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ส�ำนักงำนมหำวิทยำลัย เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 โดยแบ่งออกเป็น 9 หน่วยงาน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2558 และ ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
ส�านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง กองกฎหมาย กองคลัง กองนโยบายและแผน  
กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองอาคารและสถานที่ และกองประชาสัมพันธ์

ภารกิจหลักของส�านักงานมหาวิทยาลัย คือ บริการและสนับสนุนงานด้านบริหารและด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการงานในแต่ละด้านต่าง ๆ รวมถึงงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

การด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�านักงานมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินงานตามทิศทางของ
มหาวิทยาลัย “จิ๋ว แต่ แจ๋ว” SDU Direction: Small but Smart โดยมุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมงานของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ตามบริบทและหน้าที่ของส�านักงานมหาวิทยาลัย 
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1.	กำรเชือ่มโยงกับผู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรสนบัสนนุงำน 
	 หรือกิจกรรมของมหำวิทยำลัย
 กิจกรรม SDU WOW 2021 ปฐมนิเทศ
นักศึกษา ระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “SDU Happy 
Activities” สนกุกบักจิกรรมทีม่ากประสบการณ์ ซึง่มี
ศษิย์เก่าร่วมกจิกรรมเตรยีมความพร้อมให้กับนกัศกึษา
ชั้นปีที่ 1 และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงสร้างแรง
บันดาลใจหลังส�าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นน้อง 
โดยน�าเสนอการด�าเนินงานของกิจกรรมนักศึกษา 
สวัสดิการและการบริการนักศึกษา รวมถึงการให ้
ค�าปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เพื่อให้เห็น 
ภาพรวมของการด�าเนินงาน ทั้งนี้ผลตอลรับจาก 
การด�าเนินงานมีผู้เข้าชมและกด like ทั้งสิ้น 463 ครั้ง 

ความหลากหลายทางการศึกษา 
Academic diversity

	 กิจกรรมนัก ศึกษำและกำรดูแลนัก ศึกษำ	
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต	“ACTIVITY	of	the	SDU” เป็น
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
การปรบัตวัของนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ประกอบไปด้วยกจิกรรม 
Online คือ Ep 1 ACTIVITY of the SDU กิจกรรมร่วมพูด
คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกับแนะน�าบริการ 
และสวัสดิการส�าหรับนักศึกษา และ Ep 2 SDU STUDENT 
LOAN FUND กิจกรรมเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการศึกษา 
รวมทัง้การแนะแนวการด�าเนนิงานของศนูย์สนเทศแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ
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1.	ควำมเสถียรของระบบสนับสนุนกำรท�ำงำน
 การพัฒนาการบริการ และสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความเสถียรของระบบ
สนับสนุนการท�างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการดิจิทัล
 1.1 ระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) มาสนับสนุนในการด�าเนินงานธุรการ  
งานสารบรรณ และงานเลขานุการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและการประสานงาน  
ให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีการ Upgrade บ�ารุงรักษาระบบเพื่อให้รองรับการใช้งาน  
บน Web Browser ต่าง ๆ และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ Mobile รุ่นใหม่ ทั้งระบบ IOS และ
ระบบ Android  ได้ รวมถึง การดูแล แก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบอย่างทั่วถึง
 1.2 พัฒนาส่วนขยายระบบบริหารงานบุคคล (Electronic Profile) ประกอบด้วย
  l ระบบรายงานข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุและพนักงานมหาวิทยาลัยสิ้นสุดสัญญา
จ้างกรณีอายุครบ 60 ปี
  l ระบบรายงานข้อมูลสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย
  l ระบบการจัดการข้อมูลการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
  l ระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
  l ระบบการจัดการข้อมูลความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ISCED 2013
  l ระบบการจัดการข้อมูลการต่ออายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด
  l ระบบติดตามสถานะการยื่นขอหนังสือรับรองการท�างาน / รับรองเงินเดือน / ตรวจ
ลงตราต่างประเทศ
  l ระบบบริการผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ HR Facebook page

การบริการและสิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐาน 
Infrastructure services



Activity Space 

ลานสวนดุสิตโพล

ใต้อาคาร 32

 แสดงพื้นที่โถงชั้น 1 อาคารส�านักงานมหาวิทยาลัย  ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 2

