. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน ทรัพยสนิ และงบประมาณ 302,300 
 4. โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ 20,000 
 5. โครงการประชุมการวางระบบและการประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน 40,000 
 6. โครงการบริหารจัดการ 100,000 
 รวม 1,329,300 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 ของมหาวิทยาลัย 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความอยู

รอดและเติบโตอยางยั่งยืน 
 

เปาประสงคของมหาวิทยาลัย 
สนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการและดานบริหาร 

 

กลยุทธของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(Standard and Operating Procedure : SOP) 
 

ตัวช้ีวัด 
รอยละการใชจายงบประมาณไดตามแผนท่ีสํานักงบประมาณกําหนดราย

ไตรมาส 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการ:  
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน, 

บุคลากรสายบริการ 

 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ท่ีประสงค์ขอรับข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 

 
 

ระบบริหารงานบุคคล (E-Profile) http://personnel.dusit.ac.th/eprofile 

ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) http://eoffice.dusit.ac.th 

เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล http://personnel.dusit.ac.th 
                     

 

              
 

 

 

 
 

            
  

       Personnel Division 
         Suan Dusit University 

 
  

Personnel Division  Office of the University  Suan Dusit University 
295 Nakhon Ratchasima Road Dusit District, Bangkok 10300 

Tel: +662 244 5156 Fax. +662 244 5150 email: personnel@dusit.ac.th 

ระบบท่ีใช้ในการให้บริการ  
(Service System) 

 

  

  

  

  

  

  

  

บริการด้านข้อมูล 

บริการด้านเอกสาร 

บริการด้านสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการแก่บุคลากร  

บริการด้านการพัฒนา 
บุคลากร 
  

บริการ ให้ค าปรึกษาการ 
ปฏิบัติงาน (ที่เก่ียวกับกฎหมาย) 
  

บริการด้านหนังสือ 
ค าส่ังต่างๆ  
  

บริการด้านข่าวสารจาก 
หน่วยงานภายนอก 
  

ลักษณะการให้บริการ 
(Service) 



 

บทบาทและหน้าท่ี 
(Roles and responsibilities) 

 ระ  ท 

บ  ลากร 

  าน น 

( น) 

 บ ระ าณ ้าน

บ  ลากร (บาท) 

ข้าราชการ 2 93,150 

พนักงานมหาวิทยาลัย 13 298,200 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 5 95,120 

    20 486,470 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สามารถให้บริการ ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาของกระบวนการท่ีก าหนดไว้ 

ในแต่ละงาน (1) 
 

 (1)  
ข้อก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์  

    กองบริหารงานบุคคล   
 

 

 

เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการด้านบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้

บุคลากรมีความก้าวหน้ามั่นคงในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งของตนเอง 

 

 

กองบริหารงานบุคคล ส านักงาน

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     

มีหน้ าที่ ด า เ นินการเ ก่ียวกับระบบบริหารงานบุคคล ไ ด้แ ก่        

งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร งานประเมินผล

การปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และข้อมูลบุคลากร งานกฎหมาย และนิติธรรม    

โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการ

พัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนงานของหน่วยงาน

อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

บ  ลากรกอ บรหิาร านบ   ล  
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: งบประมาณด้านบุคลากร คือ ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ส านัก าน หา ิทยาลัย 

กอ บริหาร านบ   ล 
ท่ี รึกษาอธิการบ ี 
ฝ่ายบริหาร านบ   ล 

ผู้อ าน ยการ 
กอ บริหาร านบ   ล 

 านบริหาร านบ   ล  านทะ บียน ระ ัติบ  ลากร  านสารบรรณและธ รการ 

  านสรรหา 

 พัฒนาบ  ลากร ศึกษาต่อ / อบร  / ท นการศึกษา 

 ก าหน ต าแหน่  

 การพ้น ากการ ฏิบัติ าน 

โ ร สร้า   
(Organizational Structure) 

  ้าห าย  (Goal) 

พันธกิ  (Mission) 



INFRASTRUCTURE
SERVICES

Student Affairs



อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานเลขานุการและธุรการ งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการสวัสดิการและศิษย์เก่าสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษาศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มูลนิธิ ๖๐ ปี 

การเรือน - สวนดุสิต

โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 

หมายเหตุ : ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และ มูลนิธิ ๖๐ ปี การเรือน – สวนดุสิต เป็นหน่วยงานขึน้ตรงกับรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา

ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ประจ า

แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

จ านวนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
ข้าราชการ 1 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน
เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสัญญาจ้าง 3 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติที่ดี ตัวชี้วัดความส าเร็จ

เป้าประสงค์ที่ 1
เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ภาวะผู้น า ทักษะ
ชีวิตและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะสากล
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย

เสริมสร้างความ
เป็นนักศึกษาสวน
ดุสิตที่ดี บน
พื้นฐาน ความ
เป็นไทย ใน
รูปแบบสากล
นิยม

1. จัดให้มีระบบ และกระบวนการดูแลนักศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม ระหว่าง กองพัฒนานักศึกษา คณะฯ 
ศูนย์การศึกษา วิทยาเขตฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2. จัดกิจกรรมฝึกอบรม และสัมมนาให้กับผู้น า
นักศึกษา และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เพื่อให้มีแนวทางในการสอดแทรกแนวคิด
คุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาสวนดุสิต

3. จัดกิจกรรม/โครงการปฐมนิเทศโดยการเชิญศิษย์
เก่าที่ประสบความส าเร็จ ร่วมแนะแนวทางในการ
ปรับตัวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อ
สร้างความภาคภูมิใจ และมีความเข้าใจที่ถกูต้อง
ในการเป็นนักศึกษาสวนดุสิต

1. มีระบบ และกระบวนการดูแลนักศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมฯ ที่ชัดเจน

2. มีการน าระบบ และกระบวน การดูแลนักศึกษา
แบบมีส่วนร่วมฯ ไปสู่การปฏิบัติงาน

3. การจัดกิจกรรมฝึกอบรม และ/หรือสัมมนาให้กับ
ผู้น านักศึกษา และอาจารยฝ์่ายกจิการนักศึกษา 
เพื่อให้มีแนวทางในการสอดแทรกแนวคิด
คุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาสวนดุสิต 

4. ผู้ร่วมโครการปฐมนิเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
สามารถปรับตัวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
เกิดความภาคภูมิใจ และมีความเข้าใจทีถู่กต้องใน
การเป็นนักศึกษาสวนดุสิต

5. มีการประเมินกระบวนการ และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงกระบวนการ

เป้าประสงค์ที่ 2
เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณธรรมน า
ความรู้ มี
บุคลิกภาพดี
มีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม

คุณธรรม 
น าความรู้เพื่อ
เป็นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศ 
(Good 
Citizenship)

1. สร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอยา่งเปน็รูปธรรม 
เพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานการท างาน
ระหว่างนักศึกษา และชุมชน 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน และส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษา  เพื่อให้
เกิดความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับชมุชน
แวดล้อมในการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนกัศึกษา

3. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา และความเป็นพลเมืองที่
ดีของประเทศให้กับนักศึกษา ก าหนดพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม โดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตฯ

1. มีการสร้างเครือข่ายระหวา่งมหาวทิยาลัยกบั
หน่วยงาน และ/หรือชุมชนแวดล้อมมหาวทิยาลัย 
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. มีโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. มีกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานและ/หรือ
ชุมชนแวดล้อมมหาวทิยาลัย 

4. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของชุมชนแวดล้อมมหาวทิยาลัย รู้จักบทบาท 
หน้าที่ และสามรถใช้ชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม

เป้าประสงค์ที่ 3
สร้างความ
สัมพันธ์อันดี 
ระหว่าง ศิษย์
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า 
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า  
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

1. จัดกิจกรรมร่วมกันระหวา่ง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความ สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

2. จัดกิจกรรมสัมมนาหรือฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ (วิทยากรจากมหาวทิยาลัย
สวนดุสิต) เกี่ยวกับทักษะทีจ่ าเป็นในการประกอบ
อาชีพ ให้กับศิษย์ปัจจุบัน  ศิษย์เก่า และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

3. จัดบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ให้แก่
ศิษย์ปัจจุบัน หรือ ศิษย์เก่า 

1. จัดกิจกรรมวิชาการหรือวิชาชพีที่มศิีษย์เกา่เขา้รว่ม 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง

2. จัดกิจกรรมสัมมนาหรือฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับทักษะทีจ่ าเป็นใน
การประกอบอาชีพในทศวรรษที่ 21 ให้กับบัณฑิต
สวนดุสิต เพื่อให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ และทักษะ
ในรูปแบบ (How to) อย่างเป็นรูปธรรม ให้
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการด ารงชีวติ

3. มีการน าผลประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. มีบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ใหแ้ก่ศิษย์
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือใหนักศึกษาเป็นพลเมืองดีที่ทันสมัย 
มีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ 

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์



กระบวนการบริการของกองพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจกานักศึกษา
คณะ/ศูนย์การศกึษา

กองบริการนักศึกษา
วิทยาเขต สุพรรณบบุรี

นักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

นโยบายการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา

กองประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติที่เป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง

ของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- งานจัดซื้อ/จัดจาง 

- งานบรหิารความเส่ียง 

- งานสารบรรณ 

- งานบุคคล 

 

 

   

- ชางเทคนิคโทรศัพท 

- ชางไฟฟา 

- ชางเทคนิคระบบ 

- ชางประปา 

- ชางระบบปรับอากาศ 

- ชางเชื่อม 

- ชางไม 

- งานโยธา 

- งานเกษตร 

- งานอาคาร 

- งานจราจร 

 

 

- สถาปนิก/เขยีนแบบ 

- วศิวกรโยธา 

- เจาหนาท่ีเขยีนแบบ 

 

กองอาคารและสถานที ่

     ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่   

ผูอํานวยการสํานักงานมหาวทิยาลัย 

กลุมงานเลขานุการและธุรการ      กลุมงานอาคารและสถานท ี   กลุมงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง 

 

