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โครงสร้ำง
สำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย
เลขำนุ ก ำรสภำมหำวิ ท ยำลั ย
หั ว หน้ ำ สำ นั ก งำนเ ลขำ นุ ก ำร สภำ มหำ วิ ท ยำ ลั ย

งำ นเ ลขำ นุ ก ำ ร และธุ รกำ ร

ง ำ น ก ำ ร ป ร ะชุ ม
สภำมหำวิทยำลัย
นำงสำวนัยรัตน์ เสมสว่ำง (หัวหน้ำสำนักงำน)
นำงจันทรำ เลิศอนันต์

คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
นำงสำวนัยรัตน์ เสมสว่ำง
นำงวำสนำ บุ ณยทัต

สภำคณำจำรย์และพนักงำน
นำงสำวชนม์นิภำ มณีโชติ
นำงจันทรำ เลิศอนันต์

กำรประชุ มเฉพำะกิจอื่นที่ได้รบั มอบหมำย
มอบหมำยผู ้รับผิดชอบเป็นกรณี

-

งำนเลขำนุกำร
งำนธุ รกำรและงำนสำรบรรณ
งำนกำรเงินและพัสดุ
งำนวำงแผนและงบประมำณ
งำนกำรประกันคุณภำพภำยในตำมตัวชี้วัด
งำนต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก
งำนติดต่อประสำนงำนภำยในและภำยนอก
นำงจันทรำ เลิศอนันต์
นำงวำสนำ บุ ณยทัต
นำงสำวจินต์ทิพำ สุประดิษฐ์
นำงสำวชนม์นิภำ มณีโชติ
นำงสำวปั ทมำ ลักษณะโยธิน (ปฏิบัติงำนในตำแหน่งเลขำนุกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร)

จำนวนบุ คลำกร
ในสำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย
๖ คน ประกอบด้วย
- พนักงำนมหำวิทยำลัย ๓ คน
- ลูกจ้ำงประจำ ๑ คน
- เจ้ำหน้ำที่ประจำตำมสัญญำจ้ำง ๒ คน

พันธกิจ
๑. กำรจัดกำรประชุ มให้มีคุณภำพอย่ำงเป็นระบบเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. กำรประสำนงำน กำรอำนวยควำมสะดวก และกำรบริกำรในกำรปฏิบัติงำนที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย
๓. กำรเผยแพร่เชื่ อมโยงข้อมู ลข่ำวสำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. กำรสนับสนุนและรองรับภำรกิจของมหำวิทยำลัยและกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกองค์กร

งบประมำณด้ำนกำรเงิน
สำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรประชุ ม ได้แก่ ๑) กำรประชุ ม
สภำมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ๒) กำรประชุ มคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ๓) กำรประชุ มสภำคณำจำรย์และพนักงำน
มหำวิทยำลัย ๔) กำรประชุ มเฉพำะกิจอื่นที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย รวมทั้งวำงแผนกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำน
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย ดังนั้น งบประมำณที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรประชุ ม และ กำรบริกำรจัดกำรภำยในสำนักงำนฯ
จะแบ่งเป็น เงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย โดยกำรขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณเป็นครั้ง ๆ ไป

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
Objective

เ ป้ ำ ป ร ะ ส ง ค์
Goal

ก ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น ท รั พ ย ำ ก ำ ร บุ ค ค ล
กำรพัฒนำศักยภำพ
บุ คลำกรในหน่วยงำนมี
ของบุ คลำกร
ผลกำรทำงำนดีขึ้น
ก ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร จั ด ป ร ะ ชุ ม / ด้ ำ น อื่ น
กำรจัดกำรประชุ มให้มี
ดำเนินกำรจัดกำรประชุ ม
คุณภำพอย่ำงเป็นระบบ - สภำมหำวิทยำลัย
เพื่อสนับสนุนกำร
- คณะกรรมกำร
บริหำรงำนของ
ส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัยอย่ำงมี
มหำวิทยำลัย
ประสิทธิภำพ
- สภำคณำจำรย์และ
พนักงำน

กำรอำนวยควำมสะดวก
และกำรต้อนรับบุ คคล
ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย โครงกำร
ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอก และ
งำนอื่น ๆ ตำมที่
มหำวิทยำลัยมอบหมำย

ดำเนินกำรต้อนรับและ
อำนวยควำมสะดวกแก่
บุ คคลภำยในและ
ภำยนอก ตลอดจน
ผู ้เข้ำร่วมในโครงกำร
ต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัย

ก ล ยุ ท ธ์
Strategy
จัดทำแผนกำรอบรม
ตลอดปี
ๆ
- อำนวยควำมสะดวก
และประสำนงำน
หน่วยงำนภำยในที่จะ
เสนอเรื่องวำระกำร
ประชุ มให้เป็นไปตำม
ปฏิทิน เพื่อจะได้จัดทำ
รู ปเล่มสมบู รณ์ก่อนจะมี
กำรประชุ มล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย ๗ วัน
- ติดตำมและสอบถำม
ผลกำรปฏิบัติงำนตำม
มติท่ปี ระชุ ม และรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ
ประสำนกับหน่วยงำนที่
จัดงำนหรือโครงกำร
เพื่อทำควำมเข้ำใจใน
ลักษณะของกำรจัดงำน
นัน้ ๆ ซึ่ งจะทำให้กำร
วำงแผนในกำรต้อนรับ
ง่ำยขึ้น

แ ผ น ก ำ ร ดำ เ นิ น ง ำ น
Initiative

ก ำ ร วั ด ผ ล
Measure

จัดให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนใน
สำนักงำนเข้ำรับกำรอบรม
ตำมแผน

เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำรับกำร
อบรมอย่ำงน้อยคนละ ๒
หลักสูตร

ดำเนินกำรจัดประชุ มตำม
แผนกำรปฏิบัติงำนก่อน
กำรประชุ ม ระหว่ำงกำร
ประชุ ม และหลังกำรประชุ ม

จัดกำรประชุ มอย่ำงมี
ระบบได้มำตรฐำนที่
กำหนด และได้รับควำม
พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร

มอบหมำยบุ คลำกรใน
สำนักงำนไปต้อนรับและ
อำนวยควำมสะดวกตำม
ควำมเหมำะสม

- บุ คลำกรมีสมรรถนะสูง
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมือ
อำชี พ
- กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลด้วยระบบ
มำตรฐำน

ลั ก ษณะกำรให้ บ ริ ก ำร

จัดประชุ มสภำ
มหำวิทยำลัย

จัดประชุ มอื่น ๆ
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

สำนักงำน
เลขำนุกำรสภำ
มหำวิทยำลัย

จัดประชุ มสภำ
คณำจำรย์และ
พนักงำน

จัดประชุ ม
คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย

งำนต้อนรับและ
อำนวยควำม
สะดวก

- ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
สภำมหำวิทยำลัย
- ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย
- คณะกรรมกำรสภำ
คณำจำรย์และพนักงำน
- ผู ้บริหำรมหำวิทยำลัย
- หน่วยงำนภำยในคณะ
สถำบัน สำนัก หรือส่วน
งำนอื่นที่เทียบเท่ำคณะ
- หน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย

เป้ ำหมำยและงบประมำณ

เป้ ำหมำย

ในกำรให้ บ ริ ก ำรของหน่ ว ยงำน
๑. กำรจัดกำรประชุ มอย่ำงมีระบบได้มำตรฐำนที่กำหนดเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร
๒. กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลด้วยระบบมำตรฐำน
๓. บุ คลำกรมีสมรรถนะสูงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชี พ

งบประมำณ
งบประมำณที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรประชุ ม และ กำรบริกำรจัดกำรภำยในสำนักงำนฯ จะแบ่งเป็น
เงินงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย โดยกำรขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณเป็นครั้ง ๆ ไป

โครงสรางกองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองกลาง
งานบริหารทั่วไป
สงหนังสือระบบเอกสาร-รับ - และ e-Office
งานสแกนจัดเก็บ - แจกจาย รักษา สืบคน และทําลายหนังสือ
สงไปรษณีย- บริการรับ โตตอบหนังสือภายในและภายนอก/พิมพ/ราง ตรวจสอบ - เอกสารกอนเสนอผูบริหารลงนาม
จัดทํางบประมาณ - เบิกจายงบประมาณ เบิกจายวัสดุสํานักงาน
และดูแลครุภณ
ั ฑ สาธารณูปโภค/
- สวัสดิการงานศพ
- การประชุมและงานเฉพาะกิจ
- ดําเนินการประชุมทุกขั้นตอน
ติดตามผลตามมติที่ประชุม ประสานงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
- ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกหนวยงานอื่น
งานประกันคุณภาพ - งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
- งานเลขานุการผูบ ริหาร
งานนัดหมายและอํานวยความสะดวก ตรวจสอบเรื่องกอนนําเสนอผูบ ริหารลงนาม เตรียมเอกสารและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องผูบริหารเสนอที่ประชุม และจัดเก็บเอกสารและ -คําสั่งของ
ผูบริหาร
-ติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งการของผูบริหาร
จัดหา จัดทํา และวิเคราะหขอมูลสําหรับผูบริหาร - รางสาร แปลเอกสารและอื่นๆ /
-อํานวยความสะดวกแกผูบริหารและผูม าพบผูบริหาร

งานยานพาหนะ
สงอาจารยผสู อน-บริหารยานพาหนะรับ -สวัสดิการบุคลากร
และงานบริการทั่วไป และหนวยงานภายนอก
พิมพหนังสือภายในและภายนอก/ราง / จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําป -วางแผนจัดซื้อจัดหายานพาหนะ
ของมหาวิทยาลัย
จัดซอมแซม บํารุงรักษายานพาหนะ -ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
จัดทําเรื่องเบิกจายและจัดซื้อจัดจาง ติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งการของผูบริหารและมติทปี่ ระชุม งานประกันคุณภาพ -งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
งา -นจัดทําขอมูลสถิติการใชรถยนตสวนกลาง เพื่อควบคุมและ
มาตรการประหยัดพลังงาน
ใหบริการหนวยงานภายนอกตามคําสัง่ การของผูบริหาร -ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกหนวยงานอื่น
ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมา -ย

งบประมาณ
ดานบุคลากร

ดานบริหารจัดการ

ประเภท
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางของมหาวิทยาลัย
รวม

จํานวน
1
13
41
55

หมวด
คาใชสอย
คาตอบแทน (วิทยากร, นักศึกษา)
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค (ไปรษณีย)
รวม

พันธกิจ

คาจาง

จํานวน
279956.68
527,000.00
22,440.45
274,576.00
1,103,973.10

ขอมูลตั้งแต 1 ต.ค. 58-31 พ.ค.59

1. สนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานของสวนงาน หนวยงาน ใหมีระบบและ
เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
2. พัฒนางานบริการเพื่อสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ

การจัดการดานการเงิน
วัตถุประสงค
เปาประสงค
กลยุทธ
ใชจายงบประมาณ
เพื่อประหยัดคาใชจาย ลดขั้นตอน
อยางคุมคา
การปฏิบัตงิ าน

แผนการดําเนินงาน
นําระบบสํานักงาน
อัตโนมัตมิ าใชในการ
ปฏิบัติงาน

การจัดการดานทรัพยากรบุคคล
เพิ่มสมรรถนะ
การบริการที่มี
การใหบริการ
ประสิทธิภาพ

ทักษะความเชี่ยวชาญ
ในงาน

การจัดการดานการดําเนินงาน
พัฒนาระบบงานอยาง เพิ่มประสิทธิภาพ
เปนพลวัต
การทํางาน

การเรียนรูขามสายงาน บุคลากรเรียนรูแตละ
งานรวมกัน

การวัดผล
ใชงบประมาณนอยแต
มีประสิทธิภาพมาก

อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ บุคลากรเขารับการ
ในงาน และการบริการ อบรมเพื่อเพิ่ม
ที่มีประสิทธิภาพ
ศักยภาพการทํางาน
อยางนอยคนละ 2
หลักสูตรตอป
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ และไมมีขอ
รองเรียน

