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ผลการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดอืนและคาตอบแทน 

ของผูดํารงตําแหนงบรหิารมหาวิทยาลัย 
ท่ีเก่ียวของกับรองอธิการบดีฝายบริหาร 

 

ดานการบริหารจัดการ 

 ๒. มหาวิทยาลัยควรทบทวนสัดสวนงบประมาณดานบุคลากรกับงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัย
ไดรับจัดสรรใหมีความเหมาะสม 
 การดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในสวนของแผนงาน
บุคลากร วงเงิน ๕๐๐ .๒๙๒๗ ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ ๔๗ .๑๖ ของงบประมาณท้ังหมด 
(๑,๐๖๐.๘๑๒๙ ลานบาท) และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยคาดวาจะมีงบประมาณแผนงาน
บุคลากร วงเงิน ๕๒๖ .๑๖๖๗ ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ ๔๔ .๔๓ ของงบประมาณท้ังหมด 
(๑,๑๘๔.๒๐๘๐ ลานบาท) ซ่ึงจะเห็นวางบประมาณในสวนของแผนงานบุคลากรมีแนวโนมลดลง โดย
งบประมาณจะเพ่ิมในสวนของแผนงานบูรณาการมากข้ึน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น มหาวิทยาลัย
ไดรับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ วงเงิน ๓๑๒.๗๗๐๗ ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ ๒๖.๔๑ 
ของงบประมาณท้ังหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา (ไดรับจัดสรร วงเงิน ๙๑.๙๗๘๘ คิดเปนรอยละ ๘.๖๗) 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะผลักดันใหเกิดโครงการบูรณาการเพ่ิมมากข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล 
และไดต้ังเปาหมายท่ีจะเพ่ิมงบประมาณในแผนงานบูรณาการใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดเปน
ตัวชี้วัดหนึ่งในระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
 กองบริหารงานบุคคลไดพิจารณาดําเนินการจากงบบุคลากรในสวนของงบประมาณแผนดินท่ี
ไดรับการจัดสรร ตามท่ีไดปรับเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรท่ีเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยได ตรวจสอบงบประมาณและดําเนินการปรับเปลี่ยน ทบทวนรวมกับกองนโยบายและแผน และ
กองคลัง รวมท้ังคํานวนจํานวนเงินท่ีจะใชในปงบประมาณตอๆ ไป และคํานึงถึงเงินท่ีจัดสงเขากองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเพียงพอตอการจัดสวัสดิการใหบุคลากร 
 

 ๔. มหาวิทยาลัยตองวางแผนการพัฒนาบุคลากรใหทันตอการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึง
ปลูกฝงใหบุคลากรมีความจงรักภักดีและผูกพันกับมหาวิทยาลัย  
 การดําเนินงาน  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ ได
กําหนดไวชัดเจนวา มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย (หมายรวมถึงบุคลากรทุกตําแหนง)
ใหไดรับการพัฒนา กองบริหารงานบุคคลไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
และทบทวนมาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันเสมอในแตละป โดยให
สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
          รวมถึงมหาวิทยาลัยก็ไดเนนย้ําปลูกฝงใหบุคลากรมีความจงรักภักดีและผูกพันตอมหาวิทยาลัย โดย
ผูบริหารระดับสูงไดแสดงใหเห็นเปนตัวอยาง รวมท้ังบอกเลา สรางความภาคภูมิใจในความเปนสวนดุสิต 
ใหแกบุคลากรในโอกาสตางๆ เสมอมา  
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ดานการจัดหารายได และการบริหารงบประมาณ 

  ๓. มหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานอิสระ เชน ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ควรรวมมือกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการจัดอบรมและจัดสอบใหกับบุคคลท่ีตองการขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจัดอบรมในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญและตรงตามท่ีสถาบันกําหนด หาก
สามารถดําเนินการไดก็จะเปนแนวทางหนึ่งในการสรางรายไดเพิ่มข้ึนอีกดวย 
  การดําเนินงาน ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มีความรวมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการจัดทํา
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพขับข่ีรถยนตโดยสารสาธารณะ (แท็กซ่ี) ซ่ึงมีการอบรมและจัดสอบ
ใหกับแท็กซ่ีท่ีตองการขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซ่ึงเปนการสรางรายไดเพ่ิมข้ึน
อีกดวย 
  ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต มีความรวมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรม 
กระทรวง หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจตางๆ ในการจัดสอบเพื่อเขารับการบรรจุเปนขาราชการหรือ
พนักงาน เจาหนาท่ีของหนวยงาน เชน สํานักงาน ก.พ. คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ธนาคาร ธ.ก.ส. มาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มี
โครงการจัดสอบใหกับหนวยงานภายนอกท้ังสิ้น ๕๒ โครงการ และปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ถึงสิ้นสุดไตร
มาส ๓) ท้ังสิ้น ๓๓ โครงการ ซึ่งสามารถสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัยจากความเช่ียวชาญในการบริการ
วิชาการ 
 

  ๔. มหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานอิสระ เชน ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ควรจัดโครงการ
ฝกอบรมระยะสั้น ในหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความเช่ียวชาญและความตองการของตลาดเพื่อจัดหารายได 
  การดําเนินงาน ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ไดจัดโครงการฝกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรท่ีสอดคลอง
กับความเชี่ยวชาญและความตองการของตลาดเพ่ือจัดหารายไดในหลายหลักสูตร อาทิ โครงการอบรม
ภาคทฤษฎีใหแกผูขอใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนตสวนบุคคล และรถสามลอสวนบุคคล 
(ชั่วคราว)  โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โครงการพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการในธุรกิจ Permanent 
Makeup โครงการ“การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ดวยการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา” โครงการอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศกท่ัวไป (ตางประเทศ) รุนท่ี ๑ ถึง รุนท่ี ๘ และโครงการอบรมภาษาญ่ีปุน  (ระดับตน ระดับกลาง)  
ภาษาจีน(ระดับตน) และภาษาอินโดนีเซีย (ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง) เปนตน โดยไดวางแผน
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังมีการควบคุมคุณภาพอยางเปนระบบ 
 

  ๕. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายจํานวนผูเขารับการอบรมในการเปดอบรมหลักสูตร
ระยะสัน้ท่ีมีความเช่ียวชาญ และวางแผนดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังการควบคุมคุณภาพ  
 การดําเนินงาน สํานักกิจการพิเศษ เปนสวนงานสนับสนุน มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยการนํา
องคความรูทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมาดําเนินการทางธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงหนวยงานวิชาการเพ่ือให
เกิดความรวมมือสรางองคความรูใหมจากฐานวิชาการ นําสูการปฏิบัติ เพ่ือประโยชนในการเรียนการสอน 
การอบรม วิจัย การบริการวิชาการ และการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี
เรีกวา “ธุรกิจวิชาการ”  
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 จากการดําเนินงานดังกลาว สํานักกิจการพิเศษจึงไดนําองคความรู ความเชี่ยวชาญท่ีไดจากการ
ปฏิบัติงาน มาจัดทําเปนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการสรรหารายไดใหกับหนวยงาน  ดังนี้  
  ๑. หลักสูตรมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก พิธีการและมารยาทของผูบริหาร 
และหลักสูตรปฏิบัติการจัดเลี้ยงในโอกาสตาง ๆ เปนการนําองคความรูท่ีจากการปฏิบัติงานของโครงการ
อาคารอเนกประสงคปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ อบรมใหกับหนวยงานภายนอก โดยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตั้งคาเปาหมายของจํานวนผูเขารับการอบรม จํานวน ๕๐๐ คน ผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน มีผูเขารับ
การอบรม จํานวนรวมท้ังสิ้น ๖๕๐ คน จาก ๔ หนวยงาน คือ โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (นบ.ปภ.) โดยไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนมัธยม และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีตั้งไว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานท่ีเก่ียวของกับการอบรมหลักสูตร
ดังกลาวใหมีความพรอมท้ังองคความรูและบุคลิกภาพ  
  ๒. หลักสูตรอบรมการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กและผูใหญ และหลักสูตร
การฝกอบรมเพ่ือสุขภาพแชมเปยนชีพ เปนการนําองคความรูท่ีจากการปฏิบัติงานของโครงการศูนยบริหาร
กายเพ่ือสุขภาพอบรมใหกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป โดยตั้งคาเปาหมาย
ของจํานวนผูเขารับการอบรม จํานวนรวมท้ังสิ้น ๔๒๘ คน ผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน มีผูเขารับการ
อบรม จํานวนรวมท้ังสิ้น ๓๕๐ คน โดยไดมีการประชาสัมพันธถึงขอดีของการเขารับการอบรม ผานผูมาใช
บริการในแผนกสระวายน้ํา และแผนกฟตเนส เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีตั้งไว รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพ และทักษะท่ีจําเปนของครูสอนวายน้ํา และเจาหนาท่ีฟตเนส ใหมีความพรอมท้ังองคความรู และ
ทักษะดานการบริการ  
 

  ๙. มหาวิทยาลัยควรมีงานวิจัยเก่ียวกับขาว เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนท่ีสามารถดําเนินการได 
เชน โรงสีขาว แปลงนา และบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเรื่องขาว เปนตน 

 การดําเนินงาน โครงการโรงสีขาว สํานักกิจการพิเศษ มีการจัดทําวิจัยท่ีเก่ียวกับขาวตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปจจุบัน ดังนี้ 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดทํางานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการซ้ือขาวสาร ของนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง 
ครู อาจารย และเจาหนาท่ี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอนุบาลลอออุทิศ 

 พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดทํางานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคขาวหอมมะลิอินทรียของประชาชนใน
เขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดทํางานวิจัย เรื่อง การผลิตมอลตสกัดจากขาว THE PRODUCTION OF MALT 
EXTRACT FROM RICE 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดทํางานวิจัย เรื่อง การสํารวจความหลากหลายของพืช และแนวทางการจัดการ
วัชพืชตามแนวเกษตรอินทรีย 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปการศึกษา ๒๕๕๒) จัดทํางานวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตขาวเกา
ดวยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย Development of aged rice processing by solar dryers 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดทํางานวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตขาวเกาดวยเครื่องอบพลังงาน
แสงอาทิตย 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดทํางานวิจัย เรื่อง ฉางขาวปรับอากาศตนแบบประหยัดพลังงาน และแนวทางใน
การพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขาวสวนดุสิต 
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 พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทํางานวิจัย เรื่อง ผลของสนามแมเหล็กตอการเพ่ิมมูลคาและการเก็บรักษา
ธัญพืชและขาวสารไทย 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๕๙  จัดทํางานวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการปลูก
ขาวอินทรียโดยการมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนทหาร การสัตว กรมการสัตวทหารบก จังหวัดนครนายก  
Development of Organic Rice Processing with Participation of the Community at the 
Veterinary Army School in Nakhon Nayok Province 
 

  ๑๒. มหาวิทยาลัยควรมีความพรอมในเร่ืองการเสนอตั้งงบประมาณรายจายประจําปและ
รายจายงบประมาณเพิ่มเติม ในเร่ืองงาน โครงการ และรายการครุภัณฑสิ่งกอสราง เพื่อรองรับนโยบาย
ของรัฐบาล  
  การดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอมในการตั้งงบประมาณรายจาย โดยกอง
นโยบายและแผน ไดประสานงานไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อสํารวจความตองการงบลงทุนเบ้ืองตน และ
จัดทําเปนแผนความตองการงบลงทุนของมหาวิทยาลัย และสามารถเสนอของบประมาณไดทันที เม่ือมี
นโยบายหรือโครงการเพิ่มเติมจากรัฐบาล นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยยังจัดให
มีการอบรมเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อรองรับการเสนอของบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4