งบประมาณดานบุคลากรกองอาคารและสถานท่ี 

งบประมาณแผนดนิ 

1. พนักงานมหาวทิยาลัย       จํานวนเงนิ        111,510 

2. ลูกจางประจํา                 จํานวนเงนิ      286,550 

งบบํารุงการศกึษา 

1. ลูกจางประจํา                 จํานวนเงนิ         65,000         

2. เจาหนาท่ีตามสัญญาจาง   จํานวนเงนิ     1,521,700 

3. ลูกจางช่ัวคราว                จํานวนเงนิ        111,950 

                      รวมเปนเงินท้ังส้ิน          2,096,710 

 

รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

อธิการบดี 

 โครงสรางกองอาคารและสถานท่ี 

 

จํานวนบุคลกรกองอาคารและสถานท่ี   107 อัตรา 

พนักงานมหาวทิยาลัย         4  อัตรา 

ลูกจางประจํา                  14  อัตรา  

เจาหนาท่ีตามสัญญาจาง    84  อัตรา 

ลูกจางช่ัวคราว                  5  อัตรา  

                                            ขอมูล ณ วันท่ี 18 เมษายน 2559 

 



 

1. ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารและสถานที่ของมหาวทิยาลัย ฯ อยางมปีระสทิธภิาพ 

2. พัฒนาอาคารและสถานที่และภูมทิัศนของมหาวทิยาลัย ฯ ใหมปีระสทิธภิาพเหมาะแกการเรยีนการสอน   และการปฏบิตังิาน 

3. บริการสนับสนุนการบริหารจัดการ  การดําเนนิงาน  และการจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย ฯ อยางมปีระสทิธภิาพ 

วัตถุประสงค 

Objective 

เปาประสงค 

Goal 

กลยุทธ 

Strategy 

แผนการดําเนนิงาน 

Initiative 

การวัดผล 

Measure 

การพัฒนาและปรับปรุง

อาคารและสถานที ่

มหีองใชสําหรับในการเรียนการสอน และ

หองปฏบิัตกิารเพิ่มขึ้น 
ปรับปรุงและกอสรางอาคารเพิ่มขึ้น 

มจีัดทําแผนการดําเนนิการดาน

การกอสรางอาคารเพิ่มขึ้นและ

ปรับปรุงหองเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

มพีื้นที่รองรับสําหรับการเรียนการ

สอนนักศกึษาที่เพยีงพอ 

การใหบริการซอมแซม

และบํารุงรักษาระบบ

อาคารและสถานที่และ

งานสาธารณูปโภคตางๆ 

มกีารซอมวัสดุอุปกรณใหอยูในสภาพ

พรอมในการใชงาน 

 

มกีารจัดหาวัสดุอุปกรณรองรับ

สําหรับใชในการซอมแซม 
สํารวจตรวจสอบวัสดุอุปกรณที่

ชํารุด 

ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบอาคาร

และสถานที่และงานสาธารณูปโภคให

หนวยงาน อาคารตางๆ อยูในสภาพ

พรอมในการใชงาน 

การใหบริการดาน

จราจรและรักษาความ

ปลอดภัย 

มกีารอํานวยความสะดวกการจราจร และ

การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ด ี

มกีารกาํหนดขอบเขตการจางเหมา

บริการดูแลรักษาความปลอดภัย 

มกีารจัดจางงานจราจรและดแูล

รักษาความปลอดภัยภายใน

มหาวทิยาลัย เปนรายป 

มกีารใหบริการอํานวยความสะดวก

ดานการจราจร 

มกีารดูแลรักษาความปลอดภัยที่ด ี

การใหบริการเชาพื้นที่ใน

การจัดกจิกรรมภายใน

มหาวทิยาลัยฯ 

มหาวทิยาลัยมรีายไดในการใชพื้นที่จัด

กจิกรรมจากหนวยงานภายนอก 
มหาวทิยาลัยมรีายไดเพิ่มขึ้น มกีารจัดทําตารางการเขาใชพื้นที ่

มหาวทิยาลัยมรีายไดจากการเชา

พื้นที่จัดกจิกรรม 

การจัดการดานทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 
มกีารนาํความรูเพิ่มเตมิมาปฏบิัตงิานตอ

ยอดในการปฏบิัตงิานงาน 
จัดทําแผนการอบรมแตละสวนงาน 

บุคลากรกองอาคารและสถานที่

ไดรับการอบรมตามแผนการ

ดําเนนิงาน 

บุคลกรไดเขารับการอบรมอยางนอย

ปละ 2 หลกัสูตร 

การจัดการการดําเนนิงาน 

การบริหารจัดการ

ภายในกองอาคารและ

สถานที ่

เพื่อใหการปฏบิัตงิานเปนตามแผนการ

ดําเนนิงาน 
มกีารเบกิจายเปนไปตามแผนการ

ดําเนนิงาน 

มกีารจัดทําแผนการดําเนนิงาน

รายปของกองอาคารและสถานที ่

กองอาคารและสถานที่ปฏบิตังิาน

เปนไปตามแผนการดาํเนนิงาน 

การจัดการโครงการ

ธนาคารขยะ 

เปนการลดปริมาณขยะภายใน

มหาวทิยาลัย และพื้นที่ภายใน

มหาวทิยาลัยมคีวามสะอาดและเปน

ระเบยีบเรียบรอย 

มหาวทิยาลัยมรีายไดเพิ่มขึ้น 

มกีารจัดทําตารางการเขาเกบ็

วัสดุอุปกรณตามหนวยงานที่

ไมไดใชงาน 

มหาวทิยาลัยมรีายไดจากการ

จําหนายเศษวัสดุอุปกรณที่

มหาวทิยาลัยไมไดใชงาน 

    พันธกิจ  



 

ลกัษณะการให้บริการงานกองอาคารและสถานท่ี 

 

 

 

                                        บริการดานอาคารและสถานที่       

   

             บริการดานบริหารทั่วไป        

                  - ธุรการ                              บริการดานซอมบํารุง                                  หนวยงานภายใน 

                - บัตรผานเขา-ออก                                                                                                      บุคลากร 

                 - ที่พักอาศัย                                                                                                      นักศึกษา 

         กองอาคารและสถานที่                                                       

                                                                                                                               หนวยงานภายนอก    

                                                                                                                               บริษัท/หางราน 

                บริการดานจราจร                                        บริการดานสิ่งแวดลอม                                     บุคคลทั่วไป            

               และรักษาความปลอดภัย                                                

      แ 

                                             

                                                  บริการดานสาธารณูปโภค 

 

  

 

 

  ลักษณะการใหบริการงานกองอาคารและสถานที่ 

เปาหมายในการใหบริการของหนวยงาน  

กองอาคารและสถานที่    ใหบริการและอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน จดัระบบและพัฒนาอาคารและสถานที่  ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษา

ความปลอดภัยใหกับอาจารย บุคลากรและนกัศึกษา ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

  กลุมเปาหมาย 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสรางพ้ืนฐานของงานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หนา 
โครงสรางพ้ืนฐานของงานบริการ  
 เก่ียวกับกองวิเทศสัมพันธ 3 
 พันธกิจ 3 
 คานิยม 4 
 สมรรถนะหลัก 4 
 โครงสรางกองวิเทศสัมพันธ 5 
การวิเคราะหขอบขายการใหบริการ 6 
ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน  7 
การสรางแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนางาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 8 
 การพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานดานวิเทศสัมพันธ 8 
 ประเภทของหนังสือดานวิเทศสัมพันธ 8 
  - หนังสือขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพ่ือขอวีซาเขามาในราชอาณาจักร)  
  - หนังสือขอตอการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพ่ือขออยูตอในราชอาณาจักร/ 

ยกเลิกการอยูตอ/ตรวจลงตรา) 
 

 หนังสือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพ่ือขอเปลี่ยนประเภทวีซา) 8 
 หนังสือขอออก/ ขอตอ/ ขอเพ่ิม/ ขอยกเลิกใบอนุญาตการทํางาน 8 
 หนังสือรับรองภาษอังกฤษ 9 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการพัฒนาระบบ 9 
 การปรับปรุงกระบวนการใหบริการและดูแลนักศึกษาตางชาต ิ 10 
   - ข้ันตอนการใหบริการนักศึกษาตางชาติท่ีเขาศึกษาตอในหลักสูตรปกติของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
10 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงกระบวนการ 11 
ภาระงานบุคลากรในสังกัดกองวิเทศสัมพันธ 12 
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กองวิเทศสัมพันธ  



กองวิเทศสัมพันธ (International Relations Division: IRD) 
 

1. เกี่ยวกับกองวิเทศสัมพันธ (About) 
 กองวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย ดําเนินงานภายใตการกํากับ

การปฏิบัติงานของรองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทําหนาท่ีหลักในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูความเปนสากลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบทบาทในการเปน
ศูนยกลางสําหรับการติดตอ ประสานงาน สรางความสัมพันธ สรางภาพลักษณ และสรางเครือขายความมือทาง
วิชาการรวมกับสถาบันการศึกษา องคกร และแหลงทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของภาครัฐและเอกชนท้ัง
ภายในและตางประเทศ รวมท้ังสนับสนุนยุทธศาสตรดานความเปนสากลในการดําเนินพันธกิจตางๆ ท้ังการ
จัดการการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหเปนไปตามแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย และสามารถเปนกลไกท่ีเขมแข็งในการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความเขมแข็งใน
การอยูรอดไดอยางยั่งยืน และยืนหยัดบนเวทีโลกไดอยางสงางาม  

 กองวิเทศสัมพันธ มุงเนนการดําเนินงานตามพันธกิจและสนองตอนโยบายตามท่ีผูบริหาร
ระดับสูง                    ไดมอบหมายไว ภายใตระบบการบริหารจัดการท่ีดีบนพ้ืนฐานคานิยม “WELCOME” 
เพ่ือใหองคกรเกิดความยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการทุกระดับ และ
ยังทุมเทกําลังในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานทุกดานใหพรอมรองรับตอความกาวหนาทางวิชาการและ
การยกระดับความเปนสากลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 นอกจากนี้ กองวิเทศสัมพันธไดตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานใหมีความกระชับและคลองตัว และมีเปาหมายในการพัฒนาหนวยงานใหสามารถเปนตนแบบของวิธี
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ               Best Practice ในงานใหบริการดานวิเทศสัมพันธ 
 