ลักษณะการใหบริการ
กลุมเปาหมาย
•
•
•
•

ผูบริหาร (สวนงาน หนวยงาน)
บุคลากร
นักศึกษา
บุคคลภายนอก/หนวยงานภายนอก

รับ-สงหนังสือ
ราง/พิมพหนังสือโตตอบ
งานบริการยานพาหนะ

ตรวจสอบ/ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับ
หนังสือภายใน หนังสือภายนอก
คําสั่ง ประกาศ

งานธุรการ/ประสานงาน

งานประชุม / ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมติทปี่ ระชุม
งานเลขานุการผูบ ริหาร

กลุมเปาหมาย
•

ผูบ ริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี)
Commented [S1]:

เปาหมาย
บริการรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กองกฎหมาย
Legal Division

ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการกองกฎหมาย

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสัญญา

หัวหน้าฝ่ายวินัยและคดีความ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ

เป้าหมาย
พั ฒ นากฎหมายให้ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกับ บริบ ทที่ เปลี่ย นแปลงไปของ
มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่
กาหนด

พันธกิจ

ลักษณะการให้บริการ

๑. พัฒนาและร่างกฎหมายให้ทันสมัยและสอดรับกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยและสังคม
๒. ใช้กฎหมายอานวยความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยและจรรยาบรรณ
๓. ปฏิ บั ติง านกฎหมายเชิ งรุ ก สนั บ สนุ น นโยบายและรั ก ษา
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
๔. พัฒนาบุคลากรกองกฎหมายและระบบบริหารจัดก ารงาน
กฎหมายแบบพลวัต

กลุ่มเป้าหมาย
๑. หน่วยงานภายใน
๒. หน่วยงานภายนอก

งานร่างกฎหมาย
และตีความ

ให้คาปรึกษา
ด้านกฎหมาย
และสัญญา

กองกฎหมาย
Legal Division

ให้คาปรึกษางาน
วินัยอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ และ
คดีความ

งานวินัย อุทธรณ์
และร้องทุกข์

๓. บุคลากร
๔. บุคคลทั่วไป
งานความรับผิด
ทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่

งานคดีความ

งบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการคณะกรรมการ
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกฎหมาย
ลาดับรอง วงเงินโดยประมาณ ๖๘๙,๕๒๐ บาท
๒. ดาเนิ น การจั ดประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ านกฎหมาย
วงเงินโดยประมาณ ๘๖๔,๐๐๐บาท
๓. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ข องบุ ค ลากรด้ า นกฎหมาย วงเงิ น
โดยประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

งานร่างนิติกรรม
สัญญา
และตีความ

บุคลากร (กองกฎหมาย) ๑๐ คน
ผู้อานวยการ
นิติกรหัวหน้าฝ่าย
นิติกร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ธุรการ

๑ คน
๒ คน
๔ คน (ขาด ๒)
๒ คน
๑ คน (ขาด)
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บริบทกองคลัง
กองคลัง อยูภายใตการบริหารงาน สังกัด สํานักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินงานของกองคลัง จะสนับสนุนการสอนที่
ใหบริการ ใหขอมูลคําปรึกษา อํานวยความสะดวก รวมทั้งจัดหาและพัฒนาทรัพยากร แกหนวยงานสายวิชาการและสายสนับสนุน ของ
มหาวิทยาลัย ภาระงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวย 3 งาน คือ งานเลขานุการและธุรการ งานการเงินและบัญชี
และ งานพัสดุ การปฏิบัติงานจะอาศัยระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชสําหรับการดําเนินงาน โดยการบริหาร
จัดการงานกองคลัง มีการควบคุมกระบวนการอยางเปนระบบ ถูกตองพึงประสงค โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

ลักษณะการใหบริการ

•

งาน
เลขานุการ
และธุรการ

•
•
•

ลักษณะการใหบริการ
การรับ-สง และจัดทําทะเบียนคุม
หนังสือภายในและภายนอก
การรางและจัดพิมพหนังสือ
การจัดประชุม-ประชาสัมพันธ
จัดทําขอมูลพื้นฐานและผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน

กองคลัง
Finance Division
งานการเงิน
และบัญชี

งานพัสดุ

ผูรับบริการ
ลักษณะการใหบริการ
• การจัดซื้อ-จัดจาง ของมหาวิทยาลัย
- การจัดหาตามวิธรี ะเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แกไข เพิ่มเติม
- การดําเนินการตามสัญญา
- การตรวจรับพัสดุ
- การดําเนินการตั้งเรื่องเบิกจาย
• การตรวจสอบเอกสารความ
ถูกตอง ในการจัดซื้อ-จัดจางพัสดุ
ของหนวยงานตาง ๆ
• การจัดเก็บและการควบคุมคลังพัสดุ
• การบํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภณ
ั ฑ
• การคํานวณคาเสื่อมครุภัณฑ
ประจําป
• การใหคําแนะนําในเรื่องขั้นตอน
การเบิกจายการจัดซื้อจัดจาง ที่
ถูกตอง

• หนวยงานภายใน
• หนวยงานภายนอก
- กรมบัญชีกลาง
- สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
- สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- ธนาคารพาณิชย
- สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
- สํานักงานสรรพากร
• บุคลากรของมหาวิทยาลัย
• นักศึกษา/ผูปกครองนักศึกษา
• บริษัท/รานคา/บุคคลทั่วไป

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลักษณะการใหบริการ
การรับชําระเงินจากนักศึกษา และรับเงิน
จากโครงการตาง ๆ พรอมออก
ใบเสร็จรับเงิน
การตรวจอนุมัติ ควบคุมเงินงบประมาณ
เงินบํารุงการศึกษา เงินรายไดอื่น ตามที่
ไดรับจัดสรร
การวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณแผนดินผาน
ระบบ GFMIS
การควบคุมดูแลเงินยืมนอกงบประมาณทั้ง
ระบบ
การจายเงินตามงบหนาที่ไดรับอนุมัติแลว
จากทุกประเภทเงิน
การเบิกคาเลาเรียนบุตร/สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
การจายเงินเดือนและคาจางชั่วคราว และ
เงินสวัสดิการตาง ๆ
การคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
การจัดทําบัญชีและประมวลผลของ
มหาวิทยาลัย

โครงสรางพื้นฐานของงานบริการ Infrastructure Service กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0 2244 5050

โครงสรางกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองคลัง

งานเลขานุการและธุรการ

งานการเงินและบัญชี

- งานเลขานุการและธุรการ

-

งานรับเงิน
งานจายเงิน
งานตรวจอนุมัติ
งานเงินเดือนและคาจาง
งานบัญชีและประมวลผล

งานพัสดุ
- งานเลขานุการและธุรการ
- งานจัดซื้อจัดจาง
- งานทะเบียนพัสดุ

จํานวนบุคลากร
จํานวน 38 คน
-

ขาราชการพลเรือน จํานวน 3 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 26 คน
บุคลากรตามสัญญาจาง จํานวน 9 คน

งบประมาณ

 งบประมาณที่ใชโดยเฉลี่ยตอป 125 ลานบาท
• งบประมาณ ของกองคลัง จํานวน 12 ลานบาท
• งบประมาณอื่นในการดําเนินงาน สวนกลาง จํานวน 113 ลานบาท

อาคารสถานที่ใหบริการ
 กองคลัง มีสํานักงานประจําอยู 2 อาคาร คือ
• อาคาร 2 ชั้น 1 เปนที่ตั้งของงานเลขานุการและธุรการ และงานการเงินและบัญชี
• อาคาร 13 ชั้นที่ 2 เปนที่ตั้งของงานพัสดุ
โครงสรางพื้นฐานของงานบริการ Infrastructure Service กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0 2244 5050

โครงสรางพื้นฐานของงานบริการ
(Infrastructure Service)
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมษายน 2559

แผนผังโครงสรางการบริหาร
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะอนุกรรมการการเงิน
ทรัพยสินและงบประมาณ

ผูอํานวยการ
สํานักบริหารกลยุทธ

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
น.ส.ธิดารัตน คํายัง

งานวิเคราะหงบประมาณ
น.ส.กรรณิกา พันนุรตั น
น.ส.สุดารัตน พุทรังสี
น.ส.ชลธิชา โครตบึงแก
นายญาณสิทธิ์ ศิริธนาภรณพันธ
น.ส.สุธดิ า สงคสะนะ
นายอรรนพ พินทุเมฆินทร

งานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
น.ส.วรรณี ศิริรัตน
นายจิรวัฒน สมิตสันต
นายเอกพจน โพธิ์ศรี
น.ส.ปทิตตา สุขกมล
น.ส.เนตรประไพ กิตติสลิล
•
•
•
•
•
•
•

สนับสนุนการจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติงานระยะ 3 ป และ แผนปฏิบตั ิ
งานประจําปของมหาวิทยาลัย
สื่ อ สารนโยบายและแผนระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย สู ห น ว ยงาน
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานระดับหนวยงาน
ติดตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติงาน
ระดับมหาวิยาลัยและระดับหนวยงาน
สนับสนุนการวางระบบและการประเมินผลตามระบบ การ
ควบคุมภายใน
พัฒนาระบบฐานขอมูลดานนโยบายและแผน
สนั บ สนุ น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ นโยบายและแผน และผลการ
ดําเนินงานแกผูบริหาร หนวยงานทั้งภายในและภายนอก

•
•
•
•
•
•
•
•

วิเคราะหและจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
จั ด สรรเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น และเงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษา
ประจําป
วางแผนการใชจายงบประมาณประจําป
บริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการ
ใชจายงบประมาณ
รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป
พัฒนาระบบฐานขอมูลดานงบประมาณ
สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และผลการดําเนินงาน
แกผูบริหาร หนวยงานทั้งภายในและภายนอก

พันธกิจ
สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ รวมถึงสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เพื่อใหนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่กําหนด
รูปแบบการใหบริการ ดังแผนภาพ

งานวิเคราะหนโยบาย
และแผนงาน

ผูรับบริการ
• ผูบริหาร
• หนวยงานภายใน
• ศธ. สกอ. สงป.
• หนวยงานภาครัฐ

งานวิเคราะหงบประมาณ

e-budgeting

BB-Evmis

QR Code

Fixed Cost

ERP

BM

ระบบสนับสนุน

บุคลากรกองนโยบายและแผน
ประเภท
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางตามสัญญาจาง
รวม

จํานวน
(คน)
2
5
5
12

งบบุคลากรตอป (บาท)
งบประมาณ
เงินบํารุง
รวม
แผนดิน
การศึกษา
870,120
134,400
1,004,520
1,529,160
1,529,160
890,760
890,760
2,399,280
1,025,160
3,424,440

GL

โครงการและงบประมาณประจําปเพื่อสนับสนุนพันธกิจกองนโยบายและแผน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ของมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู
รอดและเติบโตอยางยั่งยืน

เปาประสงคของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการและดานบริหาร

กลยุทธของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard and Operating Procedure : SOP)

ตัวชี้วัด
รอยละการใชจายงบประมาณไดตามแผนที่สํานักงบประมาณกําหนดราย
ไตรมาส

โครงการ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนทิศทางการพัฒนาและจุดเนนการ
ดําเนินงาน สําหรับปงบประมาณ 2558 – 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”
2. โครงการสื่อสารแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติงาน
3. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน ทรัพยสนิ และงบประมาณ
4. โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ
5. โครงการประชุมการวางระบบและการประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน
6. โครงการบริหารจัดการ
รวม

งบประมาณ (บาท)
667,000
200,000
302,300
20,000
40,000
100,000
1,329,300

ลักษณะการให้บริการ
(Service)

บริการด้านข้อมูล
บริการด้านเอกสาร

บริการด้านสิทธิประโยชน์
สวัสดิการแก่บุคลากร
บริการด้านการพัฒนา
บุ คลากร
บริการให้คาปรึกษาการ
ปฏิบัติงาน (ที่เกี่ยวกับกฎหมาย)
บริการด้านหนังสือ
คาสั่งต่างๆ
บริการด้านข่าวสารจาก
หน่วยงานภายนอก

ผู ้รับบริการ:

บุ คลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ผู ้บริหาร, บุ คลากรสายวิชาการ, บุ คลากรสายสนับสนุน,
บุ คลากรสายบริการ
 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ที่ประสงค์ขอรับข้อมู ลบุ คลากรของมหาวิ ทยาลัย เช่ น
สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ระบบที่ใช้ในการให้บริการ
(Service System)

ระบบริหารงานบุ คคล (E-Profile) http://personnel.dusit.ac.th/eprofile
ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) http://eoffice.dusit.ac.th
เว็บไซต์กองบริหารงานบุ คคล 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

โ ร สร้า

พันธกิ (Mission)

(Organizational Structure)
สานัก าน หา ิทยาลัย
กอ บริหาร านบ ล

ที่ รึกษาอธิการบ ี
ฝ่ ายบริหาร านบ ล

ผู ้อาน ยการ
กอ บริหาร านบ ล

านบริหาร านบ ล





านทะ บียน ระ ัติบ ลากร

านสารบรรณและธรการ

านสรรหา
พัฒนาบ ลากร ศึกษาต่อ / อบร / ทนการศึกษา
กาหน ตาแหน่
การพ้น ากการ ฏิบัติ าน

้ าห าย (Goal)

สามารถให้บริการได้ทันตามกาหนดระยะเวลาของกระบวนการที่กาหนดไว้
ในแต่ละงาน (1)
(1)

ข้อกาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์
กองบริหารงานบุ คคล

เป็น หน่ วยงานที่ บริ ห ารจั ด การด้ า นบุ คลากรให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย
ระเบี ยบ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มให้
บุ คลากรมีความก้าวหน้ามั่นคงในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งของตนเอง

บทบาทและหน้าที่
กองบริ ห ารงานบุ คคล ส านั ก งาน
(Roles and responsibilities)
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ ระบบบริ ห ารงานบุ คคล ได้ แ ก่
งานสรรหาและคัดเลือกบุ คลากร งานพัฒนาบุ คลากร งานประเมินผล
การปฏิ บัติงาน งานสารบรรณ และข้ อ มู ล บุ คลากร งานกฎหมาย และนิ ติธ รรม
โดยให้ส อดคล้อ งกั บนโยบาย พัน ธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุ ทธ์ และเป้าหมายการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนงานของหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บ ลากรกอ บริหาร านบ ล
ระ ท
บ ลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

าน น
( น)
2
13
5
20

บ ระ าณ ้าน
บ ลากร (บาท)
93,150
298,200
95,120
486,470

หมายเหตุ: งบประมาณด้านบุ คลากร คือ ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2559

INFRASTRUCTURE
SERVICES

Student Affairs

โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานเลขานุการและธุรการ

มูลนิธิ ๖๐ ปี
การเรือน - สวนดุสิต

กองพัฒนานักศึกษา

รองผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานบริการสวัสดิการและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หมายเหตุ : ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และ มูลนิธิ ๖๐ ปี การเรือน – สวนดุสิต เป็นหน่วยงานขึน้ ตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

จานวนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
ข้าราชการ
1 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย
9 คน
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง 3 คน

ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ประจา

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใหนักศึกษาเป็นพลเมืองดีที่ทันสมัย
มีคุณธรรมกากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แนวทางปฏิบัติที่ดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าประสงค์ที่ 1
เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ภาวะผู้นา 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 และสัมมนาให้กับผู้นา
นักศึกษา และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพื่อให้มีแนวทางในการสอดแทรกแนวคิด
คุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาสวนดุสิต
3. จัดกิจกรรม/โครงการปฐมนิเทศโดยการเชิญศิษย์
เก่าที่ประสบความสาเร็จ ร่วมแนะแนวทางในการ
ปรับตัวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อ
สร้างความภาคภูมิใจ และมีความเข้าใจที่ถกู ต้อง
ในการเป็นนักศึกษาสวนดุสิต

1. มีระบบ และกระบวนการดูแลนักศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมฯ ที่ชัดเจน
2. มีการนาระบบ และกระบวน การดูแลนักศึกษา
แบบมีส่วนร่วมฯ ไปสู่การปฏิบัติงาน
3. การจัดกิจกรรมฝึกอบรม และ/หรือสัมมนาให้กับ
ผู้นานักศึกษา และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพื่อให้มีแนวทางในการสอดแทรกแนวคิด
คุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาสวนดุสิต
4. ผู้ร่วมโครการปฐมนิเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
สามารถปรับตัวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจ และมีความเข้าใจทีถ่ ูกต้องใน
การเป็นนักศึกษาสวนดุสิต
5. มีการประเมินกระบวนการ และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงกระบวนการ

เป้าประสงค์ที่ 2
เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณธรรมนา
ความรู้ มี
บุคลิกภาพดี
มีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม

คุณธรรม
นาความรู้เพื่อ
เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศ
(Good
Citizenship)

1. สร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานการทางาน
ระหว่างนักศึกษา และชุมชน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน และส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษา เพื่อให้
เกิดความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับชุมชน
แวดล้อมในการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักศึกษา
3. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา และความเป็นพลเมืองที่
ดีของประเทศให้กับนักศึกษา กาหนดพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม โดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตฯ

1. มีการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงาน และ/หรือชุมชนแวดล้อมมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นรูปธรรม
2. มีโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. มีกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานและ/หรือ
ชุมชนแวดล้อมมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของชุมชนแวดล้อมมหาวิทยาลัย รู้จักบทบาท
หน้าที่ และสามรถใช้ชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม

เป้าประสงค์ที่ 3
สร้างความ
สัมพันธ์อันดี
ระหว่าง ศิษย์
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

1. จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความ สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
2. จัดกิจกรรมสัมมนาหรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ (วิทยากรจากมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต) เกี่ยวกับทักษะทีจ่ าเป็นในการประกอบ
อาชีพ ให้กับศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. จัดบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ให้แก่
ศิษย์ปัจจุบัน หรือ ศิษย์เก่า

1. จัดกิจกรรมวิชาการหรือวิชาชีพที่มศี ิษย์เก่าเข้าร่วม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. จัดกิจกรรมสัมมนาหรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับทักษะทีจ่ าเป็นใน
การประกอบอาชีพในทศวรรษที่ 21 ให้กับบัณฑิต
สวนดุสิต เพื่อให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ และทักษะ
ในรูปแบบ (How to) อย่างเป็นรูปธรรม ให้
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ
3. มีการนาผลประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
4. มีบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ศิษย์
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า

กระบวนการบริการของกองพัฒนานักศึกษา

กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี
นโยบายการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายกิจกานักศึกษา
คณะ/ศูนย์การศึกษา

กองบริการนักศึกษา
วิทยาเขต สุพรรณบบุรี

แนวทางการปฏิบัติที่เป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
ของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา

กองประชาสัมพันธ์

โครงสรางกองอาคารและสถานที่
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายบริหาร

ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย

กองอาคารและสถานที่
ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่

กลุมงานอาคารและสถานที

กลุมงานเลขานุการและธุรการ
- งานจัดซื้อ/จัดจาง
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานสารบรรณ
- งานบุคคล

งบประมาณดานบุคลากรกองอาคารและสถานที่
งบประมาณแผนดิน
1. พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวนเงิน
111,510
2. ลูกจางประจํา
จํานวนเงิน 286,550
งบบํารุงการศึกษา
1. ลูกจางประจํา
จํานวนเงิน
65,000
2. เจาหนาที่ตามสัญญาจาง จํานวนเงิน 1,521,700
3. ลูกจางชั่วคราว
จํานวนเงิน
111,950
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

2,096,710

- ชางเทคนิคโทรศัพท
- ชางไฟฟา
- ชางเทคนิคระบบ
- ชางประปา
- ชางระบบปรับอากาศ
- ชางเชื่อม
- ชางไม
- งานโยธา
- งานเกษตร
- งานอาคาร
- งานจราจร

กลุมงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
- สถาปนิก/เขียนแบบ
- วิศวกรโยธา
- เจาหนาที่เขียนแบบ

จํานวนบุคลกรกองอาคารและสถานที่

107 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย
4 อัตรา
ลูกจางประจํา
14 อัตรา
เจาหนาที่ตามสัญญาจาง 84 อัตรา
ลูกจางชั่วคราว
5 อัตรา
ขอมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2559

พันธกิจ
1. ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย ฯ อยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาอาคารและสถานที่และภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย ฯ ใหมีประสิทธิภาพเหมาะแกการเรียนการสอน และการปฏิบตั ิงาน
3. บริการสนับสนุนการบริหารจัดการ การดําเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ อยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
Objective

เปาประสงค
Goal

กลยุทธ
Strategy

การพัฒนาและปรับปรุง
อาคารและสถานที่

มีหองใชสําหรับในการเรียนการสอน และ
หองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงและกอสรางอาคารเพิ่มขึ้น

การใหบริการซอมแซม
มีการซอมวัสดุอปุ กรณใหอยูในสภาพ
และบํารุงรักษาระบบ
พรอมในการใชงาน
อาคารและสถานที่และ
งานสาธารณูปโภคตางๆ
การใหบริการดาน
มีการอํานวยความสะดวกการจราจร และ
จราจรและรักษาความ
การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดี
ปลอดภัย
การใหบริการเชาพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัยมีรายไดในการใชพื้นที่จัด
การจัดกิจกรรมภายใน
กิจกรรมจากหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
การจัดการดานทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาศักยภาพของ
มีการนําความรูเพิ่มเติมมาปฏิบัตงิ านตอ
บุคลากร
ยอดในการปฏิบัติงานงาน
การจัดการการดําเนินงาน
การบริหารจัดการ
ภายในกองอาคารและ
สถานที่
การจัดการโครงการ
ธนาคารขยะ

เพื่อใหการปฏิบัตงิ านเปนตามแผนการ
ดําเนินงาน
เปนการลดปริมาณขยะภายใน
มหาวิทยาลัย และพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยมีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย

แผนการดําเนินงาน
Initiative
มีจัดทําแผนการดําเนินการดาน
การกอสรางอาคารเพิ่มขึ้นและ
ปรับปรุงหองเรียน

การวัดผล
Measure
มีพื้นที่รองรับสําหรับการเรียนการ
สอนนักศึกษาที่เพียงพอ
ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบอาคาร
และสถานที่และงานสาธารณูปโภคให
หนวยงาน อาคารตางๆ อยูในสภาพ
พรอมในการใชงาน
มีการใหบริการอํานวยความสะดวก
ดานการจราจร
มีการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดี

มีการจัดหาวัสดุอุปกรณรองรับ
สําหรับใชในการซอมแซม

สํารวจตรวจสอบวัสดุอุปกรณที่
ชํารุด

มีการกําหนดขอบเขตการจางเหมา
บริการดูแลรักษาความปลอดภัย

มีการจัดจางงานจราจรและดูแล
รักษาความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย เปนรายป

มหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น

มีการจัดทําตารางการเขาใชพื้นที่

มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการเชา
พื้นที่จัดกิจกรรม

จัดทําแผนการอบรมแตละสวนงาน

บุคลากรกองอาคารและสถานที่
ไดรับการอบรมตามแผนการ
ดําเนินงาน

บุคลกรไดเขารับการอบรมอยางนอย
ปละ 2 หลักสูตร

มีการเบิกจายเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงาน

มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
รายปของกองอาคารและสถานที่

กองอาคารและสถานที่ปฏิบตั ิงาน
เปนไปตามแผนการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น

มีการจัดทําตารางการเขาเก็บ
วัสดุอุปกรณตามหนวยงานที่
ไมไดใชงาน

มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการ
จําหนายเศษวัสดุอุปกรณที่
มหาวิทยาลัยไมไดใชงาน