 Co-working space 
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2.	พื้นที่สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
	 2.1	 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์	และสภำพแวดล้อม	รวมถึงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
 การปรบัปรงุภมูทิศัน์ และสภาพแวดล้อม รวมถงึสิง่อ�านวยความสะดวกโดยจดัสรรพืน้ทีใ่ห้เป็น Co-working 
Space ให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถ ใช้พื้นที่ร่วมกัน จ�านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย  Activity space, 
ใต้อาคาร 32, co-working space (Dusit Bristro), ลานสวนดุสิตโพล, โถงชั้น 1 อาคารส�านักงานมหาวิทยาลัย และ
ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 2 นอกจากนั้น มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงไว้คอยให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการ
ใช้บริการ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ในการเรียนแบบนอก
ห้องเรียน 

	 2.2	 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
มหำวิทยำลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย	
  การปรับปรุงโครงสร ้างพื้นฐานของ
มหาวทิยาลยัให้เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีท่นัสมยัและให้บรกิาร
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน โดยจัด
ท�าห้องเรียน และห้องประชุม SDU online เพ่ือให้
คณาจารย์ ได้ใช้ในการเรียนการสอนและการประชุม ซึ่ง
จัดท�าในมหาวิทยาลัย ของแต่ละหลักสูตร รวมถึง 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ รวม
ทั้งสิ้น จ�านวน 27 ห้อง



 
 

3.3 การจัดการอากาศ  
จัดการคุณภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัย กองอาคารและสถานที่ ได้ติดต้ังเครื่องพ่นละออง

ฝอยขนาดเล็ก เพ่ือดักจับฝุ่น PM 2.5 เป็นการลดมลภาวะทางอากาศ นอกจากน้ี ทางกองอาคารและ
สถานที่ ได้นําข้อมูลจากการติดต้ังเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ของศูนย์สิ่งแวดล้อม มารายงานผลค่า
ปริมาณฝุ่น ในแต่ละวัน อีกทั้งยังจัดหาเครื่องฟอกอากาศ เพ่ือติดต้ังภายในห้องเด็กเล็ก เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้พ้ืนที่ 

 
 
 

 
 
 
 
 

3.4 การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการจัดทําสวนแนวต้ัง และพ้ืนราบภายใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือความสวยงามของภูมิทัศน์ และช่วยเพ่ิมแนวร้ัวกันฝุ่นละออง จํานวน 14 จุด 
ประกอบด้วย  

1. อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 
2. อาคาร 1 และโฮมเบเกอร่ี 
3. อาคาร 2 
4. อาคาร 3 
5. อาคารรักตะกนิษฐ 
6. สะพานสระมรกต 
7. อาคาร 12 
8. ด้านหน้าอาคารฟู๊ดสตรีท 
9. ด้านหน้าห้องพยาบาล 
10. ทางเดินจากอาคาร 12 ไปสระว่ายนํ้า 
11. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
12. ริมสระมรกต ทั้งฝั่งอาคาร 32 และฝั่งโฮมเบเกอรี่ 
13. กราฟฟิคไซต์ 
14. ร้านกาแฟละออสแน๊ค 
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3.	สภำพแวดล้อม	Green	&	Clean	University	มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่สวย	สะอำด	และ	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
	 3.1	 ปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
 การปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียภายในมหาวิทยาลัย โดยวางแผนการด�าเนินงานเบ้ืองต้นได้มีการตรวจวัด
คุณภาพน�้าทิ้ง และร่วมหาแนวทางการจัดการน�้าเสียที่ปล่อยออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�าหนด โดยทางกองอาคารและสถานที่ได้ร่วมวางแผนการด�าเนินงานร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับค�าแนะน�า
จากกรมควบคุมมลพิษ โดยมีการด�าเนินงานตามแผนงานที่ก�าหนด

 3.2	ระบบกำรจัดกำรขยะ	
 จัดท�าระบบการจัดการขยะ โดยจัดรอบใน
การรับขยะจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
โดยแบ่งเป็นรอบ เช่น สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และ 
โรงแรมสวนดุสิต เพลส จะแบ่งรอบรับขยะ เป็นวันละ 
2–3 รอบ ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในแต่ละวัน นอกจากนี้ 
ยังจัดให้มีการคัดแยกขยะ ที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อ 
น�าเข้าโครงการ 904 ส่วนที่เหลือได้ส่งให้เจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานครเป็นคนน�าไปก�าจัดต่อไป