2. พันธกิจ (Mission) 
1. สนับสนุนนโยบายดานการพัฒนาสูความเปนสากล และการหลอหลอมความเปนสากลให

เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย 
2. สนับสนนุการกาวข้ึนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในสาขาอัตลักษณ ในระดับประชาคมอาเซียน 
3. สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาความสัมพันธ การสรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการกับสถาบัน และองคกรภายในประเทศ ภายในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ 
4. ประสานงานระหวางหนวยงานภายใน เพ่ือการดําเนินงานเชิงรุกดานการตางประเทศ

เก่ียวกับการประสานงาน พิธีการ ระเบียบ แบบแผนท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธมหาวิทยาลัยกับตางประเทศ 
5. ริเริ่มและนําเสนอนวัตกรรมการใหบริการทางการศึกษาแกคณาจารย บุคลากร และ

นักศึกษา 
6. พัฒนาระบบและกลไกดานการบริหารจัดการคุณภาพ เพ่ือสัมฤทธิผลในการดําเนินงาน 
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3. คานิยม (Values) 
 กองวิเทศสัมพันธไดกําหนดคานิยม ภายใตคาวา “WELCOME” เพ่ือใหสามารถนาไปสู

วิสัยทัศนตามท่ีกําหนดไว 

 
 
W = Worthiness การมุงเนนความคุมคาของการดําเนินงาน และการเพ่ิมคุณคาในการใหบริการ 
E = Electronical Oriented การทํางานผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือความรวดเร็วและตรวจสอบได  
L = Leading การเปนผูนําในการใหบริการ ดวยความเปนเอกภาพและมีจุดมุงหมายเดียวกันของ

บุคลากร 
C = Credibility ความเชื่อถือไดในการใหบริการ และมีผลการดําเนินงานเปนท่ีนาเชื่อถือ 
O = Omniscience ความรูรอบครอบคลุมในสิ่งท่ีใหบริการ และความถูกตองในงานบริการ 
M = Mobility การปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลได และความยืดหยุนในการใหบริการ  
E = Effectiveness ประสิทธิผลของงาน อันเกิดจากการไดรับการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
 
4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดกองวิเทศสัมพันธ ประกอบดวย  

1. การมีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการติดตอประสานงาน และการใหบริการ 
2. ความรูความเขาใจในความหลากหลายดานวัฒนธรรมสังคมของนานาอารยประเทศ 
3. ความแมนยําในดานพิธีการ มารยาทสากล และรูปแบบการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสานสัมพันธ

กับหนวยงานตางประเทศ 
4. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม ความคิดสรางสรรค ความอดทน ความสุภาพเรียบรอย 

และความสามารถในการปรับตัว 
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               5. โครงสรางกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

         โครงสรางกองวเิทศสัมพนัธ 
 

 5 / 12 

 
กองวิเทศสัมพันธ  



 

การวิเคราะหขอบขายการใหบริการ  

พันธกิจ ลักษณะการใหบริการ ผูรับบริการ 
ความตองการของ

ผูรับบริการ 
หนวยงานผูรวมใหบริการ เปาหมายในการใหบริการ 

1. เปนศูนยกลางสําหรับ
การติดตอประสานงาน 

- การดูแลนักศึกษาตางชาติ (การรายงานตัว  
90 วัน, การขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง, 
จัดทําประกันสุขภาพใหนักศึกษาและบุคลากร
ตางชาติ) 
- จัดทําฐานขอมูลศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 
- รางหนังสือราชการท้ังภายในและภายนอก
ในการกํากับดูแลของกองวิเทศสัมพันธ  
- จดบันทึกรายงานการประชุม 
- จัดทํารายรับ-รายจาย ของสํานักงาน 
- จัดทําแผนประชาสัมพันธของกองวิเทศ
สัมพันธ 
- ประชาสัมพันธกิจกรรมของกองวิเทศสัมพันธ
ใหกับหนวยงานภายในและภายนอก 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน เว็บไซด แผน
พับ โปสเตอร เปนตน 
 

อาจารย  บุคลากร 
นักศึกษา ท้ังภายใน
และภายนอกองคกร 

ผูใหบริการตองรูจักสอบถาม
ความตอ งการของผู ม ารับ
บ ริ ก า ร แ ล ะ เข า ใจ ค ว า ม
ตองการท่ีแทจริงของผูมารับ
บริการ 

- คณะและหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- สํานักสงเสริมวิชาการและ    
งานทะเบียน 
- กองคลัง 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจและ
ประทับใจกับการใหบริการและ
กิจกรรมท่ีไดรับบริการจากกอง
วิเทศสัมพันธ 

2. สรางความสัมพันธ
และภาพลักษณ 

ประชาคมภายใน
และภายนอกองคกร 

เป นการสานสัม พันธไมตรี
ระหวางบุคคลและองคกร 

- กองประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตใหเปนท่ีรูจักในระดับสากล
และนานาชาติ 

3. สรางเครือขายความ
รวมมือ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใน
เค รื อ ข า ย ค ว า ม
ร วมมื อ ท้ั งในและ
ตางประเทศ 

มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
บุคลากร และการจัดสัมมนา
วิชาการนานาชาติระหวาง
มหาวิทยาลั ย ใน เครือข าย
ความรวมมือ 

- สํ า นั ก งานรองอ ธิการบ ดี                 
ฝายกิจการตางประเทศและ
ลูกคาสัมพันธ 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีเครือขาย
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
ทักษะ ความรูและประสบการณ
ใ น ด า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ ด า น
วัฒนธรรม ท้ังเครือขายภานใน
และต างประเทศ  นํ าไปสู การ
ทํางานรวม กัน เพ่ือให งาน ท่ีมี
ป ระสิ ท ธิภ าพ และ เป น ไป ใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน 

ประเภทของคาใชจาย ปงบประมาณ 

2560  2561  2562 

1. คาจางบุคลากร (3 คน) 

720,000 

(4 คน) 

960,000 

(5 คน) 

1,200,000 

2. งบประมาณดําเนินโครงการ/กิจกรรม 400,000 600,000 600,000 

3. คาวัสดุ/ ครุภณัฑ 100,000 100,000 150,000 

รวม 1,220,000 1,660,000 1,950,000 
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การสรางแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนางาน (งบประมาณป 2560) 

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานดานวิเทศสัมพันธ  
กองวิเทศสัมพันธ โดยความรวมมือกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาระบบ

สนับสนุนการทํางานดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือสนับสนุนการทํางานวิเทศสัมพันธและอํานวยความสะดวกในการ
จัดทําเอกสารเก่ียวกับการตรวจลงตรา การตออายุหนังสือเดินทางของอาจารยนักวิจัยและนักศึกษาตางชาติใน
สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมท้ังการจัดทําหนังสือรับรองภาษาอังกฤษประเภทตางๆ ผานระบบ E-office 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือใหสอดคลองกับคานิยมในเรื่อง Electronical oriented  

ระบบสนับสนุนการทํางานดานวิเทศสัมพันธ เปนระบบท่ีใชงานงาย กําหนดใหมีรายการหนังสือท่ี
เก่ียวของกับการทํางานดานวิเทศสัมพันธท่ีสามารถสั่งพิมพหนังสือรูปแบบตางๆ ไดโดยอัตโนมัติ (5 ประเภท 
21 แบบฟอรม) เม่ือผูใชงานกรอกรายละเอียดขอมูลครบถวนในฐานขอมูลวิเทศสัมพันธแลว ก็จะสามารถพิมพ
หนังสือประเภทตางๆ ในระบบไดทันที และขอมูลท่ีผูใชระบบกรอกท้ังหมดจะไดรับการจัดเก็บไวในฐานขอมูล
ดานวิเทศสัมพันธโดยอัตโนมัติ สงผลใหขอมูลดานวิเทศสัมพันธมีความทันสมัย สามารถสืบคนไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และเปนแหลงอางอิงสําหรับประกอบการตัดสินใจของผูใชงานไดอยางถูกตอง  

2. ประเภทของหนังสือดานวิเทศสัมพันธ 
    2.1 หนังสือขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพ่ือขอวีซาเขามาในราชอาณาจักร) 
- ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง Non-Immigrant (ED) 
- ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง Non-Immigrant (B) 
    2.2 หนังสือขอตอการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพ่ือขออยูตอในราชอาณาจักร/ ยกเลิกการ

อยูตอ/ตรวจลงตรา) 
- ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการตอการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง Non-Immigrant (ED) 
- ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการตอการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง Non-Immigrant (B) 
- ขอยกเลิกการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (กรณีมาทํางาน) 
- ขอยกเลิกการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (กรณีมาศึกษา/ อบรม) 
 
3. หนังสือเปล่ียนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพ่ือขอเปล่ียนประเภทวีซา) 
- ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 
4. หนังสือขอออก/ ขอตอ/ ขอเพ่ิม/ ขอยกเลิกใบอนุญาตการทํางาน 
- ขอความอนุเคราะหออกใบอนุญาตการทํางาน 
- ขอความอนุเคราะหตอใบอนุญาตการทํางาน 
- ขอความอนุเคราะหเพ่ิมสถานท่ีทํางาน 
- ขอยกเลกิใบอนุญาตการทํางาน 
5. หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 
- แบบฟอรมหนังสือรับรองผูบริหาร 
- แบบฟอรมหนังสือรับรองอาจารย (ท่ีไมใชผูบริหาร) 
- แบบฟอรมหนังสือรับรองพนักงานมหาวิทยาลัย/ ขาราชการ 
- แบบฟอรมหนังสือรับรองอาจารย/ ขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการ 
- แบบฟอรมหนังสือรับรองนักศึกษาปริญญาตรี 
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- แบบฟอรมหนังสือรับรองนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) 
- หนังสือรับรองนักศึกษา มสด. ไปโครงการแลกเปลีย่น 
- หนังสือรับรองนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาติ 
- หนังสือการขอวีซาใหบุคลากรปจจุบัน: กรณีไปประชุม/สัมมนา 
- หนังสือการขอวีซาใหบุคลากรปจจุบัน: กรณีไปศึกษาตอ 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการพัฒนาระบบ 
1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีฐานขอมูลอาจารยชาวตางประเทศท่ีมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ฐานขอมูลนักศึกษาตางชาติท่ีมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยางครบถวน สมบูรณ 
2. สารสนเทศท่ีไดรับการจัดเก็บในฐานขอมูลดังกลาว สามารถนามาใชประโยชนในการกําหนด