ลักษณะการใหบริการงานกองอาคารและสถานที่
ลักษณะการให้ บริ การงานกองอาคารและสถานที่

บริการดานอาคารและสถานที่

กลุมเปาหมาย
บริการดานบริหารทั่วไป
- ธุรการ

บริการดานซอมบํารุง

หนวยงานภายใน
บุคลากร
นักศึกษา

- บัตรผานเขา-ออก
- ที่พักอาศัย
กองอาคารและสถานที่

บริการดานจราจร

บริการดานสิ่งแวดลอม

หนวยงานภายนอก
บริษัท/หางราน
บุคคลทั่วไป

และรักษาความปลอดภัย
แ
บริการดานสาธารณูปโภค

เปาหมายในการใหบริการของหนวยงาน
กองอาคารและสถานที่ ใหบริการและอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน จัดระบบและพัฒนาอาคารและสถานที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงสรางพื้นฐานของงานบริการ

กองวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

สารบัญ
โครงสรางพื้นฐานของงานบริการ
เกี่ยวกับกองวิเทศสัมพันธ
พันธกิจ
คานิยม
สมรรถนะหลัก
โครงสรางกองวิเทศสัมพันธ
การวิเคราะหขอบขายการใหบริการ
ทรัพยากรที่จําเปนตอการดําเนินงาน
การสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
การพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานดานวิเทศสัมพันธ
ประเภทของหนังสือดานวิเทศสัมพันธ
- หนังสือขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพื่อขอวีซา เขามาในราชอาณาจักร)
- หนังสือขอตอการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพื่อขออยูตอในราชอาณาจักร/
ยกเลิกการอยูตอ/ตรวจลงตรา)
หนังสือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพื่อขอเปลี่ยนประเภทวีซา)
หนังสือขอออก/ ขอตอ/ ขอเพิ่ม/ ขอยกเลิกใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือรับรองภาษอังกฤษ
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการพัฒนาระบบ
การปรับปรุงกระบวนการใหบริการและดูแลนักศึกษาตางชาติ
- ขั้นตอนการใหบริการนักศึกษาตางชาติที่เขาศึกษาตอในหลักสูตรปกติของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงกระบวนการ
ภาระงานบุคลากรในสังกัดกองวิเทศสัมพันธ

กองวิเทศสัมพันธ

หนา
3
3
4
4
5
6
7
8
8
8

8
8
9
9
10
10
11
12
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กองวิเทศสัมพันธ (International Relations Division: IRD)
1. เกี่ยวกับกองวิเทศสัมพันธ (About)
กองวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย ดําเนินงานภายใตการกํากับ
การปฏิ บั ติ งานของรองอธิ การบดี ฝ า ยบริ ห าร มหาวิท ยาลัย สวนดุสิ ต ทํ าหน าที่ ห ลั ก ในการสนั บ สนุ น การ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสู ค วามเป น สากลของมหาวิท ยาลั ย สวนดุ สิ ต โดยมี บ ทบาทในการเป น
ศูนยกลางสําหรับการติดตอ ประสานงาน สรางความสัมพันธ สรางภาพลักษณ และสรางเครือขายความมือทาง
วิชาการรวมกับสถาบันการศึกษา องคกร และแหลงทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและตางประเทศ รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตรดานความเปนสากลในการดําเนินพันธกิจตางๆ ทั้งการ
จัดการการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหเปนไปตามแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย และสามารถเปนกลไกที่เขมแข็งในการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความเขมแข็งใน
การอยูรอดไดอยางยั่งยืน และยืนหยัดบนเวทีโลกไดอยางสงางาม
กองวิเทศสัมพัน ธ มุงเนนการดําเนิน งานตามพัน ธกิจและสนองตอนโยบายตามที่ผูบริหาร
ระดับสูง
ไดมอบหมายไว ภายใตระบบการบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานคานิยม “WELCOME”
เพื่อใหองคกรเกิดความยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการทุกระดับ และ
ยังทุมเทกําลังในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานทุกดานใหพรอมรองรับตอความกาวหนาทางวิชาการและ
การยกระดับความเปนสากลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นอกจากนี้ กองวิ เทศสั ม พั น ธ ได ต ระหนั ก ถึ งความสํ า คั ญ ของการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานใหมีความกระชับและคลองตัว และมีเปาหมายในการพัฒนาหนวยงานใหสามารถเปนตนแบบของวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ
Best Practice ในงานใหบริการดานวิเทศสัมพันธ
2. พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนนโยบายดานการพัฒนาสูความเปนสากล และการหลอหลอมความเปนสากลให
เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการกาวขึ้นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในสาขาอัตลักษณ ในระดับประชาคมอาเซียน
3. สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาความสัมพันธ การสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการกับสถาบัน และองคกรภายในประเทศ ภายในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ
4. ประสานงานระหวางหน วยงานภายใน เพื่อการดําเนิ นงานเชิ งรุกด านการต างประเทศ
เกี่ยวกับการประสานงาน พิธีการ ระเบียบ แบบแผนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธมหาวิทยาลัยกับตางประเทศ
5. ริเริ่ม และนํ าเสนอนวัต กรรมการให บ ริ การทางการศึ กษาแกค ณาจารย บุ คลากร และ
นักศึกษา
6. พัฒนาระบบและกลไกดานการบริหารจัดการคุณภาพ เพื่อสัมฤทธิผลในการดําเนินงาน

กองวิเทศสัมพันธ
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3. คานิยม (Values)
กองวิเทศสั มพั น ธ ได กํา หนดค านิ ย ม ภายใตค าวา “WELCOME” เพื่ อ ให ส ามารถนาไปสู
วิสัยทัศนตามที่กําหนดไว

บุคลากร

W = Worthiness การมุงเนนความคุมคาของการดําเนินงาน และการเพิ่มคุณคาในการใหบริการ
E = Electronical Oriented การทํางานผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อความรวดเร็วและตรวจสอบได
L = Leading การเปนผูนําในการใหบริการ ดวยความเปนเอกภาพและมีจุดมุงหมายเดียวกันของ
C = Credibility ความเชื่อถือไดในการใหบริการ และมีผลการดําเนินงานเปนที่นาเชื่อถือ
O = Omniscience ความรูรอบครอบคลุมในสิ่งที่ใหบริการ และความถูกตองในงานบริการ
M = Mobility การปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลได และความยืดหยุนในการใหบริการ
E = Effectiveness ประสิทธิผลของงาน อันเกิดจากการไดรับการใหบริการที่มีคุณภาพ
4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดกองวิเทศสัมพันธ ประกอบดวย
1. การมีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการติดตอประสานงาน และการใหบริการ
2. ความรูความเขาใจในความหลากหลายดานวัฒนธรรมสังคมของนานาอารยประเทศ
3. ความแมนยําในดานพิธีการ มารยาทสากล และรูปแบบการดําเนินกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ
กับหนวยงานตางประเทศ
4. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม ความคิดสรางสรรค ความอดทน ความสุภาพเรียบรอย
และความสามารถในการปรับตัว

กองวิเทศสัมพันธ
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5. โครงสรางกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงสรางกองวิเทศสัมพันธ

กองวิเทศสัมพันธ
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การวิเคราะหขอบขายการใหบริการ
พันธกิจ

ลักษณะการใหบริการ

1. เปนศูนยกลางสําหรับ - การดูแลนักศึกษาตางชาติ (การรายงานตัว
การติดตอประสานงาน 90 วัน, การขอตรวจลงตราหนังสือเดิ นทาง,
จัดทําประกันสุขภาพใหนักศึกษาและบุคลากร
ตางชาติ)
- จัดทําฐานขอมูลศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
- รางหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
2. สร า งความสั ม พั น ธ ในการกํากับดูแลของกองวิเทศสัมพันธ
และภาพลักษณ
- จดบันทึกรายงานการประชุม
- จัดทํารายรับ-รายจาย ของสํานักงาน
- จั ด ทํ า แผนประชาสั ม พั น ธ ข องกองวิ เ ทศ
3. สรางเครือข ายความ สัมพันธ
รวมมือ
- ประชาสัมพันธกิจกรรมของกองวิเทศสัมพันธ
ใหกับหนวยงานภายในและภายนอก
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน เว็บไซด แผน
พับ โปสเตอร เปนตน

ผูรับบริการ

ความตองการของ
ผูรับบริการ

อาจารย บุ ค ลากร ผูให บ ริก ารต องรูจัก สอบถาม
นักศึกษา ทั้งภายใน ความต อ งการของผู ม ารั บ
และภายนอกองคกร บ ริ ก า ร แ ล ะ เข า ใจ ค ว า ม
ต อ งการที่ แท จ ริงของผู ม ารั บ
บริการ

หนวยงานผูรวมใหบริการ

เปาหมายในการใหบริการ

- คณะและหลักสูตรที่เกี่ยวของ
- กองพัฒนานักศึกษา
- สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและ
งานทะเบียน
- กองคลัง

ผูรั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจและ
ประทั บ ใจกั บ การให บ ริ ก ารและ
กิ จ กรรมที่ ได รั บ บริ ก ารจากกอง
วิเทศสัมพันธ

ประชาคมภายใน เป น การสานสั ม พั น ธไมตรี - กองประชาสัมพันธ
และภายนอกองคกร ระหวางบุคคลและองคกร

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสวน
ดุ สิ ต ให เป น ที่ รูจั ก ในระดั บ สากล
และนานาชาติ

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

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีเครือขาย
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ทักษะ ความรูและประสบการณ
ใ น ด า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ ด า น
วั ฒ นธรรม ทั้ ง เครื อ ข า ยภานใน
และต า งประเทศ นํ า ไปสู ก าร
ทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ ให ง านที่ มี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะเป น ไป ใน
ทิศทางเดียวกัน

มี ก ารแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา
บุค ลากร และการจัด สัม มนา
วิ ช าการนานาชาติ ร ะหว า ง
มหาวิ ท ยาลั ย ในเครื อ ข า ย
ความรวมมือ

- สํ า นั กงาน รองอธิ ก ารบ ดี
ฝ า ยกิ จ การต า งประเทศและ
ลูกคาสัมพันธ
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองบริหารงานบุคคล
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ทรัพยากรที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ประเภทของคาใชจาย

2560

1. คาจางบุคลากร

(3 คน)

(4 คน)

2562
(5 คน)

