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คำนำ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ตอบสนองนโยบำยกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย โดยกำรดำเนินงำนตำมองค์ประกอบในระบบกำรพัฒนำคุณภำพ และระบบกำร
ประเมินอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรประเมินคุณภำพ และสรุปผลกำร
ด ำเนิ น งำนของส ำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช ำกำรและงำนทะเ บี ย น ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 ระหว่ ำ งวั น ที่
1 สิงหำคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำน
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และให้บริกำรงำนทะเบียน โดยมุ่งเน้นประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน และ
กำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำน และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร พร้อมทั้งตอบสนองนโยบำย
ของมหำวิทยำลัยที่จะพัฒนำคุณภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดียิ่งขึ้นไป
โดยกำรประเมิน ตนเองของส ำนั กส่ ง เสริมวิช ำกำรและงำนทะเบียนนั้ น รับกำรประเมิน คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ สถำบัน สำนัก วิทยำเขต และศูนย์กำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง ใช้ระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance)
โดยมี ร ะบบกลไกขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำระบบประกั น คุ ณ ภำพภำยในของมหำวิ ท ยำลั ย ซึ่ ง ก ำหนดให้
มหำวิทยำลั ย จั ดให้ มีร ะบบกำรประเมิน ส่ วนงำนของมหำวิทยำลั ย เพื่อพัฒ นำคุณภำพและมำตรฐำนของ
มหำวิทยำลัย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินส่วนงำนของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในระบบ SDU
QA ประจำปีกำรศึกษำ 2562 มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด ทั้งนี้กำรรำยงำนกำรประเมินตนเองครั้งนี้จะ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน และกำรพัฒนำของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มุ่งเน้นกำรดำเนินกำรที่เป็นระบบและกลไก กำรปรับปรุงและ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพอย่ำงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย มีกำรนำระบบ PDCA เข้ำมำเป็น
แนวทำงปฏิบั ติตำมภำรกิจ เพื่อเป็ น กำรควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนให้เกิดประสิทธิภำพและนำผลประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรทำงำน
เพื่อพัฒนำตนเองในรอบปีกำรศึกษำถัดไป
สรุ ป ผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน SDU QA ของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงาน
ทะเบียน ประจาปีการศึกษา 262
กำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในนี้ เพื่อเป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรดำเนินงำนที้งระบบของมหำวิทยำลัย กำหนดกำรวัดประเมินคุณภำพออำเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กำรวัด
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และ 2) SDU Focus โดยได้เกณฑ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1) เกณฑ์กำรประเมิน กำรกำหนดกลุ่ มสถำบันกำรศึกษำเชิงยุทธศำสตร์ โดยส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเลือกตัวชี้วัดในกลุ่ม 3 กำรพัฒนำ
ชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community)
2) เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ (สกอ.) พ.ศ. 2557
3) เกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง ปีงบประมำณ 2555
รวมทั้ง กำรนำควำมเชี่ยวชำญตำมอัตลักษณ์และนโยบำยกำรบริหำรของมหำวิทยำลั ยมำ
กำหนดเป็นเกณฑ์เพื่อวัดประเมินควำมเป็นสวนดุสิตตำมบริบทของมหำวิทยำลัย
ซึ่งจำกกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน พบว่ำ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ตำมตัวชี้วัดภำพรวมอยู่ในระดับ “ดีมำก” คะแนนเฉลี่ย 5.00
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในระบบ SDU
QA ประจำปีกำรศึกษำ 2562 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
จำนวนตัวชี้วัด อว. จำนวน 2 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก
จำนวนตัวชี้วัด สกอ. จำนวน 1 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก
จำนวนตัวชี้วัด มสด. จำนวน 10 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 
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ส่วนที่ 1
บริบทองค์กร
1. บทนำ
1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติโดยย่อ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ที่ตั้ง
1. งานบริการนักศึกษา ณ จุดบริการ อาคาร 2 ชั้น 1
2. งานบริการอาจารย์ ชั้น 2 อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย

ประวัติหน่วยงำน และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกิดจากการควบรวม 3 หน่วยงานเดิมของสถาบันราชภัฏ
สวนดุ สิ ต ที่ ท าหน้ า ที่ ค ล้ า ยกั น เข้ า ด้ ว ยกั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการ ส านั ก ทะเบี ย น และ
ประมวลผล และสานักงานกลางศูนย์การศึกษานอกสถาบัน ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิ ต พ.ศ. 2547 ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน ประกอบด้ว ย 3 กลุ่ มงาน ได้แก่ กลุ่ มงาน
เลขานุการและธุรการ กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้ อมูล และกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ โดยมีภารกิจ
หลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานทางวิชาการของคณะ/ โรงเรียน และดาเนินงานทะเบียนและ
ประมวลผล รวมทั้งการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
มีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ภายในการกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
อันถือเป็นสิริมงคลยิ่งแก่มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 จึ ง ก าหนดให้ วั น ดั ง กล่ า ว คื อ วั น ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็ น วั น เกิ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย
สวนดุสิต สาหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ถือเป็นส่วนราชการ และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ แต่เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้การกากับของรัฐ ทาให้มหาวิทยาลัยสามารถกาหนดหรือ
ออกรูปแบบการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจั ดการมากยิ่งขึ้น
ทั้งการบริหารงานทั่วไป การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานวิช าการ
โดยมหาวิทยาลัยยังคงมีภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามเดิม
ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน เป็นหน่ว ยงานหนึ่งของมหาวิทยาลั ยสวนดุสิ ต ที่มุ่งเน้น
การบริหารงานวิชาการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
ทางวิชาการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจที่
สาคัญในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดตารางเรียน ตารางสอบ การจัดทาคู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับ
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษา การให้การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใ ห้มีตาแหน่ งทาง
วิช าการที่สู งขึ้น การสนั บ สนุ น การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและการกากับดูแลให้ การบริ หาร
หลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า งมี ม าตรฐาน งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาและฐานข้ อ มู ล ด าเนิ น งานพั ฒ นาระบบบริ ห าร
การศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทะเบียนประวัติ ระเบียนผลการเรียนของ
นักศึกษา การออกเอกสารใบรับรองต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่า เป็นต้น งานเลขานุการและธุรการ
ดาเนินงานด้านการประสานงานวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ
แผนงานของสานักส่งเสริมวิชาการฯ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล และงานบริการ
ต่าง ๆ เช่น การรับคาร้อง การให้ข้อมูลกิจกรรมวิชาการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์และเครือข่าย
สังคม เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริห ารจัดการและการให้บริการที่ถู กต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริการ เพื่อให้นักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกเกิดความพึงพอใจสูงสุด
1.2 ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์
วัฒนธรรมองค์กร
ทางานเป็นทีม มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ
จุดประสงค์
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทางวิ ช าการเพื่ อ ให้ ก ารจัด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2. ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศทางการศึ ก ษา งานวิ ช าการ งานทะเบี ย นและประมวลผลของ
มหาวิทยาลัยโดยมุ่งความพึงพอใจของลูกค้า
3. ประยุกต์เทคโนโลยีส ารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและการบริก ารที่
เป็นเลิศ
วิสัยทัศน์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้การจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานบริการที่เป็นเลิศ ถูกต้องรวดเร็ว ยึดความพึงพอใจของ
ลูกค้า
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พันธกิจ
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
4. พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ทันสมัย
5. การพัฒนาระบบการบริการด้านวิชาการและงานทะเบียน
ค่ำนิยมขององค์กร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทางานเป็นทีม (Teamwork)
มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Clients Focus)
จิตบริการ (Service Mind)
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility)
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

สมรรถนะหลักขององค์กร
1. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
2. บูรณาการงานส่งเสริมวิชาการ (Integrating Academic Service)
3. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (Information Technology
Management)
4. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
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1.3 โครงสร้ำงองค์กำร และโครงสร้ำงกำรบริหำร
โครงสร้ำงองค์กรของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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โครงสร้ำงกำรบริหำรของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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1.4 รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร
ข้อมูลจำนวนบุคลำกรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ลำดับที่ คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