นโยบาย   ดานความเปนสากลของมหาวิทยาลัยไดในอนาคต เชน จํานวนขอมูลนักศึกษาตางชาติ จํานวน
อาจารยและนักวิจัยชาวตางชาติ ระยะเวลาและจํานวนของผูท่ีตองขอตออายุการอยูตอในราชอาณาจักร 

3. สามารถลดข้ันตอนการนําเสนอเอกสาร โดยสวนงานตนสังกัดท่ีมีอาจารย นักวิจัยและนักศึกษา
ตางชาติ ไมจาเปนตองจัดทําเอกสารใบปะหนาเพ่ือนําเสนออธิการบดีลงนามในหนังสือขออํานวยความสะดวก
ในการลงตรา/ ตออายุหนังสือราชการอีกตอไป กลาวคือ ภายหลังจากผูใชระบบกรอกขอมูลแลว จะปรากฏบน
หนาจอของผูรับผิดชอบโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเปนระบบออนไลนบนเครือขาย E-office 

4. เอกสารท่ีพิมพจากแบบฟอรมในระบบ มีรูปแบบและการใชถอยคําของหนังสือราชการท่ีถูกตอง 
สมบูรณ เปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ ชวยปองกันขอผิดพลาดในการจัดทําหนังสือราชการ ท้ังฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5. ประหยัดเวลาในการนาํเสนอเอกสาร และชวยประหยัดทรัพยากร โดยเฉพาะกระดาษและเวลาการ
ทํางาน ลดข้ันตอนในการจัดสงหนังสือ ทําใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถทํางานอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
2. การปรับปรุงกระบวนการใหบริการและดูแลนักศึกษาตางชาติ 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา กองวิเทศสัมพันธ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสวนงาน
ตางๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีดูแลกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน การรับสมัคร       
การพิจารณาผูสมัคร การรายงานตัวเขาศึกษาตอในหลักสูตร การขอออกประกาศผลการคัดเลือก การขอผอน
ผันคาธรรมเนียม การเรียกเก็บคาธรรมเนียม การรับเงินโอนคาธรรมเนียมการศึกษา การรายงานตัวนักศึกษา
ตั้งแตเริ่มการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา การรายงานตัวกลับ ณ ภูมิลําเนาของนักศึกษา การใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือแกนักศึกษาตางชาติเม่ือประสบปญหาในขณะท่ีศึกษาอยู ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบ
ตางๆ นั้น กองวิเทศสัมพันธไดตระหนักถึงหลัก “WELCOME” ท่ีเนนการบริหารตามแนวทางการจัดการ
คุณภาพ (Quality management) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน และการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบเวลาท่ีไดกําหนดไว เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ
ใหกับนักศึกษาตางชาติผูรับบริการ รวมถึงการตอบสนอง ความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและ
ผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกตางกันนั้น กองวิเทศสัมพันธ จึงไดทบทวน
กระบวนการทํางาน (Work Process) ท่ีผานมา และศึกษาตัวอยางการดําเนินงานท่ีดีจากสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนําอ่ืนๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการใหบริการสําหรับนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดจัดทําเปน
แผนภูมิท่ีระบุถึงรายละเอียดกระบวนการทํางาน ระบุหนวยงานท่ีตองประสานงานและรวมรับผิดชอบ       
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การดําเนินงานเพ่ือแสดงถึงการบูรณาการระหวางสวนงาน โดยมุงหวังใหการใหบริการแกนักศึกษาตางชาติ        
สามารถตรวจสอบและติดตามไดทุกข้ันตอน  

 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงกระบวนการ 

1. สามารถลดข้ันตอนและกระบวนการทํางานท่ีซํ้าซอนไดหลายข้ันตอน รวมท้ังกําหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานไดรวดเร็วยิ่งข้ึน มีการกําหนดผูรับผิดชอบแตละข้ันตอนอยางชัดเจน 

2. สรางความเขาใจอันดีระหวางสวนงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน ลดขอขัดแยงหรือความสับสน
ในการปฏิบัติงานระหวางสวนงาน เชน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาการสมัครของนักศึกษาตางชาติ 
การจัดทําขอมูลรายละเอียดของผูสมัคร การรายงานตัวนักศึกษา การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา การข้ึน
ทะเบียนบัณฑิต เปนตน 

3. แหลงทุนท่ีใหการสนับสนุนการศึกษา อาทิ กรมความรวมมือระหวางประเทศ มีความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการท่ีโปรงใสและตรวจสอบไดเก่ียวกับการเบิกจายทุนการศึกษา และเห็นชอบในแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาในภาพรวม ดวยการจัดทา Invoice ในนาม
มหาวิทยาลัย เพ่ือเบิกจายคาธรรมเนียมการศึกษาของผูรับทุน 

4. สามารถตอบสนองนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารงานใหหัวหนาสวนงาน (การมอบอํานาจ
ชวง) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทําใหเกิดความคลองตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการ
ลงนามในหนังสือ/การตอการตรวจลงตรา (VISA) ของนักศึกษาตางชาติท่ีมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงาน
สามารถลงนามได 

5. ลดภาระและงานประจําวันของบุคลากรท่ีดูแลนักศึกษาตางชาติ ทําใหสามารถทํางานอ่ืนไดอยาง                    
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และชวยลดจํานวนการขอบรรจุแตงตั้งอัตราพนักงานใหมในภาพรวมได 
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ภาระงาน (Job Description) 
 

ชื่อ- สกุล  :   นางสาวนิอัสรา   เจะอูเซ็ง 
ตําแหนง  :   เจาหนาท่ีบริการการศึกษา 
สังกัด  :   กองวิเทศสัมพันธ 
เริ่มปฏิบัติงาน :  17 กรกฎาคม 2549 
วุฒิการศึกษา      :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ),     
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ภาระงาน  (Job Description) 
• รางหนังสือโตตอบภาษาไทย – ภาษาอังกฤษท้ังภายในและภายนอกในการกํากับดูแลของกองวิเทศ

สัมพันธ 
• จัดทํารางบันทึกความตกลงระหวางมหาวิทยาลัยเสนอตอผูบังคับบัญชา 
• พิมพเอกสาร บันทึก หนังสือราชการท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
• จดบันทึกรายงานการประชุม 

• เกษียนหนังสือกอนนําเสนอผูบังคับบัญชา 
• งานทะเบียนรับ – สงหนังสือ เอกสารระหวางคณะ และหนวยงานตางๆ ภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย 
• ติดตามงานเอกสาร งานเสนอขออนุมัติโครงการตางๆ 
• ดําเนินงานโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
• ดําเนินงานตอนรับ และอํานวยความสะดวก การเดินทางมาเยี่ยมชมของแขกชาวตางประเทศ 
• เดินทางไปติดตองานวิเทศสัมพันธกับหนวยงานในประเทศ และตางประเทศ 
• จัดเก็บเอกสารตางๆ เขาแฟมอยางเปนหมวดหมู 
• ถายเอกสาร ตกแตงรายงาน เขารูปเลม 
• รับ – สง โทรสาร และโทรศัพทกับหนวยงานในประเทศ และตางประเทศ 
• จัดทําปฏิทิน ตารางนัดหมาย และจัดเตรียมขอมูลการประชุมของผูบริหาร 
• ประสานงานนักศึกษาชาวจีน รับขอคิดเห็นและปญหา เสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 

• สืบคนขอมูล/ประสานงานกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ สถานทูต สํานักงานตรวจคน 

 เขาเมือง ในการอํานวยความสะดวกเพ่ือขอพํานัก ณ ประเทศไทย แกอาจารย/นักศึกษาชาวตางชาติ  

• เปนวิทยากรในการเยี่ยมชมสถานท่ี พรอมท้ังใหขอมูลของมหาวิทยาลัยแกแขกชาวตางชาติ 

• ดําเนินการจัดเก็บขอมูลของนักศึกษาจีน ท่ีศึกษาและพักอาศัยอยู ณ ศูนยสุพรรณบุรี ใหเปนปจจุบัน 

• จัดทําบันทึกขออนุญาตสัมมนา และประชุมนอกสถานท่ีใหแกผูบังคับบัญชา 
 

 
 
 
 
 

 11 / 12 

 
กองวิเทศสัมพันธ  



 

โครงสรางพ้ืนฐานการบริการของ กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Infrastructure Service “Public Relations Division” SUAN DUSIT UNIVERSITY 

1.โครงสรางกองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.สถานภาพ/จํานวน บุคลากร (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) 

          พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 12 คน 

          เจาหนาท่ีประจําตามสัญญาจาง จํานวน 2 คน 

3.พันธกิจ 

         1.ศูนยกลางขอมูลขาวสาร ใหกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

         2.เผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานและกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหกับประชาคม 

หนวยงานท้ังภายในและภายนอกอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

         3.สรางสรรคสื่อ  ขาวสาร สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีทันสมัย ทันเหตุการณและหลากหลาย   

เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

         4.ใหคําปรึกษา สนับสนุน และใหความรวมมือในงานดานการประชาสัมพันธแกหนวยงานตางๆ ของ 

มหาวิทยาลัยฯ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

         5.สรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับสื่อมวลชนแขนงตางๆ รวมถึงหนวยงานของรัฐและ

เอกชน ตลอดจนองคกรตางๆในทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือแสดงศักยภาพ และสรางความเชื่อม่ันของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสูสาธารณชน 

         6.ติดตาม ประเมินผล ขอมูลขาวสาร และกิจกรรมท่ีไดรับการเผยแพรท้ังภายในและภายนอกเพ่ือ

นําเสนอผูบริหารไดรับทราบ และกําหนดใหเปนนโยบายในการปฏิบัติงาน 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(รศ.ดร.ศิโรจน ผลพันธิน) 

ท่ีปรึกษางานประชาสัมพันธ 

(รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

(ผศ.ดร.พิทักษ จันทรเจริญ) 

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลยั 

(ดร.วราธร อภิรัตน) 

ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ 

(ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ) 

       งานสํานักงาน 

นางสาวมีนา แนมขุนทด 

นายไพศาล คงสถิตสถาพร 

 

          งานสื่อสารองคกร 

นายธีรพจน จินดาเดช 

นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู 

นางสาวอลิศ พันธพรสม 

นางสาวปภาวรินทร สังฆพรหม 

 

 

 

 

     งานผลิตและเผยแพรสื่อ 

นายจิรโรจน โอฬารศศิวัชร 

นายตระกูลศักด์ิ ศรีบุญรอด 

นายพลัง เนาสราญ 

นายพศิน อินทา 

นายสรรควเรศ กระตายทอง 

นายวรนนท ดีผดุง 

นายพิพัฒนพล เพ็ญเกิด 

 

 



 

4.งบประมาณ   

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ท้ังเงินเดือน สวัสดิการ สาธารณูปโภค วัสดุ อุปกรณ 

ครุภณัฑ การใชจายงบประมาณ งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 12 

เมษายน 2559) สรุปไดดังนี้ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ท่ีใชจายไป (บาท) 
1.การปรับปรุงปายประชาสัมพันธใน
มหาวิทยาลยั ฯ และตามสื่อตางๆ                             

-จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  ใหทันสมัย 
-ประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกมหาวิทยาลัยฯ 

176,028 
(งปม. , บกศ.) 