720,000

960,000

1,200,000

2. งบประมาณดําเนินโครงการ/กิจกรรม

400,000

600,000

600,000

3. คาวัสดุ/ ครุภณ
ั ฑ

100,000

100,000

150,000

1,220,000

1,660,000

1,950,000

รวม

กองวิเทศสัมพันธ

ปงบประมาณ
2561
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การสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางาน (งบประมาณป 2560)
1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานดานวิเทศสัมพันธ
กองวิเทศสัมพัน ธ โดยความรวมมือกับสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒ นาระบบ
สนับสนุนการทํางานดานวิเทศสัมพันธ เพื่อสนับสนุนการทํางานวิเทศสัมพันธและอํานวยความสะดวกในการ
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการตรวจลงตรา การตออายุหนังสือเดินทางของอาจารยนักวิจัยและนักศึกษาตางชาติใน
สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งการจัดทําหนังสือรับรองภาษาอังกฤษประเภทตางๆ ผานระบบ E-office
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใหสอดคลองกับคานิยมในเรื่อง Electronical oriented
ระบบสนับสนุนการทํางานดานวิเทศสัมพันธ เปนระบบที่ใชงานงาย กําหนดใหมีรายการหนังสือที่
เกี่ยวของกับการทํางานดานวิเทศสัมพันธที่สามารถสั่งพิมพหนังสือรูปแบบตางๆ ไดโดยอัตโนมัติ (5 ประเภท
21 แบบฟอรม) เมื่อผูใชงานกรอกรายละเอียดขอมูลครบถวนในฐานขอมูลวิเทศสัมพันธแลว ก็จะสามารถพิมพ
หนังสือประเภทตางๆ ในระบบไดทันที และขอมูลที่ผูใชระบบกรอกทั้งหมดจะไดรับการจัดเก็บไวในฐานขอมูล
ดานวิเทศสัมพันธโดยอัตโนมัติ สงผลใหขอมูลดานวิเทศสัมพันธมีความทันสมัย สามารถสืบคนไดอยางสะดวก
รวดเร็ว และเปนแหลงอางอิงสําหรับประกอบการตัดสินใจของผูใชงานไดอยางถูกตอง
2. ประเภทของหนังสือดานวิเทศสัมพันธ
2.1 หนังสือขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพื่อขอวีซาเขามาในราชอาณาจักร)
- ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง Non-Immigrant (ED)
- ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง Non-Immigrant (B)
2.2 หนังสือขอตอการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพื่อขออยูตอในราชอาณาจักร/ ยกเลิกการ
อยูตอ/ตรวจลงตรา)
- ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการตอการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง Non-Immigrant (ED)
- ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการตอการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง Non-Immigrant (B)
- ขอยกเลิกการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (กรณีมาทํางาน)
- ขอยกเลิกการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (กรณีมาศึกษา/ อบรม)
3. หนังสือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (เพื่อขอเปลี่ยนประเภทวีซา)
- ขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
4. หนังสือขอออก/ ขอตอ/ ขอเพิ่ม/ ขอยกเลิกใบอนุญาตการทํางาน
- ขอความอนุเคราะหออกใบอนุญาตการทํางาน
- ขอความอนุเคราะหตอใบอนุญาตการทํางาน
- ขอความอนุเคราะหเพิ่มสถานที่ทํางาน
- ขอยกเลิกใบอนุญาตการทํางาน
5. หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
- แบบฟอรมหนังสือรับรองผูบริหาร
- แบบฟอรมหนังสือรับรองอาจารย (ที่ไมใชผูบริหาร)
- แบบฟอรมหนังสือรับรองพนักงานมหาวิทยาลัย/ ขาราชการ
- แบบฟอรมหนังสือรับรองอาจารย/ ขาราชการที่เกษียณอายุราชการ
- แบบฟอรมหนังสือรับรองนักศึกษาปริญญาตรี
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- แบบฟอรมหนังสือรับรองนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก)
- หนังสือรับรองนักศึกษา มสด. ไปโครงการแลกเปลีย่ น
- หนังสือรับรองนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาติ
- หนังสือการขอวีซาใหบุคลากรปจจุบัน: กรณีไปประชุม/สัมมนา
- หนังสือการขอวีซาใหบุคลากรปจจุบัน: กรณีไปศึกษาตอ
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการพัฒนาระบบ
1. มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต มี ฐ านข อ มู ล อาจารย ช าวต า งประเทศที่ ม าปฏิ บั ติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย
ฐานขอมูลนักศึกษาตางชาติที่มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยางครบถวน สมบูรณ
2. สารสนเทศที่ ได รับ การจั ดเก็ บ ในฐานขอ มูล ดังกล าว สามารถนามาใช ป ระโยชน ในการกําหนด
นโยบาย ดานความเปนสากลของมหาวิทยาลัยไดในอนาคต เชน จํานวนขอมูลนักศึกษาตางชาติ จํานวน
อาจารยและนักวิจัยชาวตางชาติ ระยะเวลาและจํานวนของผูที่ตองขอตออายุการอยูตอในราชอาณาจักร
3. สามารถลดขั้นตอนการนําเสนอเอกสาร โดยสวนงานตนสังกัดที่มีอาจารย นักวิจัยและนักศึกษา
ตางชาติ ไมจาเปนตองจัดทําเอกสารใบปะหนาเพื่อนําเสนออธิการบดีลงนามในหนังสือขออํานวยความสะดวก
ในการลงตรา/ ตออายุหนังสือราชการอีกตอไป กลาวคือ ภายหลังจากผูใชระบบกรอกขอมูลแลว จะปรากฏบน
หนาจอของผูรับผิดชอบโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเปนระบบออนไลนบนเครือขาย E-office
4. เอกสารที่พิมพจากแบบฟอรมในระบบ มีรูปแบบและการใชถอยคําของหนังสือราชการที่ถูกตอง
สมบูรณ เป น ไปตามระเบีย บงานสารบรรณ ชวยปองกัน ขอผิด พลาดในการจัดทํ าหนั งสื อราชการ ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. ประหยัดเวลาในการนําเสนอเอกสาร และชวยประหยัดทรัพยากร โดยเฉพาะกระดาษและเวลาการ
ทํางาน ลดขั้นตอนในการจัดสงหนังสือ ทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถทํางานอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. การปรับปรุงกระบวนการใหบริการและดูแลนักศึกษาตางชาติ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา กองวิเทศสัมพันธ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน และสวนงาน
ต างๆ ในสั งกั ดมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ที่ ดูแ ลกระบวนการที่เกี่ย วขอ งกับ การเรีย นการสอน การรับ สมัค ร
การพิจารณาผูสมัคร การรายงานตัวเขาศึกษาตอในหลักสูตร การขอออกประกาศผลการคัดเลือก การขอผอน
ผันคาธรรมเนียม การเรียกเก็บคาธรรมเนียม การรับเงินโอนคาธรรมเนียมการศึกษา การรายงานตัวนักศึกษา
ตั้งแตเริ่มการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา การรายงานตัวกลับ ณ ภูมิลําเนาของนักศึกษา การใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือแกนักศึกษาตางชาติเมื่อประสบปญหาในขณะที่ศึกษาอยู ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบ
ต างๆ นั้ น กองวิ เทศสั มพั น ธ ได ตระหนั กถึ งหลัก “WELCOME” ที่เน น การบริห ารตามแนวทางการจัดการ
คุณภาพ (Quality management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน และการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบเวลาที่ไดกําหนดไว เพื่อสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ
ใหกับนักศึกษาตางชาติผูรับบริการ รวมถึงการตอบสนอง ความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและ
ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ มี ค วามหลากหลาย และมี ค วามแตกต า งกั น นั้ น กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ จึ ง ได ท บทวน
กระบวนการทํางาน (Work Process) ที่ผานมา และศึกษาตัวอยางการดําเนินงานที่ดีจากสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนําอื่นๆ เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการใหบริการสําหรับนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจัดทําเปน
แผนภู มิ ที่ ร ะบุ ถึ งรายละเอี ย ดกระบวนการทํ า งาน ระบุ ห น ว ยงานที่ ตอ งประสานงานและรว มรับ ผิด ชอบ
กองวิเทศสัมพันธ
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การดําเนินงานเพื่อแสดงถึงการบูรณาการระหวางสวนงาน โดยมุงหวังใหการใหบริการแกนักศึกษาตางชาติ
สามารถตรวจสอบและติดตามไดทุกขั้นตอน

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงกระบวนการ
1. สามารถลดขั้นตอนและกระบวนการทํางานที่ซ้ําซอนไดหลายขั้นตอน รวมทั้งกําหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการกําหนดผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนอยางชัดเจน
2. สรางความเขาใจอันดีระหวางสวนงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ลดขอขัดแยงหรือความสับสน
ในการปฏิบัติงานระหวางสวนงาน เชน กําหนดผูรับผิดชอบในการพิจารณาการสมัครของนักศึกษาตางชาติ
การจัดทําขอมูลรายละเอียดของผูสมัคร การรายงานตัวนักศึกษา การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา การขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต เปนตน
3. แหลงทุนที่ใหการสนับสนุนการศึกษา อาทิ กรมความรวมมือระหวางประเทศ มีความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการที่โปรงใสและตรวจสอบไดเกี่ยวกับการเบิกจายทุนการศึกษา และเห็นชอบในแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาในภาพรวม ดวยการจัดทา Invoice ในนาม
มหาวิทยาลัย เพื่อเบิกจายคาธรรมเนียมการศึกษาของผูรับทุน
4. สามารถตอบสนองนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารงานใหหัวหนาสวนงาน (การมอบอํานาจ
ชวง) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทําใหเกิดความคลองตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการ
ลงนามในหนั งสื อ/การต อการตรวจลงตรา (VISA) ของนั กศึกษาตางชาติ ที่ มอบอํ านาจใหหั วหนาสว นงาน
สามารถลงนามได
5. ลดภาระและงานประจําวันของบุคลากรที่ดูแลนักศึกษาตางชาติ ทําใหสามารถทํางานอื่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และชวยลดจํานวนการขอบรรจุแตงตั้งอัตราพนักงานใหมในภาพรวมได
กองวิเทศสัมพันธ
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ภาระงาน (Job Description)
ชื่อ- สกุล
: นางสาวนิอัสรา เจะอูเซ็ง
ตําแหนง
: เจาหนาที่บริการการศึกษา
สังกัด
: กองวิเทศสัมพันธ
เริ่มปฏิบัติงาน : 17 กรกฎาคม 2549
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ),
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ภาระงาน (Job Description)

• ร างหนั งสื อโต ตอบภาษาไทย – ภาษาอั งกฤษทั้ งภายในและภายนอกในการกํ ากั บดู แลของกองวิ เทศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สัมพันธ
จัดทํารางบันทึกความตกลงระหวางมหาวิทยาลัยเสนอตอผูบังคับบัญชา
พิมพเอกสาร บันทึก หนังสือราชการทั้งภายใน 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 เสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
สืบคนขอมูล/ประสานงานกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ สถานทูต สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง ในการอํานวยความสะดวกเพื่อขอพํานัก ณ ประเทศไทย แกอาจารย/นักศึกษาชาวตางชาติ
เปนวิทยากรในการเยี่ยมชมสถานที่ พรอมทั้งใหขอมูลของมหาวิทยาลัยแกแขกชาวตางชาติ
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลของนักศึกษาจีน ที่ศึกษาและพักอาศัยอยู ณ ศูนยสุพรรณบุรี ใหเปนปจจุบัน
จัดทําบันทึกขออนุญาตสัมมนา และประชุมนอกสถานที่ใหแกผูบังคับบัญชา

กองวิเทศสัมพันธ
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โครงสรางพื้นฐานการบริการของ กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Infrastructure Service “Public Relations Division” SUAN DUSIT UNIVERSITY
1.โครงสรางกองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(รศ.ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
รองอธิการบดีฝายบริหาร
(ผศ.ดร.พิทักษ จันทรเจริญ)

ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ
(รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย)

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย

(ดร.วราธร อภิรัตน)

ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ
(ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ)
งานสํานักงาน
นางสาวมีนา แนมขุนทด
นายไพศาล คงสถิตสถาพร

งานสื่อสารองคกร
นายธีรพจน จินดาเดช
นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู
นางสาวอลิศ พันธพรสม
นางสาวปภาวรินทร สังฆพรหม

งานผลิตและเผยแพรสื่อ
นายจิรโรจน โอฬารศศิวัชร
นายตระกูลศักดิ์ ศรีบุญรอด
นายพลัง เนาสราญ
นายพศิน อินทา
นายสรรควเรศ กระตายทอง
นายวรนนท ดีผดุง
นายพิพัฒนพล เพ็ญเกิด

2.สถานภาพ/จํานวน บุคลากร (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 12 คน
เจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง จํานวน 2 คน
3.พันธกิจ
1.ศูนยกลางขอมูลขาวสาร ใหกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.เผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานและกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหกับประชาคม
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกอยางชัดเจนและตอเนื่อง
3.สรางสรรคสื่อ ขาวสาร สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่ทันสมัย ทันเหตุการณและหลากหลาย
เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4.ใหคําปรึกษา สนับสนุน และใหความรวมมือในงานดานการประชาสัมพันธแกหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5.สรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับสื่อมวลชนแขนงตางๆ รวมถึงหนวยงานของรัฐและ
เอกชน ตลอดจนองคกรตางๆในทุกภาคสวนของสังคม เพื่อแสดงศักยภาพ และสรางความเชื่อมั่นของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสูสาธารณชน
6.ติดตาม ประเมินผล ขอมูลขาวสาร และกิจกรรมที่ไดรับการเผยแพรทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
นําเสนอผูบริหารไดรับทราบ และกําหนดใหเปนนโยบายในการปฏิบัติงาน

4.งบประมาณ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ทั้งเงินเดือน สวัสดิการ สาธารณูปโภค วัสดุ อุปกรณ
ครุภณ
ั ฑ การใชจายงบประมาณ งาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 12
เมษายน 2559) สรุปไดดังนี้
งาน/โครงการ/กิจกรรม