1
2
3
4

ผศ.ดร.
นางสาว
ดร.
นาง

จิตต์วิมล
จิตราพร
สุทัน
จารุวรรณ

5
6
7
8
9
10

นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย

ณัฐวุฒิ
สุนิสา
ณัฐชา
อภิชาติ
สาริกา
ธนธรณ์

ผู้บริหำร
คล้ายสุบรรณ
ผู้อานวยการสานักฯ
จันทรกูล
รองผู้อานวยการสานักฯ
มุมแดง
รองผู้อานวยการสานักฯ
เซ็งแซ่
หัวหน้าสานักงานฯ
งำนอำนวยกำรและสื่อสำรองค์กร
ตันมณี
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
จุ้ยประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
แก้ววิมล
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
กรมนา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เสือบารุง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ยิ้มแย้ม
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

11

นางสาว

รัตติการณ์

คาแก้ววันดี

12

นาง

สัญญลักษณ์

13
14
15
16
17
18

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

วาสนา
สิตา
ศิรินันท์
ดุจดาว
สินีนาฏ
จีรวรรณ

ปภัสสรากาญจน์
เจ้าหน้าที่
งำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูล
จันทร์จ่าย
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พุ่มดอกไม้
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
อ่าพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ชุนประวัติ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ลักษณะโยธิน
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
บุญพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เจ้าหน้าที่สานักงาน
(บริหารงานทั่วไป)

ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจามหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
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ลำดับที่ คำนำหน้ำ
ชื่อ
19
นาย
บุญธรรม
20
นาย
อธิพงศ์
21
นาย
พัฒน์พงษ์
22

นางสาว

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

34*

นางสาว

35*

นางสาว

อุทัยวรรณ

สกุล
สังขะเสน
อินโท
กุมารสิทธิ์

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

อุทัยวัฒน์

เจ้าหน้าที่สานักงาน
(บริหารงานทั่วไป)

พนักงานมหาวิทยาลัย

งำนส่งเสริมวิชำกำร
พัชราภรณ์ ขาแป้ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนารัตน์
พรมมา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปาริกา
อัคนิวาส
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวีวรรณ
เฮี้ยนชาศรี
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ธนิดา
แสงอ่วม
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
วารุณี
พ่วงสุข
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
สุธางค์
หงษ์กลาง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ทัศนาวรรณ ชมภู่
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
เนาวนุช
เจียมวัฒนาเลิศ
เจ้าหน้าที่
ลูกจ้างประจามหาวิทยาลัย
ทรรศนีย์
สุทธิภาพย์
เจ้าหน้าที่
ลูกจ้างประจามหาวิทยาลัย
ชัญญาภัค
ตามสอน
เจ้าหน้าที่
ลูกจ้างประจามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงำนหน้ำที่เลขำนุกำรที่ปรึกษำอธิกำรบดี
ชไมพร
ชัยบุรินทร์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงำนหน้ำที่เลขำนุกำรรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
กุลธิดา
โกพัฒตา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประเภทบุคลำกรของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจามหาวิทยาลัย
รวม

จำนวน (คน)
31
4
35
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2. ข้อมูลสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
2.1 ด้ำนหลักสูตร
ตำรำงที่ 1 จำนวนหลักสูตรที่จัดกำรศึกษำ
หน่วย : หลักสูตร
ระดับ
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก
รวม

จำนวน
52
2
1
55
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ตำรำงที่ 2 จำนวนหลักสูตรที่จัดกำรศึกษำ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
คณะ/โรงเรียน
1. ครุศาสตร์
2. บัณฑิตวิทยาลัย
3. พยาบาลศาสตร์
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. วิทยาการจัดการ
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
8. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
9. โรงเรียนการเรือน
รวม

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
2
2
2
1
3
1
1
8
8
14
14
11
11
5
5
5
5
6
6
52
2
1
55
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ตำรำงที่ 3 จำนวนหลักสูตรที่จัดกำรศึกษำและสำขำวิชำ จำแนกตำมหลักสูตร
ครุศำสตร์ (2 หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร

หน่วย : หลักสูตร
ชื่อย่อปริญญำ

สำขำวิชำ

ระดับปริญญำตรี
1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศษ.บ.
ศษ.บ.

การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

บัณฑิตวิทยำลัย (3 หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญำ

สำขำวิชำ

ระดับปริญญำเอก
1. ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ศษ.ด.

ภาวะผู้นาทางการศึกษา

ศษ.ม.
ศษ.ม.

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
การศึกษาพิเศษ

ระดับปริญญำโท
1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พยำบำลศำสตร์ (1 หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญำ

สำขำวิชำ

ระดับปริญญำตรี
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พย.บ.

-

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (8 หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญำ

สำขำวิชำ

ระดับปริญญำตรี
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต
8. ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา
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วิทยำกำรจัดกำร (14 หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญำ

สำขำวิชำ

ระดับปริญญำตรี
1. การจัดการบัณฑิต
2. นิเทศศาสตรบัณฑิต
3. นิเทศศาสตรบัณฑิต
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต
8. บริหารธุรกิจบัณฑิต
9. บริหารธุรกิจบัณฑิต
10. บริหารธุรกิจบัณฑิต
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต
12. บริหารธุรกิจบัณฑิต
13. บัญชีบัณฑิต
14. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

กจ.บ.
นศ.บ.
นศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บช.บ.
ศ.บ.

นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การตลาด
การบริการลูกค้า
การเงิน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
เลขานุการทางการแพทย์
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (11 หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญำ

สำขำวิชำ

ระดับปริญญำตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต
9. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
10. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
11. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ทล.บ.

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีเคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง (5 หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญำ

สำขำวิชำ

ระดับปริญญำตรี
1. นิติศาสตรบัณฑิต
2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3. รัฐศาสตรบัณฑิต
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต

น.บ.
รป.บ.
ร.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์

โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (5 หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญำ

สำขำวิชำ

ระดับปริญญำตรี
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

การจัดการงานบริการ
การท่องเที่ยว
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการโรงแรม
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

โรงเรียนกำรเรือน (6 หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญำ

สำขำวิชำ

ระดับปริญญำตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต
6. เทคโนโลยีบัณฑิต

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.
ทล.บ.

การกาหนดและการประกอบอาหาร
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
โภชนาการและการประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีอาหาร
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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2.2 ด้ำนนักศึกษำ
ตำรำงที่ 4 จำนวนนักศึกษำ จำแนกตำมหลักสูตร
ระดับกำรศึกษำ

สถำนทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

จำนวน
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ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

นิติศาสตรบัณฑิต

-

163

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

103

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

รัฐศาสตรบัณฑิต

-

102

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

4

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

3

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการงานบริการ

33

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

195

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการโรงแรม

207

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

188

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

28

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

28

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

237

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและการสื่อสาร

101

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

72

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

18

46
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ระดับกำรศึกษำ

สถำนทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

จำนวน
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ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

320

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

161

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และ
การประเมินสมัยใหม่

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

การจัดการบัณฑิต

-

61

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตรบัณฑิต

256

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เลขานุการทางการแพทย์

91

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน

147

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

102

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

100

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

177

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริการลูกค้า

101

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

123

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

170

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต

-

136

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

98

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

78

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

85

14

19

2
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ระดับกำรศึกษำ

สถำนทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

จำนวน

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

7

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

86

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนการเรือน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ปริญญาตรี

152
80

ศิลปศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์
ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

27

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

38

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ

90

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

13

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

30

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ

162

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

38

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

13

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

801

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

โรงเรียนการเรือน

เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

85

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

73

34
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ระดับกำรศึกษำ

สถำนทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร
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ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
โภชนาการและการประกอบ
อาหาร
การกาหนดและการประกอบ
อาหาร