ดานการส่ือสารองคกร และความรวมมือกับองคกรภายนอก 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานดานสื่อสารองคกรโดยเฉพาะ รับผิดชอบการประชาสัมพันธ
เชิงรุกใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ใชประโยชนจากการทําความรวมมือกับสถาบันตางๆ ท่ีมีช่ือเสียงจาก
ตางประเทศเพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสูภายนอกใหมากยิ่งข้ึน 
 การดําเนินงาน กองประชาสัมพันธ สรางความสัมพันธอันดีกับสื่อหนังสือพิมพอยางตอเนื่อง 
โดยระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดรับการเผยแพรขาวสาร มากกวา 
๗๑ ขาว ซ่ึงคิดเปนมูลคาทางการโฆษณาประชาสัมพันธ ท่ีไมไดชําระเปนเงิน (Ad Value) คิดเปนจํานวนเงิน 
๒,๖๒๕,๑๗๓ บาท 
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  นอกจากนี้ยังรวมสนับสนุนการประชาสัมพันธ เพ่ือสรางภาพลักษณ และมูลคาใหกับ
มหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานท่ีจัดหารายไดตาง ๆ เชน ศูนยพัฒนาทุนมนุษย , โครงการอาคาร
อเนกประสงคปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒. การประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอในหลักสูตรตางๆ ควรมีบุคลากรของคณะรวม
ดวย เพื่อใหสามารถสื่อสารขอมูลเชิงลึกใหกับผูท่ีสนใจเขาศึกษาตอไดอยางถูกตองและชัดเจน และควร
เนนการใหขอมูลรายละเอียดและสรางความเขาใจใหกับผูปกครองนักเรียนและครูแนะแนวของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากบุคคลท้ังสองกลุมถือวาเปนผูท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ของนักเรียน 

 การดําเนินงาน ในปการศึกษา ๒๕๖๐ การแนะแนวการศึกษาตอในหลักสูตรตางๆ ทางกอง
ประชาสัมพันธไดปรับเปลี่ยนและใชรูปแบบการแนะแนว แนะนําพรอมท้ังใหคําปรึกษาแกผูสนใจเขาศึกษา
ตอ ท้ังครูอาจารยฝายแนะแนว รวมถึงผูปกครอง ผานสื่อสารผานสื่อโซเชียมีเดีย และการใหขอมูลผานทาง
เวบไซต ประกอบดวย 

๑. Line กลุมสมัครเรียนสวนดุสิต  
๒. Facebook.sducontactcenter 
๓. Facebook.suan dusit university  
๔. http://entrance.dusit.ac.th 

 จากเดิมท่ีใชกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีแนะแนวการศึกษาไปยังโรงเรียนตางๆ  และกิจกรรมตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ซ่ึงจัดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยตางๆ รับเปน
เจาภาพจัดงานในแตละภูมิภาค พบวาทําใหมีการใชงบประมาณในการดําเนินการสูง ในปนี้จึงมีการบูรณา
การการดําเนินงานรวมกับ ๕ คณะ (คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร) ๒ โรงเรียน (โรงเรียนการทองเท่ียวและการ
บริการ โรงเรยีนการเรอืน) และหลักสูตรตางๆภายในคณะ/โรงเรียน ในการจัดทําคลิปแนะนําหลักสูตร และ
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คณะวิชา เพ่ือเผยแพรบนเวบไซต http://entrance.dusit.ac.th  เปนชองทางการสื่อสารขอมูลของการ
แนะแนวการศึกษาตอ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  รวมท้ังการจัดทําแผนพับ โปสเตอร เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจัดสงไปยัง
โรงเรียนตางๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และใหการสนับสนุน
สื่อประชาสัมพันธแกวิทยาเขต และศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ในการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในพ้ืนท่ีตางๆ 

 

 

 

 

 

 ๓. มหาวิทยาลัยควรทําการตลาดผานสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งมีชองทางหลากหลายและสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็วและท่ัวถึง รวมถึงใชงบประมาณไมมาก และบูรณาการรวมกับคณะท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการทําการตลาด 
 การดําเนินงาน เนื่องจากในปจจุบันกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก นักเรียน 
นักศึกษา รับขาวสารทางสื่อออนไลนมากข้ึน รวมถึงสื่อออนไลน เปนชองทางการสื่อสารท่ีประหยัด
งบประมาณ และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากข้ึน กองประชาสัมพันธ จึงรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการ
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และงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ/โรงเรียน หลักสูตรตางๆ จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธดังนี้ 
  -website : http://entrance.dusit.ac.th/admissions60/ เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
การศึกษาตอมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีขอมูล หลักสูตรท่ีเปดสอน/ปฏิทินการรับสมัคร/คุณสมบัติของผู
เขาเรียน/อตราคาธรรมเนียม/สัดสวนคาคะแนน O-net gat pat/ขอมูลหลักสูตร การเรียน อาชีพท่ีสามารถ
ไปทํางานไดเม่ือสําเร็จการศึกษา และ SDU Q&A ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Line : เปดชองทางการสื่อสารภายในและภายนอก ดวย Application Line เพ่ือความ

สะดวกตอการเผยแพรขอมูลขาวสาร สะดวกตอการรับสาร เขาถึงกลุมเปาหมาย และประหยัดงบประมาณ 

โดยไดดําเนินการ ดังนี้ การสื่อสารภายใน มีกลุม Line อาจารย , บุคลากรสายสนับสนุน และเครือขาย

ประชาสัมพันธ การสื่อสารภายนอก มี Line Official สมัครเรียนสวนดุสิต , นักศึกษา รหัส ๕๙ 
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-Facebook  : เปดชองทางการสื่อสารภายในและภายนอก ผาน Facebook  เพ่ือความ

สะดวกตอการเผยแพรขอมูลขาวสาร สะดวกตอการรับสาร เขาถึงกลุมเปาหมาย และประหยัดงบประมาณ 

โดยไดดําเนินการ ๒ สวน ดังนี้ Facebook Fan page  ของมหาวิทยาลัยฯ ในชื่อ suan dusit university 

และ  Facebook Fan page ของงานรับสมัครนักศึกษา ในชื่อ sducontactcenter ท้ังนี้ การเผยแพรขอมูล

ขาวสารผาน facebook นอกจากจะเปนการเผยแพรขาวสารแลว ยังเปนชองทางท่ีสามารถสื่อสารแบบสอง

ทางได คือ มีชองขอความท่ีผูสนใจสามารถสอบถามขอมูลและผูดูแลสามารถตอบกลับไดตลอดเวลา 
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  ๕. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดตางๆ 
เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนใหมากยิ่งข้ึน เพื่อเปนการประชาสัมพันธความสามารถของนักศึกษา และควร
ตั้งเปาหมายจํานวนสื่อประชาสัมพันธท่ีจะเผยแพรสูภายนอก รวมท้ังดําเนินการใหไดตามเปาหมายท่ี
กําหนด 
  การดําเนินงาน กองประชาสัมพันธ ไดดําเนินการประชาสัมพันธผลงานของอาจารย นักศึกษา 
ท่ีไดรับรางวัลอยางตอเนื่องผานสื่อตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก website facebook line และสื่อ
ภายนอก 
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ผลการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดอืนและคาตอบแทน 

ของผูดํารงตําแหนงบรหิารมหาวิทยาลัย 

ท่ีเก่ียวของกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ/ประเด็น สรุปคําช้ีแจงของคณะ/โรงเรียน 

๑. คณะควรมีการศึกษาขอมูลวาหลักสูตรท่ีคณะ 

เปดสอนตองการบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะดานใด 

รวมท้ังควรมีการประเมินหลักสูตรไปพรอมกันดวย 

เพ่ือประโยชนสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให

ทันตอเหตุการณและบริบทของสังคม 

๑. มีการวิจัยเพ่ือศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิต ของชุมชนหรือสังคม  
๒. มีการวิพากษหลักสูตรโดยนักวิชาการ ผูประกอบการและศิษยเกาเพ่ือให
หลักสูตรมีความทันสมัย 
๓. มีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคกอนจะมีการปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรใหม  
๔. มีการประเมินผลและวัดผลเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา 
๕. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สรรหาผูมีประสบการณทางวิชาชีพ 
ตลอดจนจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือนํามาวางแผนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและพรอมใชงาน 
๖. มีการติดตามคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต  
๗. มีการประเมินผลหลักสูตรเพ่ือนํามาเปนฐานในการประเมินและพัฒนา 

๒. การพัฒนาหลักสูตรแตละหลักสูตรควรกําหนด

สมรรถนะ (Competency) เพ่ือจัดกระบวน 

ารทําใหนักศึกษามีการเรียนการสอนมุงไปสูก

สมรรถนะ (Competency) ตามท่ีกําหนด และ 

ควรมีเปาหมายชัดเจนวามุงเนนผลิตบัณฑิตเพ่ือ

ตอบสนองตลาดแรงงานดานใด 

๑. มีการกําหนดสมรรถนะไวแลวใน มคอ.๒  
๒. มีการนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท้ัง ๕ ดานมากําหนดเปน
ผลลัพธการเรียนรู 
๓. ศึกษาวิจัยเพ่ือหาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะทาง (Special Competency) 
ของแตละหลักสูตร โดยทําการศึกษาวิจัยทิศทางของตลาดแรงงาน 
๔. มีการกําหนดใหอยูในพันธกิจ เชน โรงเรียนการทองเท่ียวและบริการได
กําหนดพันธกิจตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมและSocial Facts ใน
สังคมปจจุบัน) ไดแก สมรรถนะในการคิดวิเคราะห สมรรถนะในการตัดสินใจ 
และสมรรถนะภาวะผูนํา เพ่ือใหบัณฑิตทุกคนสามารถกาวหนาในสายงาน
ของตน และอยูรอดในสังคมไดอยางถูกตอง เคารพระเบียบวินัย ไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน และมีศีลธรรมจรรยา บนตรรกะท่ีถูกท่ีควร โดยใชการเรียน
การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 
๕. ออกแบบกลยุทธการสอน และวิธีการประเมินผล ตัวอยางเชนคณะ
พยาบาลศาสตรไดกําหนดแนวทางการชวยเหลือผูเรียนท่ียังไมบรรลุ
วัตถุประสงคของรายวิชาไวอยางชัดเจน สมรรถนะท่ีกําหนดจําแนกเปน
สมรรถนะโดยรวม และสมรรถนะรายชั้นป ท้ังนี้เพ่ือใหบัณฑิตของคณะมี
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ/ประเด็น สรุปคําช้ีแจงของคณะ/โรงเรียน 

โอกาสเขาทํางานในหนวยบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

๓. การจัดการเรียนการสอนควรใหนักศึกษาได 

ฝกปฏิบัตใินสถานประกอบการจริง (Work Based 

Learning) โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีเนนดานวิชาชีพ 

และใหมีจํานวนหนวยกิตการฝกประสบการณ

วิชาชีพใหมากข้ึน 

ทุกคณะทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพใน

สถานประกอบการจริง 

๔. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีโครงการใหอาจารย

ผูสอนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเพ่ือให

สามารถนําความรูจากประสบการณจริงมาปรับใชให

เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน 

๑. คณะท่ีมีการจัดโครงการใหอาจารยผูสอนไปปฏิบัติงานในสถานท่ีจริงไดแก 
- คณะวิทยาการจัดการซ่ึงบรรจุกิจกรรมนี้เปนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธของคณะ
และตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
-คณะครุศาสตร มี ๒ กรณี คือ  
๑) กรณีอาจารยใหม จะใหไปปฏิบัติหนาท่ีท่ีโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ อยาง
นอย ๑ ภาคเรียน  
๒) กรณีท่ีอาจารยมีความเชี่ยวชาญไดไปรวมเปนคณะกรรมการตางๆของ
โรงเรียน 
-คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดใหอาจารยทุกคนไดมีโอกาสปฏิบัติงานใน
สถานบริการสุขภาพท่ีเปนแหลงฝกภาคปฏิบัติ (Faculty Practice) 
โดยเฉพาะอาจารยใหมทุกราย มีความจําเปนตองไดรับประสบการณดังกลาว
ผลท่ีตามมาจากกิจกรรมนี้นํามาใชในการสอนแบบการวิเคราะหสถานการณ 
และชวยใหนักศึกษาสามารถนําความรูจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนไปใช
ในสถานการณจริงไดมากข้ึน อันจะสงผลตอการสอบข้ึนทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีดวยเชนกัน 
- โรงเรียนทองเท่ียวและการบริการจะเปนลักษณะของการใหบริการวิชาการ
แกหนวยงานเชนใหคําปรึกษา อบรมในระดับภูมิภาค  
๒.ปญหาสวนใหญท่ีทําใหอาจารยผูสอนบางสวนไมสามารถไปปฏิบัติงาน  
ในสถานประกอบการจริงไดมากเทาท่ีควรเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก แตมี
การจัดอบรมใหกับอาจารยผูสอนโดยผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการณ 
หรือ ทําวิจัยรวมกับสถานประกอบการเพ่ือมาปรับใชในการเรียนการสอน 

๕. มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการควรรวมกัน

จัดทําคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา

ทุกชั้นป โดยกําหนดรูปแบบลักษณะการฝกแตละ 

๑. ทุกคณะสวนใหญจะมีคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพอยูแลว แตจะนํา

ขอเสนอแนะไปจัดทําคูมือการฝกประสบการณท่ีสามารถนํามาพัฒนา

ปรับปรุงเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของสถานประกอบการ 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ/ประเด็น สรุปคําช้ีแจงของคณะ/โรงเรียน 

ชั้นป ติดตามผลการดําเนินการตามคูมือ โดยมี

อาจารยนิเทศกเปนผูดูแล และประเมินผลเพ่ือนํามา

พัฒนาปรับปรุงคูมือใหเหมาะสม ตลอดจนนํา 

องคความรูจากการฝกประสบการณวิชาชีพมา

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาตอไป 

๒. มีการประเมินผลและปรับปรุงคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพใหมีความ

เหมาะสม ทันสมัย และสามารถถอดบทเรียนและองคความรูจากการ

ดําเนินการอยางเปนระบบ  

๖. คณะควรปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนแบบทางไกลผานดาวเทียม หรือ 

สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาสามารถ

เรียนกับอาจารยท่ีมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได 

อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน เพ่ือใหนักศึกษามี

มาตรฐานเดียวกันและเกิดความภาคภูมิใจ 

๑. สวนใหญไมมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผานดาวเทียม 
การเรียนการสอนสวนใหญจะสอนโดยอาจารยผูสอน หรือวิทยากรท่ีมี
ชื่อเสียง และมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนสวนเพ่ิมเติมในการเพ่ิมชอง
ทางการเรียนรูของนักศึกษา 
๒. มีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงแหลงเรียนรูตางๆ ไดและ
เปนชองทางการสื่อสารกับผูสอน 
๓. โรงเรียนทองเท่ียวและการบริการมีการดําเนินการเรียนการสอนผาน
ระบบ WBSC ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาไปทบทวนบทเรียน Download งานท่ี
ไดรับมอบหมาย รวมถึงการสงงาน ไดจากระบบนี้  
๔. คณะพยาบาลศาสตรไดปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะใน
รายวิชาภาคทฤษฎีใหเปน Active Learning และมอบหมายใหนักศึกษา
เรียนรูผานสื่อ Multi Media และแหลงสืบคนจากฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ
ในระดับนานาชาติ (เชน CINHAL) รวมท้ังการเรียนการสอนออนไลนจาก 
youtube/education ซ่ึงมีการบรรยายของอาจารยท่ีเปนเจาของทฤษฎี 
เชน ในวิชาทฤษฎีการพยาบาล หัวขอการพยาบาลขามวัฒนธรรม 
(Transcultural  Nursing) นักศึกษาไดมีโอกาสฟงบรรยายของ Dr. 
Madeleine Lininger ผาน Youtube (VDO) เปนตน 

๗. คณะควรคํานึงถึงความคุมทุนและคุมคาใน 

การเปดหลักสูตรการจัดการงานบริการ(นานาชาติ) 

เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับ

นักศึกษา จึงควรประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตรวามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไรจึงไม

สามารถรับนักศึกษาไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

และพิจารณาวาจะยังคงเปดสอนหลักสูตรดังกลาว

หรือไม โดยหาแนวทางและวิธีการใหหลักสูตร

ดังกลาวสามารถดําเนินการตอไปได 

๑. การมีจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนรับสวนหนึ่งเนื่องจากเปน
หลักสูตรใหม หรือการประชาสัมพันธอาจไมเพียงพอ 
๒. สวนใหญไมเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ แตบางคณะเชน มนุษยศาสตรจะ
มีโครงการอบรมความรูและทักษะดานภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นไม
เกินหนึ่งปใหแกนักศึกษาตางชาติในมหาวิทยาลัยท่ีมีความตกลงรวมมือ
ระหวางกัน 
๔. ในเรื่องของความคุมคา โรงเรียนทองเท่ียวและการบริการเห็นวาคงไมเกิด
ความคุมคาในเชิงปริมาณตามหลักทางการเงิน หรือเศรษฐศาสตร แตหาก
พิจารณาจากความคุมคาในการไดมาซ่ึงความเปนสากล และการมีมาตรฐาน
ทางการศึกษา เพ่ือรองรับในดานความรวมมือ และการเตรียมความพรอมใน
การเขาสู Hospitality ระดับสากลหรือนานาชาตินั้น หลักสูตรนี้สามารถทํา
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ความรวมมือ กับ Auckland University of Technology (AUT) ไดสําเร็จ
ลุลวงไปแลว เนื่องจากทาง AUT พิจารณาแลววาโครงสรางหลักสูตร ผลการ
เรียนรู และคุณภาพของอาจารยผูสอน ทัดเทียมกับระดับมาตรฐานของ AUT 
ท่ีกําหนดไว จึงเปนขอพิสูจนอีกทางหนึ่งถึงคุณภาพของหลักสูตรท่ีสามารถ
รองรับนักศึกษาตางชาติ และนํารายไดเขาสูมหาวิทยาลัยจากการ จัดทํา 
คอรสแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระยะสั้น และคอรสแลกเปลี่ยนทางดาน
วิชาการระยะกลาง และคอรสแลกเปลี่ยนอ่ืนๆในระยะยาว กับมหาวิทยาลัย
ในประเทศจีนอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหคอรสแลกเปลี่ยนทางดาน
วัฒนธรรมนี้ เปนคอรสแลกเปลี่ยนประจําป กับ Guangxi University ซ่ึงเปน
มหาวิทยาลัยอันดับตนๆของประเทศจีน เปนตน 

๘. การกําหนดวาหลักสูตรใดเปนหลักสูตรนานาชาต ิ

ควรมีนิยามและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

รวมท้ังจัดใหมีบริบทท่ีทําใหเกิดความเปนนานาชาติ 

๑. โรงเรียนการทองเท่ียวใหความเห็นวา นิยามตามประกาศของ สกอ. เรื่อง
หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรท่ีดําเนินการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
(ซ่ึงจัดอยูในหมวดเดียวกัน) ท้ังนี้กําลังดําเนินการคัดเลือกอาจารย
ชาวตางชาติท่ีสามารถมาเปนอาจารยประจําของหลักสูตรได และเพ่ิมความ
เครงครัดในการใชภาอังกฤษในการสื่อสาร ถึงแมจะไมไดอยูในหองเรียน 
รวมถึงพิจารราจัดกิจกรรมเพ่ือสรางภาคีกับหลักสูตรนานาชาติของ
สถาบันการศึกษาอ่ืน และเพ่ิมแหลงฝกประสบการณท่ีเปนสากล และได
มาตรฐานระดับนานาชาติ เชน Work on Cruise กับบริษัทเดินเรือสําราญ 
Fred’s Olson จากสหราชอาณาจักร Icon Siam ของบริษัทสยามภิวรรศน 
เปนตน 
๒. คณะท่ีไมมีหลักสูตรนานาชาติไดมีการนําวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเขาไปใน
ทุกหลักสูตร 

๙. การเปดหลักสูตรเพ่ือรองรับนักศึกษาตางชาติ 

ควรเปนหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 

โดดเดน มีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน และ

สามารถแขงขันได 

๑. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร 
และคณะพยาบาลศาสตร ยังไมมีการเปดหลักสูตรเพ่ือรองรับนักศึกษา
ตางชาติ 
๒. คณะมนุษยศาสตรฯ เปดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(หลักสูตรใหม ๒๕๖๐) หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ เพ่ือเอ้ือตอการรับนักศึกษาตางชาติ แตพบวาความจําเปนเรงดวนใน
ขณะนี้ คือ การพัฒนาศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตรใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซ่ีงระบุวาอาจารยจะตองมีผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพและไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารท่ีมีฐาน TCI ฐาน ๑ เทานั้น 
๓. โรงเรียนการทองเท่ียวมีสาขาวิชา Hospitality Management เปนความ
เชี่ยวชาญหลักท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความโดดเดน เนื่องจากโครงสราง
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ของหลักสูตร รวมเอาวิชาทางการโรงแรม การทองเท่ียว และ MICE เอาไว
ดวยกัน และสอดแทรกทุกวิชาดวยทักษะทางการบริหารจัดการ และการวิจัย 
เพ่ือเสริมความโดดเดนในสายงานดานการทองเท่ียวและการบริการ ท่ีเนนใน
ดานภาษาและการบริหารควบคูกับทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาของงานบริการ 
โดยมีความพยายามใหแตกตางจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาอ่ืนในเรื่อง
สถานประกอบการสําหรับฝกประสบการณ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

๑๐. การกําหนดความสามารถในการประกอบอาชีพ

หลังสําเร็จการศึกษาท่ีหลักสูตรตางๆ ระบุไวบาง

อาชีพไมสามารถทําไดจริงเนื่องจากไมมีการเรียน 

การสอนรายวิชาท่ีเก่ียวของในหลักสูตร เชน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ระบุวาสามารถประกอบอาชีพเจาหนาท่ีควบคุม

การจราจรทางอากาศ แตไมมีรายวิชาท่ีเก่ียวของกับ

ดานการคํานวณ ฟสิกส การตรวจคนเขาเมือง และ

ศุลกากร เปนตน 

๑.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเห็นวา การกําหนดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรจะระบุเปนดานแทน
การระบุตําแหนง เพ่ือใหทํางานไดหลากหลาย และมีการตรวจสอบรายวิชา
วามีการเรียนพอท่ีจะประกอบอาชีพตามท่ีระบุไวได 
๒. คณะครุศาสตร ชี้แจงวาอาชีพท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของคณะครุศาสตร
เปนอาชีพท่ีปฏิบัติไดจริง 
๓. โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการระบุวาไดดําเนินการพิจารณาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพตามสาขาวิชา ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน
หลักสูตรอยางครอบคลุม และตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 
และตลาดแรงงาน 

๑๑. คณะควรถอดบทเรียนกระบวนการหรือ

กิจกรรมท่ีคณะประสบความสําเร็จเพ่ือเปน 

การจัดการความรู (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางหลักสูตรและคณะอ่ืนๆ 