การดําเนินงาน

1.การปรับปรุงปายประชาสัมพันธใน
มหาวิทยาลัย ฯ และตามสื่อตางๆ
2. การตอนรับสื่อมวลชนในการทําขาว
มหาวิทยาลัยและการใหของที่ระลึก
สําหรับสื่อมวลชนในโอกาสตางๆ
3.การตอนรับคณะศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอก

-จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ใหทันสมัย
-ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกมหาวิทยาลัยฯ
-สรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชน
-ในโอกาสครบรอบวันกอตั้งของสือ่ มวลชน โอกาสปใหม งานศพ
-จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน / สือ่ มวลชนสัญจร
-ประสานงาน ตอนรับ และอํานวยความสะดวกแกองคกร
หนวยงาน คณะผูบริหาร คณะบุคคล จากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทีเ่ ขามาศึกษาดูงาน
-ตรวจสอบ บํารุงรักษา และจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
ครุภณ
ั ฑตาง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดี
-จัดทําแผนประชาสัมพันธ
-ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
-รวมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาและการแนะแนว
การศึกษาตอ

4.การบริหารจัดการและจัดซื้อซอมแซม
วัสดุ อุปกรณ
5.โครงการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
การรับสมัครบุคคลเขาศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป
การศึกษา 2559
(กองประชาสัมพันธ รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

6.โครงการสวนดุสติ ติวนองใหพรอมสอบ -เพื่อกระตุนจํานวนผูสมัครและผูชําระคาสมัครสอบ
(กองประชาสัมพันธ รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
-ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ ภาพลักษณทดี่ ี
รวมจํานวนเงิน (หนึ่งลานหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองรอยสีส่ ิบสามบาท แปดสิบสองสตางค)

งบประมาณ
ที่ใชจายไป (บาท)
176,028
(งปม. , บกศ.)
73,440
(เงินสวัสดิการ)
1,400
(เงินสวัสดิการ)
119,653.82

(เงิน งปม., เงิน บกศ.)

675,722

(เงินคายืนยันสิทธิ์)

85,000

(เงินคายืนยันสิทธิ์)

1,131,243.82

5.บทบาท ภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ ของหนวยงาน
1.งานสํานักงานประชาสัมพันธ ประกอบดวยงาน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1 งานดานธุรการ ประกอบดวยงานทะเบียนรับ – สงหนังสือ , งานทะเบียนจัดเก็บ รักษา
สืบคนหนังสือ , ราง / พิมพ โตตอบหนังสือทั้งภายใน – นอก , งานจัดทํางบประมาณ และขออนุมัติเบิก / จาย
ตรวจสอบครุภัณฑ และสาธารณูปโภคในสํานักงาน , รวบรวมผลงานการปฏิบัติงานของฝายประชาสัมพันธ ,
งานประกันคุณภาพ , งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
1.2 งานด า นการบริ การ ประกอบด ว ย งานบริ ก ารตอบป ญหาแก บุ ค คลทั่ ว ไป ทั้ ง หน า
เคานเตอร และโทรศัพท , งานรับ และคัดแยกจดหมาย พัสดุภัณฑ ใหแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ฯ , ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกหนวยงานอื่นๆ
1.3 งานดานการประสานงาน และการประชุม ประกอบดวยประสานงานเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับกองประชาสัมพันธ , เขารวมประชุมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน – นอกมหาวิทยาลัยฯ , จัด
ประชุมหนวยงาน , ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย (เฉพาะกิจ)

2.งานสื่อสารองคกร
ภาระงาน : เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ/สื่อสารองคกร เพื่อสรางความเขาใจ
ความร ว มมื อ และสร า งภาพลั กษณ ที่ดีให แกมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ทั้งภายใน-นอกมหาวิทยาลัย ฯ สราง
เครือขายประชาสัมพันธ สื่อมวลชนสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ จัดฝกอบรมดานการประชาสัมพันธ สามารถจําแนก
ได 4 ลักษณะงาน ดังนี้
2.1 งานสื่อสารภายใน 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
รูปแบบตาง ๆ

2.2 งานสื่อสารภาพลักษณ งานดานการตอนรับคณะศึกษาดูงาน และการบริการวิชาการใน

2.3 งานสื่อมวลชนสัมพันธ/ชุมชนสัมพันธ รวบรวมฐานขอมูลของผูสื่อขาว/สื่อมวลชนทุก
แขนงเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อตามโอกาสตางๆ , สรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน และรวมแสดง
ความยินดีกับสื่อมวลชนในโอกาสตาง ๆ , อํานวยความสะดวกแกสื่อมวลชน ที่มาทําขาวของมหาวิทยาลัยฯ ,
จัดทํา Press Release และ Press Kits ใหแกสื่อมวลชนทุกแขนง , เผยแพรขาวเพื่อสรางภาพลั กษณ ข อง
องคกรผานเหตุการณ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ , สํารวจติดตามขาวสาร ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตในสื่อมวลชนตางๆ , จัดงานแถลงขาว , ประสานสรางความสัมพันธกับชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนระยะๆ
2.4 งานสื่อสารการตลาด เปนศูนยกลางบริการขอมูลขาวสารสําหรับผูมาติดตอสอบถาม
ขอมูล , วางแผนประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา จัดทําแผนตลาด และกิจกรรมตางๆ , ใหบริการในงาน
รับนักศึกษาแบบ one stop service , กิจกรรมออก Road show , จัดทําและดูแลเวบไซด หนวยรับนักศึกษา
, จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน , จัดทําขอมูลสารสนเทศรายงานผูบริหาร และประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยฯ
ตาง ๆ

2.5 งานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ กํากับเวที พิธีกร ควบคุมภาพและเสียง การจัดกิจกรรม
3.งานผลิตและเผยแพรสื่อ

ภาระงาน : งานผลิตและเผยแพรสื่อ เพื่อประชาสัมพันธ สื่อสารองคกร ประกอบดวย งานดาน
การถายภาพนิ่ง เขียนขาว เผยแพรขาวผานสื่อชองทางตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และสื่อมวลชน รวมถึง
จัดเก็บเปนฐานขอมูล , สรุปงานสไลดโชวภาพนิ่ง , สรุปงานภาพเคลื่อนไหว , ถายสัมภาษณ , วีดิทัศนเปดงาน
วีดิทัศนที่ใชในงานประชุม , ถายภาพเคลื่อนไหวงานประชุ ม สัมมนา , วีดิทัศนแนะนําหนวยงานตา งๆใน
มหาวิทยาลัย , สื่อประกอบงานวิจัย , ผลิตรายการ , ถายทอดสดกิจกรรม , ผลิตรายการถายทอดสด , ดูแล
และพัฒนาเว็บไซต SDIB , ออกแบบ กราฟฟก , จัดทํา website ของกองประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร
ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในรูปแบบตาง ๆ , ดําเนินการลาง อัด ขยายภาพกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนํามา
ติดบอรดเผยแพรประชาสัมพันธ , ตรวจเช็คสภาพวัสดุอุปกรณในงานประชาสัมพันธ โดยเฉพาะเครื่องมือผลิต
สื่ อ ทั ศ นู ป กรณ ให อ ยู ใ นสภาพที่ ใ ช ง านได ต ลอดเวลา , ดู แ ลระบบโทรทั ศ น ว งจรป ด และเสี ย งตามสาย ,
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่ง และงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา หรือผูบริหาร
ฝายตาง ๆ

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

สื่อภายใน
1.โทรทัศนวงจรปด
2.เสียงตามสาย
3.เครื่องรูดบัตร
4.จดหมายขาว SDU TimeLine
5.ปายไฟ
6.ปายประชาสัมพันธ
7.website
8.sms
9.e-office
10.Social Media
(Facebook + Line)
- ผูบริหาร
- ประชาคมสวนดุสติ
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- เครือขาย PR
ฯลฯ

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

SuanDusitPoll

ลักษณะการให้บริการ

การสารวจ
ความคิดเห็น
สาธารณะ (โพล)

การให้บริการ
วิเคราะห์ข้อมูล

การจัดอบรม
ด้านการสารวจ
ความคิดเห็น

• หน่วยงาน
ภายใน

กลุ่มเป้าหมาย

การให้บริการ
ที่ปรึกษา
งานวิจัย

การให้บริการ
เครือข่าย
เก็บข้อมูล

• หน่วยงาน
ภายนอก

• สื่อมวลชน
•สาธารณะชน

เป้าหมาย งบประมาณ
เป้าหมาย
1. รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายปีละ 50,000,000 บาท
2. ส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าปีละ 10,000,000 บาท

งบประมาณ
สวนดุสิตโพลเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารค่าใช้จ่ายภายในสานักงานในการจัดซื้อ
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลื องต่าง ๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม โดยคาดว่ า

ปี ง บประมาณ 2559–2561 (3 ปี ง บประมาณ) จะใช้ ง บประมาณเฉลี่ ย
6,000,000 บาท

โครงสร้าง สวนดุสิตโพล

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ประธานดาเนินงาน

ฝ่าย
สานักงาน





งานสารบรรณ
งานธุรการ
งานบุคคล
งานการเงิน

ฝ่าย
บริการวิชาการ

ฝ่าย
ธุรกิจวิชาการ

ฝ่าย
ประมวลผล

 งานสารวจ
ความคิดเห็นสาธารณะ
 งานวิจยั ภายใน
 งานเครือข่ายเก็บข้อมูล

 งานวิจยั ภายนอก
 งานธุรกิจวิชาการ

 งานบันทึกข้อมูล
 งานวิเคราะห์ข้อมูล

จานวนบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัย

16
คน

คณะที่ปรึกษา

สวนดุสิตโพล

เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง

13
คน

เจ้าหน้าที่จ้างโดยสวนดุสิตโพล

1
คน

30 คน

พั น ธ กิ จ
1. สร้างสรรค์งานสารวจสาธารณมติอย่างรอบด้านสู่สาธารณชน
2. สนับสนุนงานบริการวิชาการด้านการวิจัยเชิงสารวจแก่มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และเอกชน
3. เป็ นแหล่ง บริก ารฐานข้อ มูลทางความคิ ด เห็ น ของประชาชนจากการสารวจสาธารณมติ และ
บริการทางวิชาการแก่สังคม

วัตถุประสงค์
Objective

เป้าประสงค์
Goal

กลยุทธ์
Strategy

แผนการดาเนินงาน
Initiative

การวัดผล
Measure

การจัดการด้านการเงิน
การมีกาไรเพิ่มขึ้น

- มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

- ลดรายจ่าย
- เพิ่มรายได้

การปรับปรุงการ
เบิกจ่าย

- มีการเบิกจ่ายเงิน - การปรับปรุงการเบิก
รายได้อย่างเป็นระบบ เงินจากมหาวิทยาลัยให้
เป็นระบบ
- ปรับปรุงการจ่ายเงิน
ให้เป็นระบบ

- ควบคุมรายจ่ายที่
จาเป็น
- เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อการรับงานวิจย
ั

- กาไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

- ปรึกษาแนวทาง การ - มีการเบิกจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายกับกองคลัง อย่างเป็นระบบภายใน
- ประชุมบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาศักยภาพ - บุคลากรได้รบ
ั การ
ของบุคลากร
อบรมอย่างน้อย
2 ครั้งต่อปี
- บุคลากรมี
วุฒิปริญญาโท
ร้อยละ 80

- แผนการอบรมของ
มหาวิทยาลัย
- จัดทาแผนการอบรม
ขององค์กร

ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกคนได้รับการอบรม

- บุคลากรทุกคนได้รบ
ั
การอบรม อย่างน้อย 2
ครั้งต่อปี
- บุคลากรมีวุฒิ
ปริญญาโทร้อยละ 80

- โพลสาธารณะ
ได้นาเสนอผ่าน
สื่อสาธารณะทุกโพล
- การได้รบ
ั การว่าจ้าง
จากหน่วยงานเดิม
ร้อยละ50

การจัดการการดาเนินงาน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และคุณภาพของ
การทางาน