2. การตอนรับสื่อมวลชนในการทําขาว
มหาวิทยาลยัและการใหของท่ีระลกึ
สําหรับสื่อมวลชนในโอกาสตางๆ 

-สรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชน 
-ในโอกาสครบรอบวันกอตั้งของสือ่มวลชน โอกาสปใหม งานศพ 
-จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน / สือ่มวลชนสัญจร 

73,440 
(เงินสวัสดิการ) 

3.การตอนรับคณะศึกษาดูงานท้ังภายใน
และภายนอก 

-ประสานงาน ตอนรับ และอํานวยความสะดวกแกองคกร 
หนวยงาน คณะผูบริหาร คณะบุคคล จากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีเขามาศึกษาดูงาน  

1,400 
(เงินสวัสดิการ) 

4.การบริหารจัดการและจัดซื้อซอมแซม
วัสดุ อุปกรณ 

-ตรวจสอบ บํารุงรักษา และจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
ครุภณัฑตาง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีด ี

119,653.82 
(เงิน งปม., เงิน บกศ.) 

5.โครงการประชาสมัพันธเพ่ือการตลาด
การรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ประจําป
การศึกษา 2559 
(กองประชาสัมพันธ รวมกบัสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

-จัดทําแผนประชาสัมพันธ  
-ผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
-รวมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาและการแนะแนว
การศึกษาตอ 

675,722 
(เงินคายืนยันสิทธิ์) 

6.โครงการสวนดุสติติวนองใหพรอมสอบ 
(กองประชาสัมพันธ รวมกบัสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

-เพ่ือกระตุนจํานวนผูสมัครและผูชําระคาสมัครสอบ 
-ประชาสัมพันธมหาวิทยาลยัฯ เพ่ือภาพลักษณท่ีด ี

85,000 
(เงินคายืนยันสิทธิ์) 

รวมจํานวนเงิน (หน่ึงลานหน่ึงแสนสามหมื่นหน่ึงพันสองรอยสีส่ิบสามบาท แปดสิบสองสตางค) 1,131,243.82 
 

5.บทบาท ภารกิจ หนาท่ีความรับผิดชอบ ของหนวยงาน 

1.งานสํานักงานประชาสัมพันธ  ประกอบดวยงาน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

      1.1 งานดานธุรการ ประกอบดวยงานทะเบียนรับ – สงหนังสือ , งานทะเบียนจัดเก็บ รักษา

สืบคนหนังสือ , ราง / พิมพ โตตอบหนังสือท้ังภายใน – นอก , งานจัดทํางบประมาณ และขออนุมัติเบิก / จาย

ตรวจสอบครุภัณฑ และสาธารณูปโภคในสํานักงาน , รวบรวมผลงานการปฏิบัติงานของฝายประชาสัมพันธ , 

งานประกันคุณภาพ , งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 

1.2 งานดานการบริการ ประกอบดวย งานบริการตอบปญหาแกบุคคลท่ัวไป ท้ังหนา

เคานเตอร และโทรศัพท , งานรับ และคัดแยกจดหมาย พัสดุภัณฑ ใหแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ฯ , ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกหนวยงานอ่ืนๆ  

1.3 งานดานการประสานงาน และการประชุม ประกอบดวยประสานงานเรื่องตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับกองประชาสัมพันธ , เขารวมประชุมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายใน – นอกมหาวิทยาลัยฯ , จัด

ประชุมหนวยงาน , ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย (เฉพาะกิจ) 

 

 



 

2.งานส่ือสารองคกร 

         ภาระงาน :  เปนการดําเนินงานเก่ียวกับการประชาสัมพันธ/สื่อสารองคกร เพ่ือสรางความเขาใจ 

ความรวมมือ และสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ังภายใน-นอกมหาวิทยาลัยฯ สราง

เครือขายประชาสัมพันธ สื่อมวลชนสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ จัดฝกอบรมดานการประชาสัมพันธ สามารถจําแนก

ได 4 ลักษณะงาน ดังนี้  

2.1 งานส่ือสารภายใน ภายนอก  งานดานการเผยแพรขอมูล ขาวสาร กิจกรรม  โครงการ

ตาง ๆของมหาวิทยาลัยฯ  ผานสื่อชองทางตาง ๆ เชน โทรทัศนวงจรปด เสียงตามสาย เครื่องรูดบัตร จดหมาย

ขาว ปายไฟ ปายประชาสัมพันธ website  SMS และ Pocket book facebook Line สายตรงอธิการบดี   

2.2 งานส่ือสารภาพลักษณ งานดานการตอนรับคณะศึกษาดูงาน และการบริการวิชาการใน

รูปแบบตาง ๆ  

2.3 งานส่ือมวลชนสัมพันธ/ชุมชนสัมพันธ รวบรวมฐานขอมูลของผูสื่อขาว/สื่อมวลชนทุก

แขนงเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อตามโอกาสตางๆ , สรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน และรวมแสดง

ความยินดีกับสื่อมวลชนในโอกาสตาง ๆ , อํานวยความสะดวกแกสื่อมวลชน ท่ีมาทําขาวของมหาวิทยาลัยฯ , 

จัดทํา Press Release และ Press Kits ใหแกสื่อมวลชนทุกแขนง , เผยแพรขาวเพ่ือสรางภาพลักษณของ

องคกรผานเหตุการณ หรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยฯ , สํารวจติดตามขาวสาร ของมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตในสื่อมวลชนตางๆ , จัดงานแถลงขาว , ประสานสรางความสัมพันธกับชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย

เปนระยะๆ  

2.4 งานส่ือสารการตลาด เปนศูนยกลางบริการขอมูลขาวสารสําหรับผูมาติดตอสอบถาม

ขอมูล , วางแผนประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา จัดทําแผนตลาด และกิจกรรมตางๆ ,  ใหบริการในงาน

รับนักศึกษาแบบ one stop service , กิจกรรมออก Road show , จัดทําและดูแลเวบไซด หนวยรับนักศึกษา 

, จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน , จัดทําขอมูลสารสนเทศรายงานผูบริหาร และประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยฯ  

2.5 งานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ กํากับเวที พิธีกร ควบคุมภาพและเสียง การจัดกิจกรรม

ตาง ๆ  

3.งานผลิตและเผยแพรส่ือ 

             ภาระงาน :  งานผลิตและเผยแพรสื่อ เพ่ือประชาสัมพันธ สื่อสารองคกร ประกอบดวย งานดาน
การถายภาพนิ่ง เขียนขาว เผยแพรขาวผานสื่อชองทางตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และสื่อมวลชน รวมถึง
จัดเก็บเปนฐานขอมูล , สรุปงานสไลดโชวภาพนิ่ง , สรุปงานภาพเคลื่อนไหว , ถายสัมภาษณ , วีดิทัศนเปดงาน 
วีดิทัศนท่ีใชในงานประชุม , ถายภาพเคลื่อนไหวงานประชุม สัมมนา , วีดิทัศนแนะนําหนวยงานตางๆใน
มหาวิทยาลัย , สื่อประกอบงานวิจัย , ผลิตรายการ , ถายทอดสดกิจกรรม , ผลิตรายการถายทอดสด  , ดูแล
และพัฒนาเว็บไซต SDIB , ออกแบบ กราฟฟก , จัดทํา website ของกองประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร
ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในรูปแบบตาง ๆ  , ดําเนินการลาง อัด ขยายภาพกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือนํามา
ติดบอรดเผยแพรประชาสัมพันธ , ตรวจเช็คสภาพวัสดุอุปกรณในงานประชาสัมพันธ โดยเฉพาะเครื่องมือผลิต
สื่อทัศนูปกรณ ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา , ดูแลระบบโทรทัศนวงจรปดและเสียงตามสาย , 
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่ง และงานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา หรือผูบริหาร
ฝายตาง ๆ 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

งานบริการของกองประชาสัมพันธ 

สื่อภายนอก สื่อภายใน งานบริการและสรางภาพลักษณ 
1.โทรทัศน 
2.หนังสือพิมพ 
3.วิทยุ 
4.นิตยสาร/วารสาร 
5.Website 
6. Social Media  
   (Facebook + Line) 
   - ผูบริหาร 
   - ประชาคมสวนดุสติ 
   - พนักงานมหาวิทยาลัย  
   - เครือขาย PR  

 ฯลฯ 

1.โทรทัศนวงจรปด 
2.เสียงตามสาย 
3.เครื่องรูดบัตร 
4.จดหมายขาว SDU TimeLine 

5.ปายไฟ 
6.ปายประชาสมัพันธ 
7.website 
8.sms 
9.e-office 
10.Social Media  
   (Facebook + Line) 
   - ผูบริหาร 
   - ประชาคมสวนดุสติ 
   - พนักงานมหาวิทยาลัย  
   - เครือขาย PR  
           ฯลฯ 