๑. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบการจัดการความรูดานการเรียน
การสอน ๑ เรื่อง และดานการวิจัย ๑ เรื่อง/ป และสายสนับสนุนของคณะ
วิทยาศาสตรฯ มีการจัดการความรูดานการบริการ ๑ เรื่อง/ป 
๒.คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําการจัดการความรู (KM) ซ่ึงขณะนี้อยู
ระหวางการคัดกรอบความรูท่ีไดเพ่ือเผยแพรในหนา Web Site ของคณะ 
มีแผนความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการกับโรงเรียนการทองเท่ียว
และบริการ ในการดําเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการใน
กิจกรรมเพ่ือเปนการจัดการความรู ดังนี้ 
  ๒.๑ มีการเก็บรวบรวมขอมูลดานการวิจัยของคณาจารยโดยคณะกรรมการ
วิจัยของคณะ 
  ๒.๒ มีการเผยแพร/ถายทอด จุดเนนดานการวิจัยของอาจารยผานการ
ประชุม วางแผน และ Research Consortium ของคณะ 
  ๒.๓ การวิจัยเปนประเด็นหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๒.๔ คณะฯ มีโครงการใหอาจารยผูวิจัยสรุปองคความรู / ผลการวิจัยเปน 
Infographic เพ่ือเผยแพร(ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ) 
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๓. คณะมนุษยศาสตรฯ มีคณะกรรมการ KM ระดับคณะ ดําเนินการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในดานตาง ๆ ท้ังสายวิชาการและสายงานสนับสนุน และได
ถอดบทเรียนออกมาเปนเอกสารความรู และคูมือการปฏิบัติงาน และกําลัง
อยูในข้ันตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามหนวยงานในรูปแบบของเวที
เสวนาวิชาการ ดวยการสนับสนุนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
๔.โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการจัดทําแนวทาง แผนพัฒนา และ
แผนการดําเนินการ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ป 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
๔. โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต๑ .
แผนพัฒนาสงเสริมใหเกิดการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)  

๒. กําหนดเปาหมาย (ระบุเปนตัวบงชี้ความสําเร็จ) 
๓. แผนการดําเนินการ 
(Active Learning Milestones)  
๔. คณะพยาบาลศาสตรมีกิจกรรมถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ีคณะดําเนินการ
เปนผลสําเร็จ เชน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การใชบทเรียน e-learning เปน
ตน ขณะนี้คณะกําลังถอดบทเรียน Active Learning  ซ่ึงจะไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตร และคณะอ่ืนๆ ในกิจกรรมเสวนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ในหัวขอการเสวนา Active Learning : Simply to Vanety 
จัดในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ หอง
ประชุมชั้น ๕ สํานักงานมหาวิทยาลัย และอาจารยคณะพยาบาลศาสตรเปน
ผูนําการเสวนา 

๑๒. คณาจารยควรสรางงานวิชาการและงานวิจัย

เก็บรวบรวมสะสมไวอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนฐาน

สําหรับใชเปนผลงานในการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ โดยใหถือวาการทํางานวิชาการและ

งานวิจัยนั้นเปนหัวใจหลักของการเปนอาจารย 

๑. คณะวิทยาศาสตรฯ มีการสงเสริมใหอาจารยไดทํางานวิจัยและเขียนตํารา
เพ่ือขอผลงานทางวิชาการโดยการเขาโครงการพัฒนานักวิจัยและโครงการ
เขียนตําราของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. คณะวิทยาการจัดการ สนับสนุน สงเสริมใหคณาจารยสรางผลงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.) (รศ.) และทํางานวิจัยเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 
๓. คณะครุศาสตรจะดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลงานวิจัย ตํารา 
ตลอดจนนําไปสูการขอผลงานทางวิชาการ 
๔. คณะมนุษยศาสตร ไดกําหนดเปนนโยบายใหอาจารยผูสอนทุกคนในคณะ
มนุษยศาสตรฯ ทํางานวิจัยควบคูไปกับการทํางานตามภาระงานสอน และใช
กําหนดเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
๕. โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการกําหนดในเรื่องการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ เปนตัวชี้วัดสําคัญของ รทบ.  และกําหนดตัวชี้วัดใหเกิด
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โครงการวิจัยชุดใหญ ๑ โครงของรทบ. โดยมีเลมยอยภายใตโครงการใหญ ท่ี
เกิดจากความรวมมือของอาจารยจากทุกหลักสูตรภายในโรงเรียน 
๖. คณะมีกิจกรรมการจัดการความรู และกิจกรรม Researcher club เพ่ือ

สนับสนุน สงเสริมใหอาจารยไดผลิตผลงานวิชาการเพ่ือนําไปสูการกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่องทุกป 

๑๓. คณาจารยผูสอนจะตองไดรับการพัฒนา

ศักยภาพและพัฒนากระบวนการจัดการเรียน 

การสอน รวมไปถึงการพัฒนาสื่อการสอนให

เหมาะสมกับนักศึกษาซ่ึงเปนคนรุนใหม 

๑. คณะวิทยาศาสตรฯ เนนการสอนแบบ Active learning เพ่ือใหเหมาะสม
กับนักศึกษารุนใหม โดยจัดใหมีการอบรมใหอาจารยสามารถออกแบบการ
สอนแบบ Active learning ท่ีสามารถวัดและประเมินผลได ตลอดจนการ
พัฒนาสื่อและใชเทคโนโลยีในการสอน 
๒. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสงเสริมศักยภาพการสอนใหแก
คณาจารย รวมถึงสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมพัฒนาตนเองผานโครงการ
ตางๆของมหาวิทยาลัย 
๓. คณะครุศาสตร คณาจารยตองไดรับการพัฒนาโดยการเขารับอบรมอยาง
นอย ปละ ๒ รายการ และรวมถึงพัฒนาตนเองดวย 
๔. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวนของ
คณะฯ วาอาจารยผูสอนทุกทานในคณะมนุษยศาสตรฯ จะตองพัฒนาสื่อการ
สอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอยละคนละ ๑ รายวิชา ในปการศึกษา 
๒๕๖๐ และใหใชเปนเกณฑประเมินการปฏิบัติงาน  
๕. โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการจัดทําโครงการ:Monthly Sharing 
for THM Competencies Enhancement การบริการวิชาการของโรงเรียน
การทองเท่ียวและการบริการ ถือเปนพันธกิจหลักในการดําเนินงานในแตละป 
เปนการเผยแพรและถายทอดความรูความเชี่ยวชาญดานอัตลักษณของ
โรงเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาความรู และทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรม
บริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผนวกกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความ
เปนเลิศ 
๖. คณะพยาบาลศาสตร ไดผนวกการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธ
การสอน และการใชสื่อการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการเรียนรูของ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ยุค Thailand ๔.๐ รวมท้ังเปนโอกาสท่ีอาจารย
จะไดพัฒนางานใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีทางสังคมและวิชาชีพ
การพยาบาล 
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ผลการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดอืนและคาตอบแทน 

ของผูดํารงตําแหนงบรหิารมหาวิทยาลัย 

ท่ีเก่ียวของกับรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 
๑. ดานการบริหารจัดการ  ฝายกิจการนักศึกษาจึงมีเปาหมายในการพัฒนานักศึกษาคือ “การสราง

นักศึกษาสวนดุสิตท่ีมี SDU SPIRIT และมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ บนพ้ืนฐานของ ความเปนไทย” โดย

มุงเนน การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยปจจุบัน บุคคลากร และมหาวิทยาลัย                (Strong 

Relationship) เรียนรู และพัฒนาความเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ (Good citizen) เขาใจ และเขาถึง SDU 

SPIRIT เนนการสรางเครือขายของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนกลไกหลักในการประสานการทํางานระหวางนักศึกษา

ละชุมชนแวดลอมและสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยปจจุบัน 

ศิษยเกาและมหาวิทยาลัย โดยการประสานความรวมมือกับคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนยการศึกษา 

๒. ดานงานวิชาการและการพัฒนาบุคลากร ฝายกิจการนักศึกษา ประสานความรวมมือกับคณะ 

โรงเรียน วิทยาเขต และศูนยการศึกษา ในการพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน โดยเปดโอกาส และสนับสนุนให

นักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ การแขงขันประเภทตางๆ ตามความสามารถของนักศึกษา 

ดังตอไปนี้ 

กิจกรรมท่ี ๑  

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) ผานรอบคัดเลือก จํานวน  

๖ ทีม ในการประกวดแผนงาน U Power :  Digital Idea Challenge Season 1  ซ่ึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

มีทีมท่ีผานรอบคัดเลือกมากท่ีสุด จากสถาบันการศึกษาท่ีสงทีมเขารวมการแขงขัน ๔๐ สถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๒  
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นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการ    ประกวด

แผนธุรกิจ ป ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๘ จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๓ 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดรับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม ในการประกาศ
ผลรางวัลกระทิงแดง U Project ป ๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัท กระทิงแดง จํากัด         เขต 
บางบอน กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๔  

 ทีมเชียรลีดเดอร สวอนทีม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการ The 12th Thailand National 

Cheerleading Championships 2016 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมท่ี ๕ 
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 นักกีฬายูยิตสู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ควารางวัลการแขงขันเดอะมอลไฟท ยูยิตสูชิงชนะเลิศแหง

ประเทศไทย ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายพยุงศักดิ์ สิงหฉลาด 

นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (แชมป

ประเทศไทย) ประเภทตอสูบุคคลชาย รุนน้ําหนัก ๕๖ กก. , นางสาวธันนพร มังคละคีรี นักศึกษาสาขาการ

โรงแรม โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (แชมปประเทศไทย) ประเภท

ตอสูบุคคลหญิง รุนน้ําหนัก ๗๐ กก.ข้ึนไป และนางสาวสมฤดี เทพปลื้ม สาขาการบริการลูกคา คณะวิทยาการ

จัดการ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๒ (ท่ี ๓ ของประเทศ) ประเทศตอสูบุคคลหญิง รุนน้ําหนัก ๖๒ กก. โดย

การแขงขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ๒๕๕๙ จัดข้ึน ณ MCC Hall เดอะมอลลบางกะป ระหวางวันท่ี 

๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๖ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสนดุสิตรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันแฮนดบอลชิง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๗ 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
(๒ รางวัล) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (๒ รางวัล) ไดแก นางสาววณัฐพร สุภะรักษ และนางสาวโสภิตา 
ปราบภยัคฆ ไดรับเหรียญเงิน นางสาวศิริวรรณ จํานงสุข ทองแดง และนางสาวจิราวรรณ จูสวัสดิ์ ไดรับเหรียญ
ทองแดง ในการเขารวมอบรม และแขงขันกีฬาบริดจ หรือไพบริดจ (Bridge) กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ 
ระหวางวันท่ี ๖ – ๗  มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมราชานุสรณ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๘ 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเชตสุพรรณบุรี สงนักศึกษา เขาประกวดเยาวสตรีไทยประจําป ๒๕๕๙ 

เนื่องในวันสตรีไทย และไดรับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙” ประเภท ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย ระดับอุดมศึกษา ไดแก นางสาวดรุณี เรืองเดช นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร ชั้นปท่ี ๑ และได

เขารับพระราชทานเกียรติบัตร และโลพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ จากสมเด็จ

พระเทพรัตรราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิม

แพคเมืองทองธานี 
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นอกจากการพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียนแลว ฝายกิจการนักศึกษา เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา

บุคลากรท่ีรับผิดชอบในงานดานกิจการนักศึกษา โดยจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รองคณบดี อาจารย 