- โพลสาธารณะได้รบ
ั
การยอมรับ
- ได้รบ
ั ความไว้วางใจ
ในการว่าจ้างทาวิจัย

- การนาเสนอผลการ
สารวจอย่างต่อเนื่อง
- การดาเนินงานตาม
หลักวิชาการ

- จัดทาโพลสาธารณะ
สัปดาห์ละ 1 เรื่อง
- ดาเนินการตามกรอบ
การวิจย
ั และการว่าจ้าง

การบริหารจัดการ
องค์กร

- การเป็น SMART
ORGANIZATION

- บุคลากรพัฒนาการ
ทางานในยุคของการ
เปลี่ยนแปลง
- การทางานโดย
คานึงถึงความคุ้มค่า

- ติดตามการ
- บุคลากรสามารถ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทางานได้ตาม
- อบรมศักยภาพการ กาหนดเวลา
ทางานของบุคลากร
- ปริมาณงานที่มากขึ้น
แต่เวลาการทางาน
ลดลง







ผลิตเบเกอรี่และจําหนายเบเกอรี่เพื่อบริการหนารานและนําไปจัดบริการตามความตองการ
ของลูกคาทั้งแบบสําหรับจัดประชุมและโอกาสพิเศษ
จําหนายอาหารกลางวันในรูปแบบศูนยอาหารโดยใหบริการกับบุคลากร นักศึกษาและผูมา
ติดตอในราคายอมเยาวและมีคุณภาพดี
จําหนายกาแฟและเครื่องดื่มคุณภาพ
รับจัดขาวกลอง อาหารวางและอาหารสุขภาพตามความตองการและงบประมาณของลูกคา
รับเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาดานอาหาร เพื่อฝกฝนเพิ่ม
ทักษะดานการทําอาหารและเบเกอรี่ รับศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการ
บริหารการผลิตและการบริการรานจําหนายอาหารและเบเกอรี่

กลุมเปาหมาย

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี






บุคลากร และนักศึกษา
บุคคลทั่วไป
รานคาในเครือสวนดุสติ โฮมเบเกอรี และของมหาวิทยาลัย ฯ
รานคาภายนอก และผูประกอบการอิสระ

เปาหมาย





โครงการมีนักศึกษาเขามารับการฝกประสบการณวิชาชีพอยางนอยปละ 50 คน
มีวิจัยรวมกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑหรือพัฒนากระบวนการผลิต
อยางนอยปละ 2 เรื่อง
มีโครงการหรือกิจกรรมที่บูรณาการกับการพัฒนานักศึกษา อยางนอยปละ 1 โครงการ
มีผลการดําเนินงานดานการเงินสูงขึ้นจากปที่แลว โดยคํานวณจากการหักคาใชจายและสง
รายไดเขามหาวิทยาลัยแลวสูงขึ้นจากปที่แลว 10 %

โครงสรางการบริหารงาน : สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
คณะกรรมการอํานวยการสวนดุสติ โฮมเบเกอรี

ลักษณะการใหบริการ

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานสวนดุสติ โฮมเบเกอรี
คณะกรรมการดําเนินงานสวนดุสติ โฮมเบเกอรี

และบริการ

การลดตนทุน

ลดจากปที่แลว
5%

1.ลดตนทุนดานคาแรง
ลวงเวลา

2.สรรหาวัตถุดิบทีม่ ีราคาถูก
ลงแตคุณภาพเทาเดิมหรือ
ใกลเคียงกัน

3.จัดทําแผนการสื่อสารกับลูกคาทั้ง
ภายในและภายนอกโดยผานหลาย
ชองทาง และแตงตัง้ ผูร ับผิดชอบเฉพาะ
เพื่อปฏิบัตงิ านดานการสื่อสารกับลูกคา
เชน สื่อสิง่ พิมพ website facebook
เปนตน
1.วิเคราะหการปฏิบัติงานจริงและ
จัดทําแผนการใชบุคลากรลวงเวลาตาม
ความความจําเปน
2.ใชนักศึกษาทํางาน part-time ใน
งานที่ตองการแรงงานจํานวนมาก เชน
การแพ็คขนมจํานวนมาก
3. ใชพนักงานทํางานในวันหยุดนักขัต
ฤกษโดยผานการวิเคราะหจํานวน
บุคลากรที่เหมาะสม
3. จัดทําแผนสํารวจตลาด เพื่อศึกษา
ราคาสินคาในทองตลาด และสรรหา
supplier รายใหม ทีม่ ีสินคาตามที่
ตองการ

ไดรับการตอบสนองอยาง
รวดเร็ว

แผนการดําเนินงาน
Initiative
1.ตรวจสอบแผนการฝกอบรมประจําป
ของกองสุขาภิบาลอาหาร
กรุงเทพมหานคร
2.จัดทําแผนการจัดพนักงานเขาอบรม
ตามแผนของ กทม.

การวัดผล
Measure
พนักงานทุกคนไดรบั การ
อบรม

1. ประสานกองอาคารเพือ่ จัดทําการ
ฝกอบรมดานการปองกันอัคคีภัยและ
การผจญเพลิงที่ถูกตอง
2. ใหบุคลากรที่ไดรบั การอบรมแลวมา
แบงปนประสบการณการเรียนรูและ
สรางแผนการปองกันและการผจญ
เพลิงที่ถูกตองและถายทอดใหกบั เพื่อน
รวมงาน
3. จัดทําแผนการถายทอดความรู
1.ประสานงานวิทยากรทีม่ ีความรูดาน
Team building
2.ประสานงานทีพ่ ักและสถานที่
3.จัดอบรมตามวันและเวลาที่กําหนด
ในแผน
1. จัดทําแผนการพัฒนาหัวหนางาน
รายบุคคล

1.มีการดําเนินการตามแผน
2.มีพนักงานไดรบั ความรู
และแนวทางปฏิบัติ 100 %

1.ตนทุนดานคาแรงลดลง 5
% จากปกอน

2.สินคาอยางนอย 1-2
รายการไดรบั การทบทวน
ราคาสินคาและแหลงที่มา
ของการสรรหา

จํานวนบุคลากร
91 คน








พันธกิจ







ลูกจางประจํามหาวิทยาลัย 1
คน
ลูกจางชั่วคราวมหาวิทยาลัย 1
คน
พนักงานโฮมเบเกอรี 84 คน

พัฒนาความรูทางวิชาการและแนวปฏิบัติใหเปนนวัตกรรมใหมที่เปนรูปธรรมเพื่อความถูกตองทางวิชาการ
สรางและพัฒนาองคความรูใหม ๆ ทางอาหารและขนมอบเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
เปนแหลงเรียนรูและฝกประสบการณวิชาชีพดานอาหารและขนมอบสําหรับนักศึกษา
พัฒ นาความเขม แข็ง ทางวิชาการของมหาวิท ยาลัยดานอาหารและขนมอบมาทําธุร กิจ เพื่ อ สรางรายไดและนํ ามาพัฒ นา
มหาวิทยาลัยตอไป
ใหบริการขนมอบและอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตอผูบริโภคตามมาตรฐานอาหารและขอกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข
ในราคาที่เหมาะสมใหกับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไป

การจัดการดานการเงิน
วัตถุประสงค
Objective
การเพิม่ รายได

ขาราชการ 3 คน
เจาหนาที่มหาวิทยาลัย 1 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน

เปาประสงค
Goal
เพิ่มจากปที่แลว 5 %

กลยุทธ
Strategy
1.เพิ่มชองทางการจําหนาย
สินคา/บริการ
2.เพิ่มชองทางการสงสินคา
3.การประชาสัมพันธสินคา

แผนการดําเนินงาน
Initiative
1.จัดทีมงานรับผิดชอบการจัดจําหนาย
สินคาและบริการ
2.ศึกษารูปแบบการสงสินคาใหกบั
ลูกคาในรูปแบบใหม เชนการใช
Application ตางๆ

การวัดผล
Measure
1.มีรายไดประจําปเพิม่ ขึ้น
จากปกอ น
5%
2.ลูกคาภายในและภายนอก
รับรูสินคาและบริการและ

การจัดการดานทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค
Objective
การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทัง้
องคการ

เปาประสงค
Goal
1. 100 % ของ
พนักงานไดรับการ
อบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารตาม
ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร
2. 100 % ของ
พนักงานมีความรูดาน
การปองกันอัคคีภัย
และการผจญเหตุที่
ถูกตอง

กลยุทธ
Strategy
1.ประสานงานกับ กทม. เพื่อ
ขอเขารวมรับการอบรม
หลักสูตรฯ ของ กทม.
2.จัดทําเปนแผนการ
ฝกอบรมประจําปของ
หนวยงาน
1.จัดทําเปนแผนการ
ฝกอบรมประจําป

3. 100 % ของ
พนักงานไดรับการ
ฝกอบรมเรือ่ งการ
ทํางานรวมกันและ
การบริการที่ดี
4. 100 % ของ
หัวหนางานไดรบั การ

1.จัดทําเปนแผนการ
ฝกอบรมประจําป

1. จัดทําแผนการฝกอบรม
ประจําป

พนักงานทุกคนไดรบั การ
อบรม

หัวหนางานทุกคนตองไดรบั
การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ

อบรมตามวิชาชีพ
หรือศึกษาดูงาน
5. 50 % ของ
พนักงานระดับ
ปฏิบัติการไดรบั การ
พัฒนาทักษะและ
ความรูเกี่ยวกับงาน

การจัดการการดําเนินงาน
วัตถุประสงค
Objective
1.เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
และปองกันปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น

1. จัดทําแผนการฝกอบรม
ประจําป

เปาประสงค
Goal
1.จัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําป

กลยุทธ
Strategy
ทบทวนแผนและผลการ
ดําเนินงานประจํา 2558
และประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
ฯ

2.จัดทําแผนการประชุม
สรุปงานประจําวันและ
ประจําเดือน

จัดใหมีแผนและ
ผูรบั ผิดชอบการเขา
ประชุมสรุปผลการทํางาน
ของปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน
ตามระยะเวลา
จัดใหมีพนักงาน
รับผิดชอบการตรวจสอบ
และการทบทวนปญหา
ประจําวัน
จัดใหมีกระบวนการสราง
วัฒนธรรมการทํางาน
คุณภาพ

3. มีการตรวจสอบการ
ทํางานและคุณภาพของ
งานอยูเปนประจํา
4. มีการสรางวัฒนธรรม
การทํางานคุณภาพ

2. ศึกษาขอมูลการจัดงานดานการ
แสดงสินคาดานอาหาร หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทีเ่ ปนคูคาเพือ่ จัด
ทีมศึกษาดูงาน
1. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงาน
รายบุคคล
2. ประสานงานกับโรงเรียนการเรือน
หรือบริษัทคูคา เพื่อถายทอดความรู
ดานอาหารและเบเกอรี่ ที่เกี่ยวของ
จําเปน

แผนการดําเนินงาน
Initiative
1.รวบรวมผลการดําเนินงานประจําป
2558
2.จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
งาน
3.นําเสนอผลและแผนการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการอํานวยการ
1.ระดมความคิดเห็นและจัดทําแผน
พรอมผูรบั ผิดชอบจากแผนกตางๆ เพื่อ
เขารวมประชุมตามกําหนด
2.ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ทบทวนผลการทํางานของโครงการเปน
ประจํา
1.แตงตั้งผูชวยประธานคณะทํางานฯ
เพื่อทําหนาที่ติดตามการตรวจสอบและ
ทบทวนปญหาประจําวัน
1.นําผลการปฏิบัติงานมาทบทวนหาสิ่ง
ที่ตองแกไขเรงดวนและใชกระบวนการ
สรางวัฒนธรรม
2. มอบหมายผูร ับผิดชอบและ
ผูเกี่ยวของ
3.จัดฝกอบรม/ทบทวนเปาหมายการ
สรางวัฒนธรรมรวมกัน
4. ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ ทบทวน
ทรัพยากรจําเปนและจัดหาใหเพียงพอ
5. เริ่มกระบวนการเนนย้ําและทบทวน
ซ้ําพรอมใหความรูก ับบุคลากรที่ยังไมมี
วัฒนธรรมการทํางานคุณภาพใหมี
ความรูความเขาใจ สรางทัศนคติที่ดี
เพื่อมุง สูวัฒนธรรมการทํางานคุณภาพ