 3.2	กำรจัดกำรอำกำศ	
 จัดการคุณภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัย 
กองอาคารและสถานที่ ได้ติดตั้งเครื่องพ่นละอองฝอย
ขนาดเล็ก เพื่อดักจับฝุ่น PM 2.5 เป็นการลดมลภาวะ
ทางอากาศ นอกจากนี้ ทางกองอาคารและสถานที่ ได้
น�าข้อมูลจากการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 
ของศูนย์สิ่งแวดล้อม มารายงานผลค่าปริมาณฝุ่น ใน
แต่ละวัน อีกทั้งยังจัดหาเครื่องฟอกอากาศ เพื่อติดตั้ง
ภายในห้องเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยในการใช้พื้นที่
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 3.3	 กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ได้ด�าเนินการจัดท�าสวนแนวตั้ง และพื้นราบภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ และช่วยเพิ่มแนวรั้วกันฝุ่นละออง จ�านวน 14 จุด ประกอบด้วย 
 1. อาคารส�านักงานมหาวิทยาลัย, 2. อาคาร 1 และโฮมเบเกอรี่, 3. อาคาร 2, 4. อาคาร 3, 5. อาคาร 
รักตะกนิษฐ, 6. สะพานสระมรกต, 7. อาคาร 12, 8. ด้านหน้าอาคารฟู๊ดสตรีท, 9. ด้านหน้าห้องพยาบาล,  
10. ทางเดินจากอาคาร 12 ไปสระว่ายน�้า, 11. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ, 12. ริมสระมรกต ทั้งฝั่งอาคาร 32 และ 
ฝั่งโฮมเบเกอรี่, 13. กราฟฟิคไซท์, 14. ร้านกาแฟละออสแน๊ค

4.	ระบบสนับสนุนผู้เรียนเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนงำน 
	 หรือกิจกรรมของมหำวิทยำลัย
	 4.1	 Suan	Dusit	Service	Center	
 การให้บรกิารข้อมลูและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของมหาวทิยาลยัฯ 
อาทิ การสมัครเข้าศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม/โครงการ ผ่าน
สื่อช่องทางต่าง ๆ   ตอบค�าถาม รับข้อมูล ประสานงาน แก้ไขข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ  ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ และให้บริการข้อมูลและการประสานงาน, 
โทรศัพท์ที่หมายเลข 0 2244 5555, 0 2244 5922 รวมถึง สื่อออนไลน์
และทางออนไลน์ผ่าน facebook Line และบริการรับแจ้งข้อมูลและ
ประสานงานผ่านระบบ https://servicecenter.dusit.ac.th/

	 4.2	 ห้องพยำบำล
 การให้บริการห้องพยาบาลมพียาบาลวชิาชพีและเจ้าหน้าที ่ประจ�า
ห้องพยาบาล 1 ท่าน เปิดให้บริการเวลา 08.30-17.00 น.  โดยวันจันทร์
และวันพฤหัสบดี มีแพทย์มาให้บริการค�าปรึกษาด้านสุขภาพแก่นักศึกษา
และบุคลากร  รวมทั้งมีบริการน�าส่งโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยหนัก 
 ทั้งนี้ สถิติการใช้บริการห้องพยาบาล ประจ�าปีงบประมาณ 2564 
อาจารย์/บุคลากร จ�านวน 4,944 ครั้ง และนักศึกษา จ�านวน 3,693 ครั้ง
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1.	กำรปรับกฎหมำย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกำศของมหำวิทยำลัย	ให้เท่ำทันสถำนกำรณ์
 การปรบักฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศของมหาวทิยาลยั ให้เท่าทนัสถานการณ์ โดยในปีงบประมาณ 
2564 ได้ด�าเนินการยกร่างกฎหมายล�าดับรอง เสนอผ่านขั้นตอนการเสนอกฎหมายของมหาวิทยาลัย โดย 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกฎหมายล�าดับรอง รวมทั้งสิ้น 20 ฉบับ แบ่งเป็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
10 ฉบับ ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ฉบับ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 10 ฉบับ และประมวลกฎหมาย  
1 ฉบับ ส่งผลให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมากขึ้น

2.	กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
 2.1 พฒันาสมรรถนะของบคุลากรทกุ
สายงานเพือ่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรให้มี
คณุภาพและได้มาตรฐาน มุง่เน้นพัฒนาบคุลากร
ให้เลื่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 
2564 