และบุคลากรดานกิจการนักศึกษา เพ่ือสรางองคความรูรวมกันเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา 

และระดมความคิดเห็นของผูเก่ียวของทางดานกิจการนักศึกษาและผูสนใจในการสรางแนวทางเพ่ือการดําเนินงาน

กิจการนักศึกษา  และสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานกิจการนักศึกษา ไดแก ดร.นกุล 

ฤกษจริจุมพล รวมอบรมโครงการนักบริหารกิจการนักศึกษา รุนท่ี ๒ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และศึกษาดูงาน ณ ประเทศไตหวัน 

๓. ดานการกํากับดูแลกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา มีแนวทางการพัฒนานักศึกษาให

เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (SDU SPIRIT) เสริมสรางความภาคภูมิใจและพัฒนาคุณสมบัติ

ความเปนนักศึกษาสวนดุสิตท่ีดี บนพ้ืนฐานความเปนไทยในรูปแบบสากลนยิม โดยกําหนดใหนักศึกษาทุกชั้นป

ตองแตงเครื่องแบบมหาวิทยาลัย สวมเสื้อแถบสีดํา มีชื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประดับเครื่องหมาย ตรา

สัญญลักษณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดสงนักศึกษาประกวดมารยาทไทย และไดรับ

รางวัลถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑)  

กองพัฒนานักศึกษา ไดดําเนินการจัดทําขอบังคับ วาดวย ธรรมนูญนักศึกษา และขอบังคับวาดวย 

วินัยนักศึกษา เพ่ือเปนขอบังคับในการปฏิบัติตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อยูระหวางการ

นําเขาคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือประกาศใชตอไป) 

ดานสงเสริมการพัฒนานักศึกษาใหมีภาวะผูนํา เปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ภายใตเครือขายนักศึกษา ซ่ึงประกอบดวย สภานักศึกษา องคการบริหารนักศึกษา 

คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง เชน กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษา ชั้นปท่ี ๑ โดยมีนักศึกษารุนพ่ีแตงเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีถูกตอง เปนตัวอยางท่ี

ดีใหกับนักศึกษารุนนอง และเปนพ่ีเลี้ยงดูแลแนะนําเรื่องการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษาอยางเหมาะสม เปนตน  

๔. ดานการจัดหารายได และการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดสรรงบประมาณ

เงินกิจกรรมนักศึกษา ใหกับกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

ชุมชน มหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล เชน การประกวดคลิปรณรงคการประหยัดพลังงาน, โครงการสวนดุสิตสานสัมพันธนองพ่ี (SDU 

Freshy Day),  โครงการกีฬาสานสัมพันธของคณะและโรงเรียน, โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา, โครงการอบรม

คุณธรรมจรยิธรรมแบบองครวมดานคุณธรรม จรยิธรรม  ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ทุกคน สวนนักศึกษาชั้นปท่ี 

๒ – ชั้นปท่ี ๔ คณะ โรงเรียน เปนผูดําเนินการพัฒนานักศึกษาตอไป 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ สถานีตํารวจนครบาลสามเสน จัดประเพณีสงกรานตวิถีไทย โดยมี

กิจกรรมสรงน้ําพระพุทธสามเสน และรดน้ําขอพรผูสูงอายุในชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดสนับสนุนอุปกรณกีฬา อุปกรณการเรียน ใหกับชุมชนใกลเคียงเนื่องในกิจกรรมวัน

เด็กแหงชาติ อาทิ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร, ชุมชนทาน้ําสามเสน, ชุมชน

ราชผารวมใจ และ15ชุมชน15พระยาประสิทธิ์ ซอยสามเสน ๒๘ (ซอยองครักษ15) เปนตน 
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กิจกรรมการประกวดคลิปรณรงคการประหยัดพลังงาน  เพ่ือสรางความตระหนักในการใชพลังงานท่ี

ถูกตอง เหมาะสม ลดความฟุมเฟอยจากการใชพลังงานท่ีเกินความจําเปน  เพ่ือลดจํานวนการใชพลังงานไฟฟา

ในทุกจุดในบริเวณมหาวิทยาลัย   

 

นอกจากการพัฒนานักศึกษาโดยตรงแลว ฝายกิจการนักศึกษา โดยศูนยสนเทศแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ ไดดําเนินการจัดหาเงินทุนจากหนวยงาน และบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย      

เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาใหนักศึกษาตามความเหมาะสม โดยการจัดโครงการเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกฯ 

เปนประจําทุกป เพ่ือนําเงินท่ีไดจากการรวมทําบุญมาสมทบในกองทุนเทศนมหาชาติ เวสสันดรชาดกฯ, ทุน

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง, โครงการมอบทุนการศึกษา (ทุนวิจิตรพงคพันธุ), ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี, ทุนอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนา15จังหวัดชายแดน15ภาคใต, ทุนนายหางโรงปูนผูหนึ่ง เปนตน  

๕. ดานการส่ือสารองคกร และความรวมมือกับองคกรภายนอก มีการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต สูภายนอก ผานสื่อสังคมออนไลน (เฟสบุคกองพัฒนานักศึกษา) เว็บไซต เพ่ือประชาสัมพันธและให

นักศึกษาติดตอ สอบถามขอมูล ซ่ึงเปนการสื่อสาร ๒ ทาง และมีการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาและประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “แบบใหเปลา” ดังตอไปนี้ 

กิจกรรมท่ี ๑ 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช  

โครงการ "ทําดีเพ่ือพอ" นํานักศึกษารวมกิจกรรมจิตอาสา โดยการใหบริการอาหาร ของวาง น้ําดื่ม และยา

หมองน้ําสูตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใหกับประชาชนท่ีรอเขาถวายบังคมพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 

บริเวณหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ทองสนามหลวง 

 

 

 

 

23



กิจกรรมท่ี ๒ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ กองบัญชาการตํารวจนครบาล โครงการฝกอบรมดานอาหารและ

ศิลปะประดิษฐ ใหกับสมาคมแมบานตํารวจและผูสนใจ ณ สโมสรตํารวจ วิภาวดีรังสิต  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๓  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี นํานักศึกษารวมงาน “การศึกษาสรางชาติ ตลาด

คลองผดุงฯ...สรางสุข” มีการสาธิตการทําน้ําอบไทย และรวมกิจกรรมการแสดงบนเวที ขับรองเพลงลูกกรุง  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๔  

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการเด็กและ

เยาวชน  ในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูเยาวชนนานาชาติ จัดกิจกรรมตอนรับคณะเยาวชนโครงการ   

เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย ประจําป ๒๕๕๙  
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กิจกรรมท่ี ๕  

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ สถานีตํารวจนครบาลสามเสน จัดกิจกรรมโครงการบานสีขาว    ปลอด

ยาเสพติด ณ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และชุมชนพระยาประสิทธิ์ ซอยสามเสน ๒๘ (ซอยองครักษ15) 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๖ 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ สถานีตํารวจนครบาลสามเสน จัดโครงการ “จาย ๑๐ บาท อ่ิมทอง 

อ่ิมบุญ” ชวยผูปวยอนาถา ณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  โดยการออกราน

จําหนายกวยเตี๋ยวน้ํา ราคา ๑๐ บาท นําเงินรายไดโดยไมหักคาใชจาย มอบใหกับคณะแพทยศาสตรวชิรพยา

บาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพ่ือชวยเหลือผูปวยอนาถา และนํานักศึกษารวมจัดกิจกรรมสันทนาการ บน

เวที  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๗ 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สงนักศึกษารวมกิจกรรมโครงการเสริมสรางอุดมการณความรักชาติและ

สถาบันพระมหากษัตริยและโครงการเยาวชนใตรมพระบารมีสูคายเรียนรูและเผยแพรโ 41ครงการพระราชดําริ 

"เดินตามรอยเทาพอ" ศึกษาศูนยการเรียนรูเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง และโครงการอนุรักษฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีเขา

นางพันธุรัต (เขาเจาลายใหญ) จังหวัดเพชรบุร ี
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


กิจกรรมท่ี ๘  

โครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนท่ีประสบ

อุทกภัยภาคใต (จังหวัดตรัง) ๒ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎรประชาบํารุง และ

โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) โดยการมอบเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๖ ชุด สื่อนวัตกรรมการเรียน

การสอน วิชาภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน ๔ ชุด และอุปกรณกีฬาตางๆ โดยผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากรและนักศึกษา รวมบริจาคเงินสมทบทุนซอมแซมอาคารท่ีไดรับความเสียหายจํานวนรวม  ๕๒,๐๐๐  

บาท (หาหม่ืนสองพันบาทถวน) 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๙ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ บริษัท บุค โปรโมชั่น 

แอนด เซอรวิส จํากัด รวมจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Online Information & Education 

Conference 2016 ระหวาง วันท่ี ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงมีศิษยเกาและนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา   

รวมเปนคณะทํางาน 

 

 

 

 

 

  

 จากการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการ ดานงานวิชาการและการ

พัฒนาบุคลากร ดานการกํากับดูแลกิจการนักศึกษา ดานการจัดหารายไดและการบริหารงบประมาณ และ  

ดานการสื่อสารองคกรและการรวมมือกับองคกรภายนอก ทุกการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆลวนเปนการ

สนับสนุนท้ัง ๕ ดาน ท่ีเก่ียวของกับงานกิจการนักศึกษา ท่ีจะสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตในภาพรวมท้ังหมด เพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตอไป 
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ผลการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน 

ของผูดํารงตําแหนงบริหารมหาวิทยาลัย  

ท่ีเกี่ยวของกับรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ดานการกํากับดูแลกิจการนักศึกษา 

๕.  มหาวิทยาลั ยควร มีมาตรการ ให
นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก โดยมีรายชื่อ
ของนักศึกษาทุกคนในหอพักและมีการตรวจสอบเพ่ือ
ความปลอดภัยของนักศึกษา 
 

๑. วิทยาเขตสุพรรณมีระเบียบหอพัก และประกาศ
ใหนักศึกษาและบุคลากรทราบอยางชัดเจน 

๒. วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีรายชื่อของนักศึกษา 
ทุกคนท่ีประจําหอพัก 

๓. การตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา 
ดําเนินการดังนี้ 

- นักศึกษาเขา-ออกหอพักจะตองมีการสแกน
ลายนิ้วมือเขาออกทุกครั้ง ตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐–๒๓.๐๐ น.  