รายบุคคลอยางนอยปละ 12 ครั้ง
พนักงานระดับปฏิบัติการ
อยางนอย 50 % ตองไดรับ
การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ
รายบุคคลอยางนอย
ปละ 1-2 ครั้ง

การวัดผล
Measure
มีแผนการดําเนินงาน
ประจําป 2559

มีแผนการประชุมและ
ติดตามใหมีการดําเนินงาน
ตามแผนอยางนอย 80 %

มีรายงานปญหาประจําวัน
และผลการแกไขปญหา
เปนประจําอยางนอย 80 %
ตามแผน
มีรายงานปญหาลดลงอยาง
นอย 50 % และพนักงานมี
ความรูความเขาใจเพิม่ ขึ้น
อยางนอย 50 %

ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
ความเปนมา

ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต เปนหนวยงานอิสระของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กอตั้งขึ้น
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ การดําเนินงานของศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิตมีวัตถุประสงคหลัก
สําคัญสองประการ ประการแรก เพื่อบริการวิชาการที่เกี่ยวของในดานการพัฒนาแบบทดสอบ การจัดสอบ
การพัฒนาเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลดวยการประยุกตศาสตรและวิทยาการดานการวัดและประเมิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารขอมูล และวิทยาการสมัยใหม การบริการสถานที่และทรัพยากรเพื่อจัด
สอบใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเปนที่ปรึกษาดานการวัดและการประเมินบุคลากร
ใหกับ หนว ยงานตาง ๆ วัต ถุป ระสงคป ระการที่สอง เพื่อศึกษา คน ควา พัฒ นาเครื่องมือวัด / ประเมิน
ตลอดจนแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐาน และเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการจัด
สอบเพื่อคัดเลือก/ คัดสรร นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนการทดสอบความสามารถ ทักษะทางวิชาการเฉพาะ
ทาง และการเผยแพรความรูดานเทคนิควิธีการวัด การประเมินผล และการพัฒนาเครื่องมือใหแกบุคลากร
และผูสนใจทั้งภายในและภายนอก
ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิตมุงมั่นในการใหบริการโดยสนับสนุนพันธกิจหลัก ๔ ดาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ได แ ก การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม และการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจดานการจัดสอบประจําปของ
มหาวิทยาลัยและการจัดสอบระดับชาติครั้งสําคัญประจําป ไดแก การสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีภาคปกติ การสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย การจัด
สอบความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. การจัด สอบครูผูชวยของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ฯลฯ จากผลการดําเนินงานที่ผานมา ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
ไดปฏิบัติพันธกิจและไดประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีการควบคุมรักษาคุณภาพการดําเนินงานอยางโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม จน
เปนที่ยอมรับของผูรับบริการโดยทั่วไป จากประสบการณดังกลาว ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
ไดเรียนรูและพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในดานเทคนิค
วิธีการวัดและประเมิน การสรางและพัฒนาแบบทดสอบ การใหบริการจัดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (one stop
testing services) ตลอดจนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และ
เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการโดยเนนผูรับบริการเปนสําคัญ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการ สรางรายไดและมูลคาเพิ่มเพื่อ
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ความอยูรอดอยางยั่งยืน อีกทั้งสนับสนุนพันธกิจเชิงรุกของมหาวิทยาสวนดุสิตในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐใหกาวหนายิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการดานการพัฒนาแบบทดสอบ การจัดสอบ การพัฒนาเทคนิควิธีการวัด
และประเมินผลดวยการประยุกตศาสตรและวิทยาการดานการวัดและประเมิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสารขอมูล และวิทยาการสมัยใหม การใหบริการสถานที่และทรัพยากรเพื่อจัดสอบใหแกหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนการเปนที่ปรึกษาดานการวัดและการประเมินบุคลากรใหกับผูรับบริการทั้งภายในและ
ภายนอก
2. เพื่อศึกษา คนควา พัฒนาเครื่องมือวัด ประเมิน ตลอดจนแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยใหมี
มาตรฐาน เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการจัดสอบเพื่อคัดเลือก คัดสรร นักศึกษา บุคลากร
ตลอดจนการทดสอบความสามารถทั่วไป ทักษะทางวิชาการเฉพาะทาง และการเผยแพรความรูดานเทคนิค
วิธีการวัด การประเมินผล และการพัฒนาเครื่องมือใหแกบุคลากรและผูสนใจทั้งภายในและภายนอก

พันธกิจและกรอบภาระงาน
1. การใหบริการทางวิชาการจัดสอบใหแกหนวยงานภายนอก ทั้งในและนอกสถานที่
2. การสรางและพัฒนาแบบทดสอบ เทคนิควิธกี ารวัดประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับการวัดและการ
ประเมิน เพื่ อการคัด เลื อก/ คั ด สรรบุคคล การประเมิน บุ คลากร ตลอดจนการประเมิน เพื่อการพัฒ นา
สมรรถนะบุคลากร
3. การสนับสนุนและประสานงานการจัดสอบภายในของมหาวิทยาลัย ไดแก การสอบแขงขันเพื่อ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีภาคปกติ การสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย การจัดสอบความรูค วามสามารถทั่วไปและความรูค วามสามารถเฉพาะสําหรับนักศึกษาแลวแต
กรณี
4. การศึกษา คนควา พัฒนาระบบการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมิน ตลอดจนแบบทดสอบของ
มหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐาน
5. การเผยแพรความรูดานเทคนิควิธีการวัด การประเมินผล และการพัฒนาเครื่องมือใหแกอาจารย
นักศึกษา บุคลากรและผูสนใจ
6. การใหคําปรึกษาดานการวัดและการประเมินบุคลากรใหกับหนวยงานตาง ๆ
7. การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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โครงสรางของศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสติ
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูอํานวยการศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
เจาหนาที่สํานักงาน
(บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานหนาที่ผูจัดการศูนยบริการทดสอบฯ

เจาหนาที่สํานักงาน
(บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติหนาที่ดาน
การเงิน การบัญชี

เจาหนาที่สํานักงาน
(บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติหนาที่ดาน
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ

เจาหนาที่สํานักงาน
(บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติหนาที่ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานขอมูล

เจาหนาที่ธุรการ

ขอบเขตการใหบริการ
การบริการทางวิชาการของศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิตกําหนดพันธกิจที่สอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2557-2560 ใน 2 ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญ
ไดแ ก ประเด็น ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการประสานประโยชนแ ละความรวมมือในการพัฒ นาความรูและ
นวัต กรรมของมหาวิทยาลัยและหนว ยงานภายนอก เพื่อการบริการวิชาการ (ตัว ชี้วัด 4.4 จํานวนการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น) และประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให
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เทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน (ตัวชี้วัด 6.2 รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้น
จากการบริการวิชาการ/ โครงการพิเศษทั้ง หมด) โดยมุง ใหบ ริการแกบุคลากรทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยดังนี้
พันธกิจ
การสนับสนุนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
การสนับสนุนและประสานงานการจัดสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย
- การสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
- การสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย
- การจั ด สอบความรู ค วามสามารถทั่ ว ไปและ
ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับนักศึกษา
ก ารศึ ก ษา ค น ค ว า พั ฒ น าร ะ บ บการ ประเมิ น
แบบทดสอบ เครื่องมือวัดและประเมินใหมีมาตรฐาน
การเผยแพร ค วามรู ด า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารวั ด การ
ประเมินผล และการพัฒนาเครื่องมือ
การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจอื่นที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
การบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก
การบริการทางวิชาการจัดสอบและประมวลผลการสอบ
การสร า งและพั ฒ นาแบบทดสอบ เทคนิ ค วิ ธี ก ารวั ด
ประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับการวัดและการประเมิน
เพื่อการคัดเลือก/ คัดสรรบุคคล การประเมินบุคลากร
การใหบริการสถานที่ ทรัพยากรสําหรับการจัดสอบ
การใหคําปรึกษาดานการวัดและการประเมินบุคลากร
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ผูรับบริการ

นักเรียน/ ผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอ
บุ ค ลากรสายวิชากรร/ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
นักศึกษา/ ผูสนใจ
นักศึกษา/ อาจารย/
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
นักศึกษา/ อาจารย/
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
นักศึกษา/ อาจารย/
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
หนวยงาน/ องคกรภาครัฐและเอกชน
หนวยงาน/ องคกรภาครัฐและเอกชน
หนวยงาน/ องคกรภาครัฐและเอกชน
หนวยงาน/ องคกรภาครัฐและเอกชน

ระบบ วิธีการดําเนินการ และการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
การดําเนินงานของศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เกิดจากการบูรณาการและเชื่อมประสานระหวางหนวยงานภายในทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ไดแก คณะ/โรงเรียน/ บัณฑิตวิทยาลัย สํานักกิจการพิเศษ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง กองอาคารสถานที่ กองคลัง ฝาย
ยานพาหนะ ศูนยบริการสื่อสิ่งพิมพกราฟกไซท และหนวยงานอื่นๆ โดยการดําเนินงานตามพันธกิจภายใน
มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตงาน
2. การพัฒนาโครงการ แผน ตัวชี้วัด งบประมาณ และกลยุทธการดําเนินงาน
3. การติ ด ต อ ประสานงานกั บ หน ว ยงานภายในที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดโครงการ
มอบหมายภารกิจและกําหนดผูรับผิดชอบดําเนินงานรวมกัน
4. การจัดประชุมเพื่อวางแผนดําเนินงาน ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน และการวางแผนปองกัน
ความเสี่ยง
5. การดําเนินงานตามแผนและการสรุปผลการดําเนินงาน
6. การสรุปโครงการและการประเมินความสําเร็จของโครงการ
สําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจเพื่อใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก ศูนยบริการ
ทดสอบทางวิชาการสวนดุสิตกําหนดวิธีการดําเนินงานใหมีความยืดหยุน สอดคลองระเบียบปฏิบัติทาง
ราชการและ/หรือระเบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภายนอกที่มารับบริการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การรับทราบเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตงานจากผูรับบริการ
2. การจัดทําเอกสารบันทึกขอตกลง (ToR) เอกสารสัญญาจาง สัญญาจางที่ปรึกษา หรือกรอบ
ขอตกลงความรวมมือ
3. การพัฒนาโครงการ แผน ตัวชี้วัด งบประมาณ และกลยุทธการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวม
ระหวางมหาวิทยาลัยกับผูรับบริการ
4. การติ ด ตอ ประสานงานกั บหนว ยงานภายใน/ หน ว ยงานภายนอกที่ เกี่ย วข อง เพื่ อ ชี้แ จง
รายละเอียดโครงการ มอบหมายภารกิจ และกําหนดผูรับผิดชอบดําเนินงานรวมกัน
5. การจัด ประชุม เพื่อวางแผนดําเนิน งาน ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน และการวางแผน
ปองกันความเสี่ยง
6. การดําเนินงานตามแผนและการสรุปผลการดําเนินงาน
7. การสรุ ป โครงการ การประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของโครงการ และการสรุ ป รายงานเสนอตอ
ผูรับบริการ
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นวัตกรรม/ แนวทางการดําเนินงานเชิงรุก
1. การประยุกตศาสตรและวิทยาการดานการวัดและประเมิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
ขอมูล และวิทยาการสมัยใหมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการจัดสอบแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Services) ใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมากขึ้น
2. การสรางจุดเดนดานการทํางานอยางถูกตองดวยจิตบริการ (accuracy and service mind) เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นและการยอมรับดานคุณภาพ แกหนวยงานผูวาจางจนเกิดการกลับมาใชบริการซ้ํา (brand
loyalty) และเกิดการบอกตอเพื่อเพิ่มจํานวนลูกคาในอนาคต โดยสรางรายไดใหมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
3. การเชื่อมโยงความรู ทักษะ ประสบการณจากการดําเนินงานของศูนยบริการทดสอบฯ ไปสูการ
พัฒนากระบวนการวัดและประเมินในรายวิชาตางๆของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐาน
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