องค์การที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
Adaptive organization

การปรับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศของมหาวิทยาลัย

3 ฉบับ 10 ฉบับ 11 ฉบับ

ระเบียบ
มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
1 ฉบับ

ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
10 ฉบับ

ประกาศ
มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
10 ฉบับ และ

ประมวลกฎหมาย
1 ฉบับ

กำรพัฒนำบุคลำกรให้เลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น
ปีงบประมำณ	2564

291298
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก

ชำนาญการ
1

ศาสตราจารย์

24 49
รองศาสตราจารย์
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3.	กำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ
 การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยการลงทุนในสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ทันสมัยพร้อมรองรับ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่พฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน รวมท้ังการพฒันาพืน้ท่ีท่ีเอือ้ต่อการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบ
ใหม่และส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชวีติ โดยค�านงึถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนดังกล่าวจ�านวน 305.31 ล้านบาท ดังนี้ 

 2.2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายใต้การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัย และ ผ่านระบบออนไลน์ ให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถในปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ จ�านวน 17 โครงการ
  ทัง้นี ้บคุลากรทีผ่่านการอบรมและได้รบั Certificate/ประกาศนยีบตัร/วฒุบิตัร จากสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีง
หรือได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับประเทศ

ลานบาท

การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 305.31 ลานบาท
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กอสรางศูนยยกระดับทักษะดานการศึกษา

ปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดลอมการบริการ

ปรับปรุงหองพักสำหรับนักศึกษา

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการบริการการบิน

ปรับปรุงอาคารเรียนและระบบปรับอากาศ

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเรียนเอนกประสงค

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองปฏิบัติการอาหาร

ปรับปรุงศูนยพัฒนาทุนมนุษย

ปรับปรุงหองพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษ

ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและหอสมุด

ปรับปรุงหองจัดการเรียนการสอนออนไลน

ปรับปรุงและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดหาครุภัณฑทางการศึกษา

การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร

 ทั้งนี้	ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	(จำกระบบ	GFMIS)	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	วงเงิน	1,022.9091	 
ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 100.32	 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร	 (1,019.6411	 ล้ำนบำท)	 เนื่องจำก 
ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2564	 ได้รับจัดสรรงบกลำง	 งบบุคลำกร	 เพิ่มเติมจำกกรมบัญชีกลำง	 วงเงิน	 3.2680	 
ล้ำนบำท

ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร
ระดับนานาชาติ

บุคลากรที่ผานการอบรมและไดรับ Certificate/ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร
ปงบประมาณ 2564

1,209994

49

ประกาศนียบัตร/
วุฒิบัตรระดับชาติ

ประกาศนียบัตร/
วุฒิบัตรที่แสดงถึงการ
up-skills / re-skills



3. ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หรือสถานการณ์ไม่ปกติ

2. ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ1. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน

รายไดไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่กำหนดไว ผลการบริหาร
ความเสี่ยงมีความเสี่ยง 
“ลดลง”
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังตอง
ควบคุมอยางตอเนื่อง

นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษ
ไมผานตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
ผลการบริหารความเสี่ยงมี
ความเสี่ยง “ลดลง” ระดับต่ำ
การจัดสอบออนไลนผานระบบ
WBSC-LMS ยังไมรองรับ
การเขาใชงานพรอมกัน
จำนวนมาก
ผลการบริหารความเสี่ยงมี
ความเสี่ยง “ลดลง” 
ระดับปานกลาง

ภาวะสถานการณไมปกติ
(การระบาดของไวรัส
โควิด-19)
ผลการบริหารความเสี่ยงมี
ความเสี่ยง “ลดลง” ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยยังตองควบคุม
อยางตอเนื่อง
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4.	กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564
 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลคะแนนภำพรวม	91.44	
คะแนน	จัดอยู่ในระดับ	A โดยมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังนี้

5.	กำรบริหำรควำมเสี่ยง	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564
 ส�านักงานมหาวทิยาลยัจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยรวบรวมปัจจัยเสีย่ง
จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง โดยวิเคราะห์จากระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 
3 ด้าน คือ  
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8. การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีสัญญาเช่าพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ของบริษัท/ร้านเอกชนกับมหาวิทยาลัย จํานวน
ทั้งสิ้น 24 สัญญาเช่า แบ่งเป็น ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 สัญญา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน 2 สัญญา   
และศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร จํานวน 3 สัญญา  

การจัดเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ ตามสัญญาเช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รวมท้ังสิ้น จํานวน 5,455,790 บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท
ถ้วน) เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 7.8   

ทั้งน้ี การดําเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ประสบภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ประกาศปิดดําเนินการเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดตามท่ีรัฐบาลกําหนด ส่งผลให้
บริษัท/ร้านเอกชนที่เช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย
ช่วยเหลือโดยงดเว้นการเก็บค่าเช่าพื้นท่ีให้กับบริษัท/ร้านเอกชน เป็นจํานวนเงินทั้งสิน 1,966,180 บาท 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีรายได้รับจริง จํานวน 3,489,610 บาท  
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6.	กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยฯ
 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อมวลชนเพิ่ม 
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก (อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ผู้สนใจสมัครเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณและทรัพยากร 
	 6.1	สือ่ภำยใน เคาน์เตอร์บรกิาร (Suan Dusit Service Center) ห้องจดหมายและตดิต่อสอบถาม  ส�านกังาน
ประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์  เสียงตามสาย โทรทัศน์วงจรปิด ป้าย และหน้าจอระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
	 6.2	สื่อภำยนอก สื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์) หนังสือพิมพ์ ข่าว/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 จ�านวน 120 ข่าว)  
คิดเป็นมูลค่าทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ช�าระเป็นเงิน (Ad Value) จ�านวน 9,060,230 บาท
	 6.3	สื่อออนไลน์		

7.	กำรบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีสัญญาเช่าพื้นท่ีใช้ประโยชน์ของบริษัท/ร้านเอกชนกับมหาวิทยาลัย จ�านวนท้ังสิ้น 
24 สัญญาเช่า แบ่งเป็นภายในมหาวิทยาลัย จ�านวน 19 สัญญา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ�านวน 2 สัญญา และศูนย์
วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร จ�านวน 3 สัญญา 
 การจัดเกบ็ค่าเช่าพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีของมหาวทิยาลยัสวนดุสติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 5,455,790 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 7.8  
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 ทั้งน้ี การด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ประสบภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ประกาศปิดด�าเนินการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดตามที่รัฐบาลก�าหนด ส่งผลให้บริษัท/
ร้านเอกชนทีเ่ช่าพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัได้รบัผลกระทบไปพร้อมกนั มหำวทิยำลยัจงึมนีโยบำยช่วยเหลอืโดยงดเว้น
กำรเก็บค่ำเช่ำพื้นที่ให้กับบริษัท/ร้ำนเอกชน	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิน 1,966,180 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีรายได้รับ
จริง จ�านวน 3,489,610 บาท 



9.	กำรด�ำเนินงำนในสถำนกำรณ์	แพร่ระบำดของโรค 
	 โคโรนำ	2019	(COVID	–	19)
  การก�าหนดมาตรการการท�างานแบบ New 
normal เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้ท�าบริการ 
ฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในหน่วยงาน ทุกวัน ภายหลัง 
การปฏิบัติงานแล้วเสร็จ รวมทั้งมีการก�ากับติดตาม 
การด�าเนินงาน โดยรายงานผลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 
การท�าความสะอาดพ้ืนที่หรือจุดสัมผัสร่วมด้วยน�้ายา 
ฆ่าเชื้อ รวมถึงการจัดพื้นที่จุดคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายใน

มหาวิทยาลัย และก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานคัดกรองรวมถึงการแจ้งเหตุ หากพบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ
 ทั้งนี้ การด�าเนินงานตามมาตรการการท�างานแบบ New normal ในปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้
มหาวทิยาลยัมคีวามพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภาคการศกึษาท่ี 1/2564 โดยมหาวทิยาลยัได้รับการประเมิน
จากกรมอนามัย Thai Stop COVID ให้ “ผ่ำนมำตรฐำน”

8.	กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
	 กำรศึกษำภำยใน	ปีกำรศึกษำ	2563

ตามเกณฑ สกอ.
จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ไดคะแนนเฉลี่ย 5.0
ระดับดีมาก

ตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จำนวน 4 ตัวชี้วัด
ไดคะแนน 23 คะแนน

ระดับ

สรุปผล
การดำเนินงาน
ไดคะแนน 5.0

ระดับ