- ถานักศึกษาเขาหอพักเกินเวลาท่ีกําหนด คือ 
๒๓.๐๐ น. ทางวิทยาเขตฯ กําหนดระเบียบ คือ รปภ.
หนามหาวิทยาลัยประสานงานไปถามผูดูแลหอพักวามี
นักศึกษาชื่อนี้อาศัยอยูหอนี้จริงหรือไม ถามี รปภ.ก็จะให
ผูดูแลเปดประตูหอพักใหนักศึกษาเขาหอ และนักศึกษา
ตองเขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขหองพัก เรียนชั้นปไหน 
หลักสูตรใด พรอมท้ังเหตุผลวาทําไมเขาหอพักลาชา พอ
เชาวันถัดไป เจาหนาท่ีประจําหอนํารายชื่อพรอมเหตุผลท่ี
นักศึกษาเขียนออกรายงานประจําวัน และแจงไปยัง
อาจารยประจําหลักสูตรทราบ (ในกรณีเขาหอพักลาชา 
๑-๒ ครั้งจะตักเตือน, ๓ ครั้ง จะโทรแจงผูปกครองให
ทราบ) 

๖. มหาวิทยาลัยควรใชความไดเปรียบใน
การท่ีมีหอพักและมีนักศึกษาท่ีอยูประจําหอพัก  ใน
การสรางโอกาสและประโยชนสําหรับนักศึกษาท้ังใน
เชิงวิชาการและกิจกรรมอ่ืนๆ อยางเปนระบบ เชน 
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหนักศึกษา การสอนเสริม 
การอบรมเ พ่ือใหนั ก ศึกษา มี คุณลั กษณะ ท่ี เป น
เอกลักษณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เปนตน 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีการจัดตั้งชมรมตางๆ 
เพ่ือใหนักศึกษาท่ีอยูในหอพัก ไดนําความรูเชิงวิชาการมา
ประยุกตรวมกัน กับหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดการเรียนการ
สอน โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาชมรมใหคําปรึกษา เสนอแนะ 
และปฏิบัติจริงนอกหองเรียน  
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาทําอาหาร ออกรานหนาหอพัก 
 
ในวันหยุดนักขัตฤกษจะมีการสํารวจรายชื่อ

นักศึกษาวามีความประสงคไปจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศาสนาหรือไม เชน เวียนเทียน สวดมนต ฟงเทศน กวาด
ลานวัด หรือไม ถามีนักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรม วิทยา
เขตสุพรรณบุรี ก็จะจัดรถยนตรับสงนักศึกษาเพ่ือทํา
กิจกรรมตาง ๆ   

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมขอพักของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยโดยเนนกิจกรรมการทํางานรวมกันในทักษะ
วิชาชีพความเปนครู และความเปนสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. วิทยาเขตสุพรรณบุรีควรกําหนดให
นักศึกษาท่ีพักในหอพักรับประทานอาหารในโรง
อาหารของวิทยาเขตท้ัง ๓ ม้ือ โดยเหมาจายคาอาหาร

ศึกษาความเปนไปไดและกําหนดใหนักศึกษา 
ท่ีพักในหอพักรับประทานอาหารในโรงอาหารของ 
วิทยาเขตท้ัง ๓ ม้ือ โดยจัดทําแบบสํารวจความตองการ
ของนักศึกษา และวางแนวทางการดําเนินงาน ในสวน 
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
เปนรายภาคเรียน รวมท้ังควรปรับปรุงและกําหนด
รายการอาหารใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 

การปรับปรุงและกําหนดรายการอาหารไดสํารวจและ
ปรับรายการอาหารตามความนิยมของนักศึกษาแลว 
โดยจะการดําเนินงานรวมกับหลักสูตรคหกรรมศาสตร 
วิ ท ย า เ ขตสุ พ ร รณบุ รี  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ค ว ามอร อ ย และ 
นารับประทานยิ่งข้ึน 

 
ดานการจัดหารายได และบริหารงบประมาณ 

 ๑๑. วิทยาเขตสุพรรณบุรี  และศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้งควรทบทวนระบบการบริหาร
จัดการเพ่ือกําหนดแนวทางในการเพ่ิมรายได โดยควร
ใชพ้ืนท่ีหอพักในการทําประโยชนอยางอ่ืนในชวงท่ี
นักศึกษาปดภาคเรียน เชน การจัดฝกอบรมโดยใหผู
เขาอบรมเขาพักท่ีหอพัก เปนตน รวมถึงการใช
ประโยชนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของวิทยาเขตและศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้ ง ใหบริการ กับหนวยงานภายนอก เชน 
หอประชุม สนามกีฬาและสระวายน้ํา เปนตน 

 
๑. วิทยาเขตสุพรรณบุรีจะดําเนินโครงการ 

กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ
เปนแนวทางการเพ่ิมรายได และการใชประโยชนอ่ืน ๆ 
เชน การบริการสระวายน้ําสําหรับผูสูงอายุ การออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพในวัยผูสูงอายุ เปนตน 

๒. วิทยาเขตสุพรรณบุรีจะมุงจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนผูประกอบการและ SME ใหเปนแหลงนัดพบกับ
ธนาคารในทุกภาคเรียน 

๑๓. สํานักบริหารกลยุทธควรติดตามดูแล
ใหวิทยาเขต และศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งใหไดรับ
ทราบแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการ
จังหวัด เพ่ือใหวิทยาเขตและศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง
ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามงบประมาณของ
จังหวัดท่ีไดตั้งไว 

จ า ก ก า ร เ ข า รั บ ก า ร อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร  
“การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวน
ดุ สิ ต  ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๐” เ ม่ื อ 
วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ีจัดโดยกองบริหารงานบุคคล 
ไดรับแจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณบูรณา
การจังหวัดของวิทยาเขตสุพรรณบุรีวา หากวิทยาเขต
สุพรรณบุรีจะดําเนินการจัดทําโครงการใด ๆ ตองสงให
สํานักบริหารกลยุทธตรวจสอบโครงการกอนทุกครั้ง
เพ่ือใหโครงการมีความถูกตอง ตอบโจทยของจังหวัดและ
มีความเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย  

 
ดานการส่ือสารองคกร และความรวมมือกับองคกร
ภายนอก 

 ๔. วิทยาเขตและศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
ควรนําเสนอภารกิจ บทบาทหนาท่ี ความพรอมในการ
ใหบริการรูปแบบตางๆ โดยนําความโดดเดนของแตละ
แหง เชน สถานท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี หอพักท่ีมีคุณภาพ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน สระวายน้ํา 

 
 
วิทยาเขตฯมีการประชาสัมพันธ  ภารกิจ 

กิจกรรมและโครงการตางๆ ของวิทยาเขตฯ ออกสู
ภ ายนอกผ านทา ง  website หนั ง สื อ พิมพ ท อ ง ถ่ิ น 
หนังสือพิมพไทยรัฐ เปนตน และขณะนี้กําลังดําเนินการ
พัฒนา website ในการนําเสนอความพรอมในดานตางๆ 
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
โรงยิม สนามเทนนิส เปนตน เพ่ือประชาสัมพันธสู
ภายนอกผานชองทางท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อ
โซเชียลมีเดียใหมากข้ึน 

ประกอบดวย อาคาร จํานวน ๑๔ อาคาร รวมถึงหอพัก
นักศึกษา และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไมวาจะเปน
สระวายน้ํา โรงยิม สนามเทนนิส ฟสเนส เปนตน 

๕.  มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ
ผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด
ตางๆ เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนใหมากข้ึน เพ่ือเปน
การประชาสัมพันธความสามารถของนักศึกษา และ
ควรตั้งเปาหมายจํานวนสื่อประชาสัมพันธท่ีจะเผยแพร
สูภายนอก รวมท้ังดําเนินการใหไดเปาหมายตามท่ี
กําหนด 

วิทยาเขตฯมีการประชาสัมพันธผลงานของ
นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดตาง ๆ และ
เผยแพรสูสาธารณชนทางสื่อตาง ๆ ของวิทยาเขตฯ เชน 
website Line บอรดประชาสัมพันธ เปนตน นอกจากนี้
ยั งดํา เนินการสงขาวให กับกองประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย ตัวอยางเนื้อขาว อาทิ เชน 
นางสาวสุภัสสร กันหนองฮะ  นางสาวสุธาทิพย ชอดารา 
หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปนตัวแทน
ประเทศไทยเขารวมการแขงขันในรายการ Vietnam 
Culinary Challenge 2017 จั ดส งนั ก ศึ กษา เ ข า ร ว ม
แขงขันโดย ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียน
การอาหารนานาชาติสวนดุสิต ภายใตการสนับสนุน โดย 
Thailand  Culinary Academy สังกัดสมาคมเชฟแหง
ประเทศไทย อาจารยอัศพงษ อุประวรรณา ประธาน
หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ผู
ประสานงานนําทีมเขารวมการแขงขัน ไดรับรางวัล 
Grand Champion Trophies แ ล ะ ร า ง วั ล อ่ื น
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  1 Best Hygiene Trophies, Overall 
Winner Trophies, ๔ เหรียญทอง, ๑๘ เหรียญเงิน, ๑๕ 
เหรียญทองแดง และ ๓ ใบกาศนียบัตร ซ่ึงการแขงขันจัด
ข้ึนวันท่ี ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศเวียดนาม 
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ผลการดําเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือน       
และค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหนง่บริหารมหาวิทยาลัย  
ที่เก่ียวข้องกบัรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
ด้านการบรหิารจัดการ 
 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีโครงการวิจัยที่พร้อมนําเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน
เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในด้านงบประมาณ 

 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาตระหนักเห็นถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมของข้อเสนอโครงการวิจัย

เพ่ือให้ทันต่อการขอรับงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการกําหนด
นโยบายให้อาจารย์/นักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ สามารถย่ืนข้อเสนอ
โครงการวิจัยผ่านทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจํานวน 1 ครั้ง/ปี เพ่ือการบริหารจัดการข้อเสนอโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมดจะถูกนําเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือ
กลั่นกรองคุณภาพ จําแนกข้อเสนอโครงการวิจัยให้เหมาะสมกับแหล่งทุนต่างๆ รวมไปถึงการพิจารณาความเป็นไป
ได้และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขอรับทุน ทําให้อาจารย์/นักวิจัยไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยที่เหมาะสมตามแหล่งทุน กรอบวงเงิน และศักยภาพของตนเอง ทั้งน้ีข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมดดังกล่าว  
จะถูกรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลในระบบ R-system เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนํามาใช้วางแผนบริหารจัดการได้
ทันต่อความเร่งด่วนในการขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ดังนั้นอาจารย์และนักวิจัยจะสามารถกําหนดแผนในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของตนเองล่วงหน้าได้ว่าจะประสงค์ขอทุนก่ีโครงการต่อไป ซึ่งการวางแผนล่วงหน้า
เช่นนี้จะช่วยลดความเส่ียงในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในระยะอันสั้นท่ีอาจทําให้มีคุณภาพน้อยกว่าการ
เตรียมการในระยะยาว ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยหลายขั้นตอนที่ทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดระบบเพ่ือช่วยเหลือเอาไว้ เช่น การพบปะแหล่งทุนเพ่ือรับทราบกรอบประเด็นงานวิจัย 
การเข้ารับคําปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจะมาสามารถย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยในรอบท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปิดรับได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงสามารถย่ืนขอรับทุนได้ทันต่อทุกแหล่งที่เปิดรับแบบเร่งด่วน อันจะ
เป็นการสร้างโอกาสและความได้เปรียบหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีความประสงค์จะขอทุนวิจัยในแหล่งทุนเดียวกันเพิ่ม   
มากข้ึน 
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2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเร่งรัดให้นักวิจัยดําเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นตามกําหนดสัญญาเพ่ือลด
จํานวนเงินกันเหลื่อมปีด้านการวจิัยซ่ึงมีจํานวนมากในปัจจุบนั ซึ่งส่งผลต่อการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 
จากการเปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพการดําเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณแผ่นดินปี 2555 – 2559 ในระดับประเทศ ที่รายงานในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) 
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พบว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการ
วิจัยในภาพรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายในระดับประเทศดังภาพ  

 

 
 