1.ถายภาพน่ิง + ถายวีดีโอ + ตัดตอ/ผลิตรายการ 
2.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ แผนพับ Pocket book ฯลฯ 
และจัดทําปายโฆษณา (Content)  
3.ประชาสัมพันธขอมลูขาวสารผานสื่อตางๆ  
4.ประสานงาน ตอนรับการศึกษาดูงาน 
5.รับคัดแยกจดหมาย/พัสดุ/EMS 
6.สรางความสัมพันธกับสื่อมวลชนทุกๆ รูปแบบ 
7. จัดงานแถลงขาว 
8. Organizer พิธีการกิจกรรม/โครงการตางๆ 
9. รวบรวมผลงานและจัดทําหนังสือ “ผลงานดี 
ผลงานเดนแหงป” 
10. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ฯลฯ 
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การส ารวจ 

ความคิดเห็น

สาธารณะ (โพล)

การให้บริการ   

ที่ปรึกษา

งานวิจัย

การให้บริการ

เครือข่าย                

เก็บข้อมูล

การให้บริการ                

วิเคราะห์ข้อมูล

การจดัอบรม 

ด้านการส ารวจ

ความคิดเห็น

ก
ลุ่
ม
เป
้า
ห
ม
า
ย

• หน่วยงาน

ภายใน

• หน่วยงาน

ภายนอก 

• สื่อมวลชน

•สาธารณะชน

เป้าหมาย

1. รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายปีละ 50,000,000 บาท 

2. ส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าปีละ 10,000,000 บาท

งบประมาณ

สวนดุสิตโพลเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารค่าใช้จ่ายภายในส านักงานในการจัดซื้อ

อุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองต่าง ๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม โดยคาดว่า

ปีงบประมาณ 2559–2561 (3 ปีงบประมาณ) จะใช้งบประมาณเฉลี่ย 

6,000,000 บาท

ลักษณะการให้บริการ

เป้าหมาย งบประมาณ



อธิการบดี

รองอธิการบดี             

ฝ่ายบริหาร

ประธานด าเนินงาน

ฝ่าย

ส านกังาน

ฝ่าย

บริการวิชาการ

ฝ่าย

ธุรกิจวิชาการ

ฝ่าย

ประมวลผล

 งานสารบรรณ
 งานธุรการ
 งานบุคคล
 งานการเงนิ

 งานส ารวจ                 
ความคดิเหน็สาธารณะ

 งานวิจยัภายใน
 งานเครอืข่ายเกบ็ข้อมลู

 งานวิจยัภายนอก
 งานธุรกจิวชิาการ

 งานบันทกึข้อมลู
 งานวิเคราะหข์้อมลู

พนกังานมหาวิทยาลัย

16

คน

เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง

13

คน

เจ้าหน้าที่จ้างโดยสวนดุสิตโพล

1

คน

30 คน

จ านวนบุคลากร 

สวนดุสิตโพล

คณะที่ปรึกษา

โครงสร้าง สวนดุสิตโพล



1. สร้างสรรค์งานส ารวจสาธารณมติอย่างรอบด้านสู่สาธารณชน

2. สนบัสนุนงานบริการวิชาการด้านการวิจัยเชิงส ารวจแก่มหาวิทยาลัย องค์กรภาครฐั และเอกชน

3. เป็นแหล่งบริการฐานข้อมูลทางความคิดเห็นของประชาชนจากการส ารวจสาธารณมติ และ                      

บริการทางวิชาการแก่สังคม 

วตัถุประสงค์

Objective

เป้าประสงค์

Goal

กลยุทธ์

Strategy

แผนการด าเนินงาน

Initiative

การวัดผล

Measure

การจดัการด้านการเงิน

การมีก าไรเพิ่มขึ้น - มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5

- ลดรายจ่าย

- เพิ่มรายได้

- ควบคุมรายจ่ายท่ี

จ าเป็น

- เพิ่มช่องทางการ

ติดต่อการรบังานวิจยั

- ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5

การปรบัปรุงการ

เบิกจ่าย

- มีการเบิกจ่ายเงิน

รายได้อย่างเป็นระบบ

- การปรบัปรุงการเบิก

เงินจากมหาวิทยาลัยให้

เป็นระบบ

- ปรบัปรุงการจ่ายเงิน

ให้เป็นระบบ

- ปรึกษาแนวทาง การ

การเบิกจ่ายกบักองคลัง

- ประชุมบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้อง

- มีการเบิกจ่ายเงิน

อย่างเป็นระบบภายใน

การจดัการด้านทรพัยากรบุคคล

การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร

- บุคลากรได้รบัการ

อบรมอย่างน้อย

2 ครั้งต่อปี

- บุคลากรมี                       

วุฒิปริญญาโท 

ร้อยละ 80 

- แผนการอบรมของ

มหาวิทยาลัย

- จัดท าแผนการอบรม

ขององค์กร

ส่งเสริมให้บุคลากร

ทุกคนได้รับการอบรม

- บุคลากรทุกคนได้รบั

การอบรม อย่างน้อย 2

ครั้งต่อปี

- บุคลากรมีวุฒิ

ปริญญาโทร้อยละ 80

การจดัการการด าเนินงาน

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และคุณภาพของ

การท างาน

- โพลสาธารณะได้รบั

การยอมรบั

- ได้รบัความไว้วางใจ

ในการว่าจ้างท าวิจัย

- การน าเสนอผลการ

ส ารวจอย่างต่อเนื่อง

- การด าเนินงานตาม

หลักวิชาการ

- จัดท าโพลสาธารณะ

สัปดาห์ละ 1 เรื่อง

- ด าเนินการตามกรอบ

การวิจยั และการว่าจ้าง

- โพลสาธารณะ                         

ได้น าเสนอผ่าน                          

สื่อสาธารณะทุกโพล

- การได้รบัการว่าจ้าง

จากหน่วยงานเดิม     

ร้อยละ50

การบริหารจัดการ

องค์กร

- การเป็น SMART 

ORGANIZATION

- บุคลากรพฒันาการ

ท างานในยุคของการ

เปลี่ยนแปลง 

- การท างานโดย

ค านึงถึงความคุ้มค่า

- ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม

- อบรมศักยภาพการ

ท างานของบุคลากร

- ปริมาณงานท่ีมากขึ้น

แต่เวลาการท างาน

ลดลง

- บุคลากรสามารถ

ท างานได้ตาม

ก าหนดเวลา

พั น ธ กิ จ



 

 

 

 

 

 

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการใหบริการ 

 ผลิตเบเกอรี่และจาํหนายเบเกอรี่เพ่ือบริการหนารานและนําไปจัดบริการตามความตองการ

ของลูกคาทั้งแบบสาํหรบัจัดประชุมและโอกาสพิเศษ 

 จําหนายอาหารกลางวันในรปูแบบศูนยอาหารโดยใหบริการกับบุคลากร นักศึกษาและผูมา

ติดตอในราคายอมเยาวและมีคุณภาพดี 

 จําหนายกาแฟและเครื่องดื่มคุณภาพ 

 รับจัดขาวกลอง อาหารวางและอาหารสุขภาพตามความตองการและงบประมาณของลูกคา 

 รับเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสาํหรับนักศึกษาที่ศึกษาดานอาหาร เพ่ือฝกฝนเพ่ิม

ทักษะดานการทาํอาหารและเบเกอรี่ รบัศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการ

บริหารการผลิตและการบรกิารรานจําหนายอาหารและเบเกอรี่ 

กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร และนักศึกษา 

 บุคคลทั่วไป 

 รานคาในเครือสวนดุสติโฮมเบเกอรี และของมหาวทิยาลยั ฯ  

 รานคาภายนอก และผูประกอบการอิสระ 

เปาหมาย  

 โครงการมีนักศึกษาเขามารับการฝกประสบการณวิชาชีพอยางนอยปละ 50 คน 

 มีวิจัยรวมกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑหรือพัฒนากระบวนการผลิต

อยางนอยปละ  2 เรื่อง 

 มีโครงการหรือกิจกรรมที่บูรณาการกับการพัฒนานักศึกษา อยางนอยปละ 1 โครงการ 

 มีผลการดําเนินงานดานการเงินสูงขึ้นจากปที่แลว โดยคํานวณจากการหักคาใชจายและสง

รายไดเขามหาวิทยาลัยแลวสูงขึ้นจากปที่แลว 10 % 

 

 

โครงสรางการบริหารงาน : สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 

 

 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานสวนดุสติโฮมเบเกอร ี
 

คณะกรรมการดําเนินงานสวนดสุติโฮมเบเกอร ี
 

คณะกรรมการอํานวยการสวนดสุติโฮมเบเกอร ี



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
จํานวนบุคลากร  

  91 คน 
 ขาราชการ 3 คน 
 เจาหนาที่มหาวิทยาลัย 1 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน 

 ลูกจางประจาํมหาวิทยาลัย 1 
คน 

 ลูกจางชั่วคราวมหาวิทยาลัย 1 
คน 

 พนักงานโฮมเบเกอรี 84 คน 
พันธกิจ 

 พัฒนาความรูทางวิชาการและแนวปฏิบัติใหเปนนวัตกรรมใหมที่เปนรูปธรรมเพื่อความถูกตองทางวิชาการ 
 สรางและพัฒนาองคความรูใหม ๆ ทางอาหารและขนมอบเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
 เปนแหลงเรียนรูและฝกประสบการณวิชาชีพดานอาหารและขนมอบสําหรับนักศึกษา 
 พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยดานอาหารและขนมอบมาทําธุรกิจเพื่อสรางรายไดและนํามาพัฒนา

มหาวิทยาลัยตอไป 
 ใหบริการขนมอบและอาหารที่มีคุณภาพ  ปลอดภัยตอผูบริโภคตามมาตรฐานอาหารและขอกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข 

ในราคาที่เหมาะสมใหกับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไป 

การจัดการดานการเงิน 
วัตถุประสงค 
Objective 

เปาประสงค 
Goal 

กลยุทธ 
Strategy 

แผนการดําเนินงาน 
Initiative 

การวัดผล 
Measure 

การเพิม่รายได เพิ่มจากปที่แลว 5 % 1.เพิ่มชองทางการจําหนาย
สินคา/บรกิาร 
2.เพิ่มชองทางการสงสินคา 
 
3.การประชาสมัพันธสินคา

1.จัดทีมงานรบัผดิชอบการจัดจําหนาย
สินคาและบริการ 
2.ศึกษารูปแบบการสงสินคาใหกบั
ลูกคาในรูปแบบใหม เชนการใช 
Application ตางๆ  