ภาพ แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณปี 2555 – 2559 
 
 จากแผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณปี 2555 – 2559 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการเบิกจ่ายในระดับประเทศพบว่าในภาพรวมระดับประเทศยังมีตกค้างการเบิกจ่ายงบ
ด้านการวิจัยในปีงบมาณ 2555 – 2557 เหลืออยู่ ในขณะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถปิดโครงการได้ทั้งหมด 
และในส่วนของปีงบประมาณ 2558 – 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ยังคงมีการเบิกจ่ายสูงกว่าการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมระดบัประเทศคิดเป็นร้อยละ 37.5 และ 61.01 ตามลําดับ  
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 แม้ว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะมียอดการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัยที่ค่อนข้างสูงกว่าภาพรวมใน
ระดับประเทศ แต่พบว่าปัญหาอุปสรรคท่ีนักวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เน่ืองจากทุนวิจัยที่นักวิจัยได้รับการสนันสนุนในแต่ละโครงการมี
งบประมาณที่ค่อนข้างสูง และมีขอบเขตของการดําเนินงานวิจัยที่มีปริมาณเนื้องานค่อนข้างมาก มีความละเอียด
ซับซ้อนในการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดคุณภาพเป็นท่ียอมรับใน    
แวดวงวิชาการ อันจะนํามาซึ่งชื่อเสียงด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนําไปใช้
ประโยชน์สู่สาธารณะ รวมไปถึงสามารถนํามาขอผลงานทางวิชาการได้ จึงทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการทําวิจัย
มากกว่า 1 ปี ตามท่ีกําหนดในสัญญารับทุน  

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กําหนดมาตรการเร่งรัดให้นักวิจัยดําเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นตามกําหนดสัญญาดังน้ี 

1. ประชุมอาจารย์นักวิจัยเพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ 
เป็นประธานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เพ่ือแจ้งให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยจะแนกตามปีงบประมาณคือ  

- ปีงบประมาณ 2558 กําหนดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
- ปีงบประมาณ 2559 กําหนดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 

2. ทําบันทึกแจ้งติดตามความคืบหน้าการทําวิจัยและการเบิกจ่ายเป็นรายโครงการในเดือนมิถุนายน 2560 
โดยประสานขอความร่วมมือคณบดี ผู้อํานวยการ เพ่ือกํากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัยของ
บุคลากรในสังกัด 
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ที่จะ
มาถึง โดยเน้นกลยุทธ์ในการเร่งรัดกระบวนการทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและเบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 
 4. จัดประชุมอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการ
ดําเนินการวิจัยและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญารับทุน และมาตรการลงโทษสําหรับผู้ท่ีไม่
สามารถปิดโครงการได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
ด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร 
 

1. คณาจารย์ควรสร้างงานวิชาการและงานวิจัยเก็บรวบรวมสะสมไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นฐาน
สําหรับใช้เป็นผลงานในการขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ โดยให้ถือว่าการทํางานวิชาการและงานวิจัยนั้นเป็น
หัวใจหลักของการเป็นอาจารย์ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ือให้อาจารย์สามารถทําผลงาน
ด้านการวิจัยและวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง โดนมีกระบวนการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือ ระบบ R-system รวมท้ังระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
NRMS ซึ่งสามารถรวมรวมข้อมูล และสืบค้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานย้อนหลังได้  
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แหล่งงบประมาณด้านการวิจัยหลักที่ใช้ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 3 แหล่งงบประมาณ คือ งบประมาณแผ่นดิน (วช.) งบประมาณบํารุง
การศึกษา (บกศ.) และงบประมาณแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบังได้มีความเติบโตทั้งในด้านงบประมาณการ
วิจัยในภาพรวม และจํานวนโครงการที่ไดร้ับการสนับสนุนจากภายนอกเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี ดังตาราง 

 
ตารางที่ 1 งบประมาณด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
  

 

ประเภทแหล่งทุน 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งบประมาณแผ่นดิน (วช.) 40,604,200 38,179,100 45,221,800 78,278,800 
งบประมาณบํารุงการศึกษา (บกศ.) 8,268,315 9,901,780 3,000,776 3,000,000** 
งบประมาณแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ 77,485,780 60,290,700 58,371,631 15,537,750* 

รวม 126,358,295 108,371,308  106,594,207 96,816,550* 
 
ตารางที่ 2 จํานวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 

 

ประเภทแหล่งทุน 
จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งบประมาณแผ่นดิน (วช.) 51 85 98 98 
งบประมาณบํารุงการศึกษา (บกศ.) 259 177 51 16** 
งบประมาณแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ 73 162 261 24* 

รวม 383 424 410 138* 
 
หมายเหตุ: *  ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 
  ** มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษาในปีงบประมาณ 60 แต่ได้จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินของโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมา
เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยในส่วนที่เป็นงบบํารุงการศึกษาประจําปีงบประมาณ 2560 แทน 
 

นอกจากการส่งเสริมให้สร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนายังสนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการมีความพร้อมที่จะทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการระดับที่สูงข้ึนและมี
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเตรียมทํา
ผลงานทางวิชาการให้ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบการที่กําหนด ในการน้ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
เอาไว้ดังกล่าว โดยได้จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยไดพ้ัฒนาศักยภาพ
อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน ผ่านโครงการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้
เริ่มดําเนินการโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมของโครงการฯ ประกอบไปด้วย 
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การเตรียมความพร้อมในการย่ืนขอตาํแหน่งทางวิชาการ และเข้าพบท่ีปรึกษา เพ่ือทราบแนวทาง และข้อเสนอแนะ 
ในจัดทําผลงานทางวิชาการ และการเข้าพบที่ปรึกษา เพ่ือทําการปรึกษาผลงานทางวิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นราย
กรณี โดยมีผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2558-2559 ดังตาราง 
 
ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

สถานะ 
จํานวนอาจารย์ (คน) 

ปี 2558 ปี 2559 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 14 20 
จํานวนผู้ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ 6 NA 
จํานวนผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ 12 20 

 
หมายเหตุ: ปีงบประมาณ 2560 ยังไม่ได้ดําเนินโครงการเน่ืองด้วยโครงการฯ จะเริ่มต้นดําเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือน 
กรกฏาคม – ตุลาคม ของทุกปี 
 
ด้านการจัดหารายได้และบริหารงบประมาณ 
 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรผลักดันให้เกดิงานวิจัยที่สามารถต่อยอดทางนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเน้นการผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่สามารถต่อยอดทางนวัตกรรมเพ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้มาอย่างต่อเน่ือง    
ดังจะเห็นได้จากการกําหนดให้มีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) จะมีการ
สนับสนุนการจดแจ้งและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเชื่อมโยงนโยบายการผลักดันการทําวิจัยเชิงพาณิชย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีให้เกิดการนําไป
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ โดยเน้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ 46.23 ล้าน
บาท ซึ่งสูงกว่าในปีงบประมาณ 2560 ค่อนข้างมาก ซึ่งงานวิจัยเหล่าน้ีเน้นการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ท่ี
สามารถนําไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างรูปธรรม โดยทําความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจท่ี
ใหก้ารสนับสนุนและรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย รวมทั้งให้การสนับสนุน
การทําวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล หรือสถานที่ต่างๆ ในการทําวิจัย ซึ่ง
ภายหลังเมื่อดําเนินการทําวิจัยเสร็จสิ้นลงแล้ว งานวิจัยทั้งหมดดังกล่าวจะสามารถก่อให้เกิดมูลค่าหรือรายได้จาก
นวัตกรรมจากการวิจัยกลับคือสู่มหาวิทยาลัยด้วย 
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2. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรผลักดันให้เกิดงานวิจัยด้านอาหารให้มากขึ้น เน่ืองจากเป็นอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และเป็นงานวิจัยที่สามารถนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้จํานวนมาก 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการดําเนินงานโครงการ Researcher Club เพ่ือเป็นการสานต่อนโยบาย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พันธกิจด้านการวิจัย ในลักษณะการสร้างเครือข่าย
ร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับคณะ/โรงเรียนและนักวิจัยที่เป็นสมาชิกในคลับที่เป็นอัตลักษณ์ทั้ง 4 ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ อาหาร พยาบาลและสุขภาวะ อุตสาหกรรมบริการ และการศึกษาปฐมวัย ดังน้ันงานวิจัย
ทางด้านอาหารจึงเป็น 1 ใน 4 คลับท่ีได้มีการผลักดันให้มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย บูรณาการงานวิจัย
ร่วมกับสาขาวิจัยอื่น ๆ และมีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ยังได้มี
การพัฒนาไซต์ http://rclub.research.dusit.ac.th เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการชับเคลื่อนกิจกรรมของคลับและ
รองรับการดําเนินงานของสามาชิกในคลับทั้ง 4 ด้วย  

ภายหลังจากการดําเนินงานงานวิจัยทางด้านอาหารเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) จะมีการสนับสนุนการจดแจ้งและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านอาหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป 
โดยผ่านช่องทางการประสานโยตรงไปยังผู้ประกอบการ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือการออกบูธนิทรรศการ เช่น 
การเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2017)” ณ อาคาร H 
103 ศูนย์นิทรรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพ่ือเป็นการแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มี
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านอาหารให้กับผู้ที่สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายในการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิง
พาณิชย์  โดยนําผลงานวิจัยไปจัดแสดงท้ังสิ้น 11 รายการ ดังน้ี ข้าวแต๋นซอสต้มยํากุ้งข้าวหอม ขนมจีบข้าวลืมผัว 
ปอเปี๊ยะข้าวกล้องผัดนํ้าพริกลงเรือ ป้ันขลิบทอดไส้น้ําพริกเผาปลาสลิด ไส้กรอกค่ัวกลิ้งหมูพื้นเมือง ขนมเป๊ียะ
ลูกเต๋าไส้ถ่ัวกวนผสมลูกจาก ขนมโมจิไส้ถ่ัวกวนเสริมลูกจาก ขนมปังโฮลวีตข้าวกล้องหอมมะลิ พายแป้งฟักทอง
สอดไส้แอปเป้ิล ไอศกรีมเชอร์เบทมะม่วงเบา ไอศกรีมข้าวกล้องงอกและเม็ดแมงลัก   

นอกจากน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนายังได้ผลักดันอัตลักษณ์ด้านอาหารโดยการร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับ
การดําเนินการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ 2560 สาขา
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เพื่อเป็นการนําประสบการณ์ตรงในการวิจัยด้านอาหารมายกระดับในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เพ่ือนําไปสู่มาตรฐานและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป โดยในการอบรมจะ
ประกอบด้วย กิจกรรม ดังน้ี 

1. การจัดกิจกรรมเพ่ือวิจัยร่วมผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ กับ
ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

2. กําหนดแนวทางความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงเทคนิค 
รวมทั้งการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการร่วมกัน 
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3. จัดกิจกรรมในรูปแบบโครงการความร่วมมือเพ่ือส่งผู้เข้าร่วมอบรมเข้าไปเป็นท่ีปรึกษาในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการผลิตและบริการของภาคอุตสาหกรรม 

4. กิจกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารผ่านการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยคัดเลือกภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารในเครือข่ายเพ่ือต่อยอดโดยทําในลักษณะโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และนําเข้ามาในเครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

3. มหาวิทยาลัยควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว เน่ืองจากมีปัจจัยสนับสนุนที่สามารถดําเนินการได้ เช่น    
โรงสีข้าว แปลงนา และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเรื่องข้าว เป็นต้น 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทําการส่งเสริมงานวิจัยเก่ียวกับข้าวมาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นมี
ปัจจัยสนับสนุนที่สามารถดําเนินการได้ เช่น โรงสีข้าว แปลงนา และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเร่ืองข้าว เป็น
ต้น ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถด้านการปลูกข้าว การแปรรูปข้าว
เป็นอาหาร เครื่องสําอาง การบริหารจัดการ รวมท้ังการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรของโรงสีข้าวสวนดุสิต
โดยตรง ดังตัวอย่างล่าสุดในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย 
และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2559 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนท่ี จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจับ (สกว.) ซึ่งประเด็นหัวข้องานวิจัย คือ การส่งเสริมการผลติ
ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเกษตรกรส่วน
ใหญ่ในพื้นที่ทําอาชีพปลูกข้าว อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมการเกษตรที่เก่ียวกับกับข้าว เช่น โรงสี โรงนึ่ง โรงอบ เป็น
ต้น โดยแผนโครงการวิจัยดังกล่าวประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยจํานวน 8 โครงการ ดังน้ี 

1. ศึกษาความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองย่ังยืนอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการนาแปลงใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. การพัฒนาขนมปังหวานเสริมข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเชิงพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี 
4. การศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการศึกษา

แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษในพื้นท่ีอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
5. ศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลในนาข้าว 
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งข้าวกล้องเพาะงอก 
9. การผลิตเครื่องดื่มนํ้าใบข้าวอ่อนพร้อมดื่มจากข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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4. มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการวิจัยหลายๆโครงการให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน และนํามา
บูรณาการเข้าด้วยกันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดทําโครงการวิจัยหลายๆ

โครงการให้มีความต่อเน่ืองเชื่อมโยงกัน และนํามาบูรณาการเข้าด้วยกันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ผ่านทางเครือข่ายด้านการวิจัยใน 2 รูปแบบ
ได้แก่ 

1. Researcher club เ ป็น รูปแบบเครือ ข่ายในการพัฒนางานวิ จัยในสาขาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ผ่านคณะในสาขาอัตลักษณ์ทั้ง 4 ได้แก่ อัตลักษณ์อาหาร (โรงเรียนการเรือน) อัตลักษณ์ปฐมวัย 
(คณะครุศาสตร์) อัตลักษณ์อุตสาหกรรมบริการ (โรงเรียนการท่องเท่ียว) และอัตลักษณ์การพยาบาลและสุขภาวะ 
(คณะพยาบาลศาสตร์) โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทําวิจัยข้ามศาสตร์สาขาระหว่างนักวิจัยในสาขาต่างๆ
เพ่ือร่วมกันทําการวิจัยในรูปแบบชุดโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนางานวิจัยในสาขาอัตลักษณ์ให้มีความ
เข้มแข็งและโดดเด่น ซึ่งกิจกรรมของ club จะเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านการวิจัยระหว่าง
สมาชิกใน club รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอัตลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาช่วยใน
การให้คําแนะนําและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ผลิต
งานวิจัยในลักษณะบูรณาการที่สามารถนําไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางต่อไป 

2. SDU research consortium เป็นรูปแบบเครือข่ายการวิจัยในสาขาอื่นๆนอกเหนือไปจากสาขา
ที่เป็นอัตลักษณ์ ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาขาการบริหารจัดการ (คณะวิทยาการจัดการ) 
สาขาชุมชนท้องถิ่น (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง) และสาขาพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาร่วมกับสวนดุสิตโพล) กลุ่มเครือข่าย SDU research consortium นี้ แบบการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกับ 
Researcher club แต่จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันในสาขาวิชาที่มุ่งพัฒนาการวิจัยในสาขานอกเหนือจากสาขา        
อัตลักษณ์ 

การร่วมมือเพ่ือสร้างเครือข่ายดังกล่าว มุ่งเน้นที่การพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างนักวิจัยข้ามศาสตร์สาขา สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยร่วมกันที่เป็น
งานวิจัยในลักษณะการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติได้ต่อไป 
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ผลการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดอืนและคาตอบแทน 

ของผูดํารงตําแหนงบรหิารมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ 

รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและลูกคาสัมพันธ 
 

๑. ประเด็นการเปดหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติ ควรเปนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีความ
เชี่ยวชาญ โดดเดน มีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นและสามารถแขงขันได 

การดําเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยมุงเนนพัฒนาในการสรางความเปนสากล ซึ่งตองอาศัยกลไกดานตางๆ ของงานกิจการ
ตางประเทศเขามาเอื้ออํานวยใหเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่จะตองประเมินได อีกทั้งตอง
ทําใหครอบคลุมใหถึงหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของในทุกระดับ อาทิ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน 
คณาจารย ตลอดจนอาคันตุกะผูมาเยี่ยมเยียน เปนตน ซึ่งตองอาศัยทั้งกลไกดานการสื่อสาร การจัดทํา
ฐานขอมูล การใหบริการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดโครงสรางท้ังทางกายภาพและโครงสรางหนวยงาน
ที่มารองรับ ตลอดจนการทํางานท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนที่ เกี่ยวของ ภายใตนโยบายและทิศทาง          
การดําเนินงานที่สงเสริมบรรยากาศความเปนสากล 
  นโยบายดานกิจการตางประเทศของมหาวิทยาลัยในอันท่ีจะทําความรวมมือดานการศึกษา          
การจัดการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุงเนนการทําหลักสูตรตามความตองการของมหาวิทยาลัย
คูความรวมมือบนพื้นฐานความเช่ียวชาญของเราเอง ดังนั้น การเลือกที่จะทําหลักสูตรใดกับมหาวิทยาลัยใด   
จึงมีความพิถีพิถันและดําเนินไปดวยความระมัดระวังบนเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนการทําหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอยอดไปยังความตองการในหลักสูตรระยะยาวโดยเฉพาะ 
หลักสูตรความรวมมือกับตางชาติ ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ ไดแก 

๑. หลักสูตร The 21st Century Tourism and Hotel กับมหาวิทยาลัยซานตงโมเดริน  
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๒. หลักสตูรระยะสั้น     

       • คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการจัดอบรมครูประถมศึกษา ประเทศภูฏาน 
“Training Corse for Groups of Primary School Teachers from Bhutan”   

 

 
“Training Corse for Groups of Primary School Teachers from Bhutan” รุนท่ี ๑ 

 

 
“Training Corse for Groups of Primary School Teachers from Bhutan” รุนท่ี ๒ 

 

      •  ค ณ ะ นั ก ศึ ก ษ า จ า ก  International Education College Guangxi University of 
Finance and Economics มารวมโครงการแลกเปล่ียนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไทย - จีน ณ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

 
 

  • ฝายกิจการตางประเทศและลูกคาสัมพันธ จัดโครงการความรวมมือแลกเปลี่ยนภาษา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมจีน Zhejiang Winter Camp 2016 โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมโครงการฯ 
ณ  Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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  • ผศ.ทัศซุฮิโร ยูชิตะ และคณะอาจารยพรอมนักศึกษา จํานวน ๑๑ คน จากคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุน เขารวมกิจกรรมภายใตโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการสอนของประเทศ
ญี่ปุน ณ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู
เชิงการสอน และประสบการณในการสอนระหวางอาจารยและนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย  
 

   
  •  ค ณ ะ นั ก ศึ ก ษ า จ า ก  College of Hotel & Tourism Management YOUNGSAN 
UNIVERSITY  มาอบรมอาหารไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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   • มีการทําหลักสูตร Hospitality Management (International Program) รวมกัน ระหวาง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Auckland University of Technology (AUT) หลักสูตรดังกลาว นักศึกษา  
มีโอกาสไดรับปริญญา ๒ ใบ โดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนระยะเวลา ๒ ปครึ่ง และศึกษาท่ี AUT 
ประเทศนิวซีแลนด เปนเวลา ๑ ป 
 

๒. มหาวิทยาลัยควรดูแลนักศึกษาตางประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสม และนักศึกษาไทยก็ควรไดรับ   
การดูแลที่ดีเชนเดียวกัน 
 

การดําเนินงาน 
  ฝายกิจการตางประเทศและลูกคาสัมพันธมีนโยบายการพัฒนาดานขอมูลและสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกนักศึกษาตางชาติ ดังนี้ 
  ๑. จัดทํา Guide book สําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางชาติ 
  ๒. จัดทําเอกสารแนะนําการประสานงาน ขอกําหนดและกระบวนการในการดูแลชาวตางชาติสําหรับ
หนวยงานภายใน 
  ๓. จัดทําเอกสาร สัญญา ประกาศ ปาย และขอความที่เปนภาษาอังกฤษ 
  ๔. จัดทําระบบฐานขอมูลชาวตางชาติ (รวมมือกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

โดยไดมีรูปแบบของกิจกรรม/วิธีการดําเนินกิจกรรม/ Flow chart การทํางาน ดังน้ี 
๑. การใหบริการดานกิจการตางประเทศแกอาจารย บุคลากร ชาวตางประเทศ โดยประเภทของ

การใหบริการ อาท ิการขอวีซา การตอวีซา การทําสัญญาตางๆ การอํานวยความสะดวกในการติดตอกองตรวจ
คนเขาเมือง การใหบริการขอมูลที่จําเปน และการชวยเปนสื่อกลางในการติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายในและภายนอกองคกร เปนตน 
  ๒. การใหบริการดานกิจการตางประเทศแกนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย  ประเภทของการ
ใหบริการ อาทิ ใหบริการตรวจสอบประวัตินักศึกษาสมัครใหม/ผูมาอบรม/ปฏิบัติงานชาวตางประเทศ 
ประสานกองตรวจคนเขาเมือง สํานักงานขาวกรองแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ ใหบริการหนังสอืรับรอง
แกนักศึกษาไทยท่ีตองการไปตางประเทศ ประสานงานการจัดทําและตรวจสอบทําหนังสือและขอตกลงรวม
ระหวางประเทศ เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มความเขาใจในการสื่อสารระหวางกันดานขอมูล 
ขอกําหนด และสิ่งที่ควรรู   ในการศึกษา อีกทั้งขอมูลตางๆ ที่จําเปนในการใชชีวิตในประเทศไทย เชน เบอร
โทรศัพท ที่ต้ังสถานฑูต โรงพยาบาล หองพัก บานเชา เบอรโทรฉุกเฉิน เวลาการเดินรถ เปนตน โดยมีกําหนด
ออกปละ ๑ ครั้งในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส 
  ๓. จัดทําเอกสารแนะนําการประสานงาน ขอกําหนดและกระบวนการในการดูแลชาวตางประเทศ
สําหรับหนวยงานภายใน จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานและการใหบริการดานการตางประเทศ โดยระบุถึง
ระเบียบปฏิบัติ เกณฑ ขอกําหนด แนะนําขั้นตอนและกระบวนการในการดูแลชาวตางประเทศ เพื่อความ
ชัดเจนในการใหบริการดานกิจการตางประเทศและชวยใหการประสานงานระหวางบุคลากรที่ทําหนาที่วิเทศ
สัมพันธในระดับคณะ หลักสูตร กับหนวยงานตางๆ มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 
 

๓. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควรจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) และบันทึกขอตกลง (MOA) ที่ เปน
มาตรฐาน และมีเงื่อนไขตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดทําทั้ งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศของคูสัญญา 
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๔. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามบันทึกความเขาใจ (MOU) และ
บันทึกขอตกลง (MOA) เพื่อนํามาวิเคราะหหาแนวทางสําหรับการวางแผนการดําเนินงานตอไป 
 

๕. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทําบันทึกความเขาใจ (MOU) และบันทึกขอตกลง (MOA) กับมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานอื่นที่มีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางจริงจังเทานั้น โดยคํานึงถึงประโยชนที่มหาวิทยาลัย
จะไดรับเปนหลัก รวมถึงสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะมีเครือขายหรือคูความรวมมือโดยผลักดันใหเกิด
ความรวมมือข้ึนจริง 
      มหาวิทยาลัยรับทราบและตระหนักในเรื่องการลงนามความรวมมือกับคูความรวมมือที่ตองกํากับดูแล
ใหมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานและมีความ active อยางตลอดตอเนื่อง 
 

 ************************************************************************************* 
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