1.มีรายไดประจําปเพิม่ข้ึน
จากปกอน  
5 %  
2.ลูกคาภายในและภายนอก
รับรูสินคาและบริการและ

และบริการ 3.จัดทําแผนการสื่อสารกบัลูกคาทั้ง
ภายในและภายนอกโดยผานหลาย
ชองทาง และแตงต้ังผูรับผิดชอบเฉพาะ
เพื่อปฏิบัติงานดานการสื่อสารกบัลูกคา 
เชน สื่อสิง่พิมพ website facebook 
เปนตน  

ไดรับการตอบสนองอยาง
รวดเร็ว 
 
 

การลดตนทุน ลดจากปที่แลว 
 5 % 

1.ลดตนทุนดานคาแรง
ลวงเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.สรรหาวัตถุดิบทีม่ีราคาถูก
ลงแตคุณภาพเทาเดิมหรือ
ใกลเคียงกัน 

1.วิเคราะหการปฏิบัติงานจริงและ
จัดทําแผนการใชบุคลากรลวงเวลาตาม
ความความจําเปน 
2.ใชนักศึกษาทํางาน part-time ใน
งานที่ตองการแรงงานจํานวนมาก เชน
การแพ็คขนมจํานวนมาก 
3. ใชพนักงานทํางานในวันหยุดนักขัต
ฤกษโดยผานการวิเคราะหจํานวน
บุคลากรที่เหมาะสม 
3. จัดทําแผนสํารวจตลาด เพื่อศึกษา
ราคาสินคาในทองตลาด และสรรหา 
supplier รายใหม ทีม่ีสินคาตามที่
ตองการ 

1.ตนทุนดานคาแรงลดลง 5 
% จากปกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.สินคาอยางนอย 1-2 
รายการไดรบัการทบทวน
ราคาสินคาและแหลงที่มา
ของการสรรหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการดานทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค 
Objective 

เปาประสงค 
Goal 

กลยุทธ 
Strategy 

แผนการดําเนินงาน 
Initiative 

การวัดผล 
Measure 

การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทัง้
องคการ 

1. 100 % ของ
พนักงานไดรับการ
อบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารตาม
ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 

1.ประสานงานกบั กทม. เพื่อ
ขอเขารวมรบัการอบรม
หลักสูตรฯ ของ กทม. 
2.จัดทําเปนแผนการ
ฝกอบรมประจําปของ
หนวยงาน 

1.ตรวจสอบแผนการฝกอบรมประจําป
ของกองสุขาภิบาลอาหาร 
กรุงเทพมหานคร 
2.จัดทําแผนการจัดพนักงานเขาอบรม
ตามแผนของ กทม. 
 

พนักงานทุกคนไดรบัการ
อบรม 

 2. 100 % ของ
พนักงานมีความรูดาน
การปองกันอัคคีภัย
และการผจญเหตุที่
ถูกตอง 

1.จัดทําเปนแผนการ
ฝกอบรมประจําป 

1. ประสานกองอาคารเพือ่จัดทาํการ
ฝกอบรมดานการปองกันอัคคีภัยและ
การผจญเพลิงที่ถูกตอง 
2. ใหบุคลากรที่ไดรบัการอบรมแลวมา
แบงปนประสบการณการเรียนรูและ
สรางแผนการปองกันและการผจญ
เพลงิที่ถูกตองและถายทอดใหกบัเพื่อน
รวมงาน 
3. จัดทําแผนการถายทอดความรู 

1.มีการดําเนินการตามแผน 
2.มีพนักงานไดรบัความรู
และแนวทางปฏิบัติ 100 % 

 3. 100 % ของ
พนักงานไดรับการ
ฝกอบรมเรือ่งการ
ทํางานรวมกันและ
การบริการที่ดี 

1.จัดทําเปนแผนการ
ฝกอบรมประจําป 

1.ประสานงานวิทยากรทีม่ีความรูดาน 
Team building 
2.ประสานงานทีพ่ักและสถานที ่
3.จัดอบรมตามวันและเวลาที่กําหนด
ในแผน 

พนักงานทุกคนไดรบัการ
อบรม 

 4. 100 % ของ
หัวหนางานไดรบัการ

1. จัดทําแผนการฝกอบรม
ประจําป 

1. จัดทําแผนการพัฒนาหัวหนางาน
รายบุคคล 

หัวหนางานทกุคนตองไดรบั
การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ



อบรมตามวิชาชีพ 
หรือศึกษาดูงาน 

2. ศึกษาขอมูลการจัดงานดานการ
แสดงสินคาดานอาหาร หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทีเ่ปนคูคาเพือ่จัด
ทีมศึกษาดูงาน 

รายบคุคลอยางนอยปละ 1-
2 ครั้ง 

 5. 50 % ของ
พนักงานระดับ
ปฏิบัติการไดรบัการ
พัฒนาทักษะและ
ความรูเกี่ยวกับงาน 

1. จัดทําแผนการฝกอบรม
ประจําป 

1. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงาน
รายบุคคล 
2. ประสานงานกับโรงเรียนการเรอืน 
หรือบริษัทคูคา เพื่อถายทอดความรู
ดานอาหารและเบเกอรี่ ที่เกี่ยวของ
จําเปน 

พนักงานระดับปฏิบัติการ  
อยางนอย 50 % ตองไดรับ
การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ
รายบคุคลอยางนอย 
ปละ 1-2 ครั้ง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการการดาํเนินงาน 

วัตถุประสงค 
Objective 

เปาประสงค 
Goal 

กลยุทธ 
Strategy 

แผนการดําเนินงาน 
Initiative 

การวัดผล 
Measure 

1.เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
และปองกันปญหาที่
อาจจะเกิดข้ึน 

1.จัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําป 

ทบทวนแผนและผลการ
ดําเนินงานประจํา 2558 
และประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
ฯ 

1.รวบรวมผลการดําเนินงานประจําป 
2558 
2.จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
งาน 
3.นําเสนอผลและแผนการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการอํานวยการ 

มีแผนการดําเนินงาน
ประจําป 2559  

 2.จัดทําแผนการประชุม
สรปุงานประจําวันและ
ประจําเดือน 

จัดใหมีแผนและ
ผูรบัผิดชอบการเขา
ประชุมสรปุผลการทํางาน
ของปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน
ตามระยะเวลา 

1.ระดมความคิดเห็นและจัดทําแผน
พรอมผูรบัผิดชอบจากแผนกตางๆ เพื่อ
เขารวมประชุมตามกําหนด 
2.ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ทบทวนผลการทํางานของโครงการเปน
ประจํา 

มีแผนการประชุมและ
ติดตามใหมีการดําเนินงาน
ตามแผนอยางนอย 80 % 

 3. มีการตรวจสอบการ
ทํางานและคุณภาพของ
งานอยูเปนประจํา 

จัดใหมีพนักงาน
รับผิดชอบการตรวจสอบ
และการทบทวนปญหา
ประจําวัน 

1.แตงต้ังผูชวยประธานคณะทํางานฯ 
เพื่อทําหนาที่ติดตามการตรวจสอบและ
ทบทวนปญหาประจําวัน 

มีรายงานปญหาประจําวัน
และผลการแกไขปญหา 
เปนประจําอยางนอย 80 % 
ตามแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีการสรางวัฒนธรรม
การทํางานคุณภาพ 
 
 
 

จัดใหมีกระบวนการสราง
วัฒนธรรมการทํางาน
คุณภาพ 
 
 
 
 

1.นําผลการปฏิบัติงานมาทบทวนหาสิ่ง
ที่ตองแกไขเรงดวนและใชกระบวนการ
สรางวัฒนธรรม 
2. มอบหมายผูรับผิดชอบและ
ผูเกี่ยวของ 
3.จัดฝกอบรม/ทบทวนเปาหมายการ
สรางวัฒนธรรมรวมกัน 
4. ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ ทบทวน
ทรัพยากรจําเปนและจัดหาใหเพียงพอ 
5. เริ่มกระบวนการเนนยํ้าและทบทวน
ซ้ําพรอมใหความรูกับบุคลากรที่ยังไมมี
วัฒนธรรมการทํางานคุณภาพใหมี
ความรูความเขาใจ สรางทัศนคติที่ดี
เพื่อมุงสูวัฒนธรรมการทํางานคุณภาพ 

มีรายงานปญหาลดลงอยาง
นอย 50 % และพนักงานมี
ความรูความเขาใจเพิม่ข้ึน
อยางนอย 50 % 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



















ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 

ความเปนมา 
ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต เปนหนวยงานอิสระของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กอตั้งขึ้น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ การดําเนินงานของศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิตมีวัตถุประสงคหลัก

สําคัญสองประการ ประการแรก เพ่ือบริการวิชาการที่เกี่ยวของในดานการพัฒนาแบบทดสอบ การจัดสอบ 

การพัฒนาเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลดวยการประยุกตศาสตรและวิทยาการดานการวัดและประเมิน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารขอมูล และวิทยาการสมัยใหม การบริการสถานท่ีและทรัพยากรเพ่ือจัด

สอบใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเปนท่ีปรึกษาดานการวัดและการประเมินบุคลากร

ใหกับหนวยงานตาง ๆ วัตถุประสงคประการท่ีสอง เพ่ือศึกษา คนควา พัฒนาเครื่องมือวัด/ ประเมิน 

ตลอดจนแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐาน และเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการจัด

สอบเพ่ือคัดเลือก/ คัดสรร นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนการทดสอบความสามารถ ทักษะทางวชิาการเฉพาะ

ทาง และการเผยแพรความรูดานเทคนิควิธีการวัด การประเมินผล และการพัฒนาเครื่องมือใหแกบุคลากร

และผูสนใจท้ังภายในและภายนอก 

 ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิตมุงมั่นในการใหบริการโดยสนับสนุนพันธกิจหลัก ๔ ดาน

ของมหาวิทยาลัยไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจดานการจัดสอบประจําปของ

มหาวิทยาลัยและการจัดสอบระดับชาติครั้งสําคัญประจําป ไดแก การสอบแขงขันเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาตอระดับปริญญาตรีภาคปกติ การสอบแขงขันเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย การจัด

สอบความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. การจัดสอบครูผูชวยของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ฯลฯ จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต

ไดปฏิบัติพันธกิจและไดประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางมาตรฐาน

การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีการควบคุมรักษาคุณภาพการดําเนินงานอยางโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม จน

เปนท่ียอมรบัของผูรับบริการโดยท่ัวไป จากประสบการณดังกลาว ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต

ไดเรียนรูและพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในดานเทคนิค

วิธีการวัดและประเมิน การสรางและพัฒนาแบบทดสอบ การใหบริการจัดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (one stop 

testing services) ตลอดจนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และ

เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการโดยเนนผูรับบริการเปนสําคัญ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการ สรางรายไดและมูลคาเพ่ิมเพ่ือ
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ความอยูรอดอยางย่ังยืน อีกทั้งสนับสนุนพันธกิจเชิงรุกของมหาวิทยาสวนดุสิตในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากบั

ของรัฐใหกาวหนาย่ิงขึ้นไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบริการทางวิชาการดานการพัฒนาแบบทดสอบ การจัดสอบ การพัฒนาเทคนิควิธีการวัด

และประเมินผลดวยการประยุกตศาสตรและวิทยาการดานการวัดและประเมิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ส่ือสารขอมูล และวิทยาการสมัยใหม การใหบริการสถานที่และทรัพยากรเพ่ือจัดสอบใหแกหนวยงานภาครฐั

และเอกชน ตลอดจนการเปนท่ีปรึกษาดานการวัดและการประเมินบุคลากรใหกับผูรับบริการท้ังภายในและ

ภายนอก 

2. เพ่ือศึกษา คนควา พัฒนาเครื่องมือวัด ประเมิน ตลอดจนแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยใหมี

มาตรฐาน เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการจัดสอบเพ่ือคัดเลือก คัดสรร นักศึกษา บุคลากร 

ตลอดจนการทดสอบความสามารถทั่วไป ทักษะทางวิชาการเฉพาะทาง และการเผยแพรความรูดานเทคนิค

วิธีการวัด การประเมินผล และการพัฒนาเครื่องมือใหแกบุคลากรและผูสนใจทั้งภายในและภายนอก 

พันธกิจและกรอบภาระงาน 

1. การใหบริการทางวิชาการจัดสอบใหแกหนวยงานภายนอก ทั้งในและนอกสถานท่ี 

2. การสรางและพัฒนาแบบทดสอบ เทคนิควิธกีารวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมสําหรับการวัดและการ

ประเมินเพ่ือการคัดเลือก/ คัดสรรบุคคล การประเมินบุคลากร ตลอดจนการประเมินเพ่ือการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร 

3. การสนับสนุนและประสานงานการจัดสอบภายในของมหาวิทยาลัย ไดแก การสอบแขงขันเพ่ือ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีภาคปกติ การสอบแขงขันเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย การจัดสอบความรูความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถเฉพาะสําหรบันกัศกึษาแลวแต

กรณี 

4. การศึกษา คนควา พัฒนาระบบการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมิน ตลอดจนแบบทดสอบของ

มหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐาน 

5. การเผยแพรความรูดานเทคนิควิธีการวัด การประเมินผล และการพัฒนาเครื่องมือใหแกอาจารย 

นักศึกษา บุคลากรและผูสนใจ 

6. การใหคําปรึกษาดานการวดัและการประเมินบุคลากรใหกับหนวยงานตาง ๆ 

7. การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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โครงสรางของศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

           การบริการทางวิชาการของศนูยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิตกาํหนดพันธกิจท่ีสอดคลองกบั

ปรัชญา วิสัยทัศน และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2557-2560 ใน 2 ประเด็นยุทธศาสตรสําคญั 

ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก เพ่ือการบริการวิชาการ (ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนการ

ใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น) และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให   

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

ผูอํานวยการศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 

เจาหนาท่ีสํานักงาน  

(บริหารงานท่ัวไป) 

ปฏิบัติงานหนาท่ีผูจัดการศูนยบริการทดสอบฯ 

เจาหนาท่ีสํานักงาน  

(บริหารงานท่ัวไป) 

ปฏิบัติหนาท่ีดาน 

การเงิน การบัญชี 

เจาหนาท่ีสํานักงาน  

(บริหารงานท่ัวไป) 

ปฏิบัติหนาท่ีดาน

การตลาดและ

ประชาสัมพันธ 

เจาหนาท่ีธุรการ 

เจาหนาท่ีสํานักงาน  

(บริหารงานท่ัวไป) 

ปฏิบัติหนาท่ีดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบฐานขอมูล 
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เทาทันการเปล่ียนแปลง เพ่ือความอยูรอดและเติบโตอยางย่ังยืน (ตัวชี้วัด 6.2 รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมขึ้น

จากการบริการวิชาการ/ โครงการพิเศษท้ังหมด) โดยมุงใหบริการแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยดังนี้ 

 

พันธกิจ ผูรับบรกิาร 
การสนับสนุนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
การสนับสนุนและประสานงานการจัดสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย 
      - การสอบแขงขันเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีภาคปกต ิ
      - การสอบแขงขันเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
      - การจัดสอบความรูความสามารถท่ัวไปและ
ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับนักศึกษา 

 
 
นักเรียน/ ผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอ 
 
บุคลากรสายวิชากรร/ บุคลากรสาย
สนับสนุน 
นักศึกษา/ ผูสนใจ 

การศึ กษา  ค นคว า  พัฒนาระบบการประ เมิ น 
แบบทดสอบ เครื่องมือวัดและประเมินใหมีมาตรฐาน 

นักศึกษา/ อาจารย/  
บุคลากรของมหาวทิยาลัย 

การ เผยแพรความรู ด าน เทคนิควิ ธี การวั ด  การ
ประเมินผล และการพัฒนาเครื่องมือ 

นักศึกษา/ อาจารย/  
บุคลากรของมหาวทิยาลัย 

การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจอื่นท่ี
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

นักศึกษา/ อาจารย/  
บุคลากรของมหาวทิยาลัย 

การบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก 
การบริการทางวชิาการจัดสอบและประมวลผลการสอบ หนวยงาน/ องคกรภาครัฐและเอกชน 
การสรางและพัฒนาแบบทดสอบ เทคนิควิธีการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมสําหรับการวัดและการประเมิน
เพ่ือการคัดเลือก/ คัดสรรบุคคล การประเมินบุคลากร  

หนวยงาน/ องคกรภาครัฐและเอกชน 

การใหบริการสถานที ่ทรัพยากรสําหรับการจัดสอบ หนวยงาน/ องคกรภาครัฐและเอกชน 
การใหคําปรึกษาดานการวดัและการประเมินบุคลากร หนวยงาน/ องคกรภาครัฐและเอกชน 
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ระบบ วิธีการดําเนินการ และการบูรณาการเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน 

 การดําเนินงานของศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิตเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เกิดจากการบูรณาการและเชื่อมประสานระหวางหนวยงานภายในท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

ไดแก  คณะ/โรงเรียน/ บัณฑิตวิทยาลัย สํานักกิจการพิเศษ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง กองอาคารสถานท่ี กองคลัง ฝาย

ยานพาหนะ ศูนยบริการส่ือส่ิงพิมพกราฟกไซท และหนวยงานอื่นๆ โดยการดําเนินงานตามพันธกิจภายใน 

มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตงาน 

2. การพัฒนาโครงการ แผน ตัวชี้วัด งบประมาณ และกลยุทธการดําเนินงาน 

3. การติดตอ ประสานงานกับหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

มอบหมายภารกิจและกําหนดผูรับผิดชอบดําเนินงานรวมกัน 

4. การจัดประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินงาน ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน และการวางแผนปองกนั

ความเส่ียง 

5. การดําเนินงานตามแผนและการสรุปผลการดําเนินงาน 

6. การสรุปโครงการและการประเมินความสําเร็จของโครงการ 

สําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจเพ่ือใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก ศูนยบริการ

ทดสอบทางวิชาการสวนดุสิตกําหนดวิธีการดําเนินงานใหมีความยืดหยุน สอดคลองระเบียบปฏิบัติทาง

ราชการและ/หรือระเบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภายนอกท่ีมารับบริการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การรับทราบเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตงานจากผูรับบริการ 

2. การจัดทําเอกสารบันทึกขอตกลง (ToR) เอกสารสัญญาจาง สัญญาจางท่ีปรึกษา หรือกรอบ

ขอตกลงความรวมมือ 

3. การพัฒนาโครงการ แผน ตัวชี้วัด งบประมาณ และกลยุทธการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวม

ระหวางมหาวิทยาลัยกับผูรับบริการ 

4. การติดตอ ประสานงานกับหนวยงานภายใน/ หนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ เพ่ือชี้แจง

รายละเอียดโครงการ มอบหมายภารกิจ และกําหนดผูรับผิดชอบดําเนินงานรวมกัน 

5. การจัดประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินงาน ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน และการวางแผน

ปองกันความเส่ียง 

6. การดําเนินงานตามแผนและการสรุปผลการดําเนินงาน 

7. การสรุปโครงการ การประเมินความสําเร็จของโครงการ และการสรุปรายงานเสนอตอ

ผูรับบริการ 
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นวัตกรรม/ แนวทางการดําเนินงานเชิงรุก 

1. การประยุกตศาสตรและวิทยาการดานการวัดและประเมิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร
ขอมูล และวิทยาการสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการจัดสอบแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Services) ใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมากขึ้น 

2. การสรางจุดเดนดานการทํางานอยางถูกตองดวยจิตบริการ (accuracy and service mind) เพ่ือ
สรางความเชื่อมั่นและการยอมรับดานคุณภาพ แกหนวยงานผูวาจางจนเกิดการกลับมาใชบริการซ้ํา (brand 
loyalty) และเกิดการบอกตอเพ่ือเพ่ิมจํานวนลูกคาในอนาคต โดยสรางรายไดใหมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น 

3. การเชื่อมโยงความรู ทักษะ ประสบการณจากการดําเนินงานของศูนยบริการทดสอบฯ ไปสูการ
พัฒนากระบวนการวัดและประเมินในรายวิชาตางๆของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐาน 
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