จำนวน

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

โรงเรียนการเรือน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

361

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

266

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเคมี

33

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

71

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

37

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

164

ปริญญาตรี 5 ปี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

174

ปริญญาตรี 5 ปี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

164

ปริญญาตรี 5 ปี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

34

ปริญญาตรี 5 ปี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

83

ปริญญาตรี 5 ปี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

89

ปริญญาตรี 5 ปี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

44

ปริญญาตรี 5 ปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

112

ปริญญาตรี 5 ปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

57

557
88
55

4
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ระดับกำรศึกษำ

สถำนทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สำขำวิชำ
การวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา

จำนวน

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาพิเศษ

3

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาวะผู้นาทางการศึกษา

20

8

7,926
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ตำรำงที่ 5 จำนวนนักศึกษำใหม่ จำแนกตำมหลักสูตร
ระดับกำรศึกษำ

สถำนทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

จำนวน
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ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

นิติศาสตรบัณฑิต

-

37

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

46

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

รัฐศาสตรบัณฑิต

-

43

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการงานบริการ

18

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

52

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการโรงแรม

51

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

67

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

28

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

28

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

46

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและการสื่อสาร

37

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

80

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

การจัดการบัณฑิต

34

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เลขานุการทางการแพทย์

38

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

48

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริการลูกค้า

45

19
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ระดับกำรศึกษำ

สถำนทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

จำนวน
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ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

41

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต

-

44

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

27

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

22

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนการเรือน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

8

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

27

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

20

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

3

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

30

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

13

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

13

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

335

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

โรงเรียนการเรือน

เทคโนโลยีบัณฑิต

36

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ
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29

18

24

115

ระดับกำรศึกษำ

สถำนทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

จำนวน

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

โรงเรียนการเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

การกาหนดและการประกอบอาหาร

25

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

โรงเรียนการเรือน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

66

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

-

100

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

30

รวมทั้งสิ้น

1,783
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ตำรำงที่ 6 จำนวนนักศึกษำคงอยู่จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน คณะ/โรงเรียน หลักสูตร และปีที่เข้ำศึกษำ
ระดับ
กำรศึกษำ

สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

ปีที่เข้ำศึกษำ
2560 2559 2558
18
92
2
20
78
4

2562
28
28

2561
62
62

46

76

33

23

21

2557

2556

2555

รวม
ทั้งสิ้น
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ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

17

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

72

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาและการสื่อสาร

37

43

21

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

80

95

38

106

1

320

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

55

32

72

2

161

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

4

30

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กฎหมายและการเมือง

นิติศาสตรบัณฑิต

37

54

27

40

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กฎหมายและการเมือง

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

46

35

22

76

3

202
192
2

1

237

2

46

1

18
72
101

34
3

2

163
103
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ระดับ
กำรศึกษำ

สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กฎหมายและการเมือง
กฎหมายและการเมือง
กฎหมายและการเมือง

ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การท่องเที่ยวและการ
บริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การท่องเที่ยวและการ
บริการ

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปริญญาตรี

2562

2561
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43

44

การจัดการงานบริการ

18

11

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

52

71

การท่องเที่ยวและการ
บริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

67

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การท่องเที่ยวและการ
บริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการโรงแรม

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

การจัดการบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน
การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การตลาด
การบริการลูกค้า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศ

รัฐศาสตร์

ปีที่เข้ำศึกษำ
2560 2559 2558
4
11
4
3
2

2

33

23

13

77

28

13

2

51

98

40

10

4

34

23

4
35

นิเทศศาสตร์

211

6

2557

2556

2555

4
102
3
33
1

2

2

195

1

188

2

207
61
256

4

19

19
42

48
45
40
41

รวม
ทั้งสิ้น

18
21
50
27
40
55

24
29
16
30
17
13
18

81
1
55
61
49
9
25
56

1
1
2
4

1
1
1
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147
2
102
100
177
101
123
170

ระดับ
กำรศึกษำ

สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ
เลขานุการทางการแพทย์

2562
38
44

2561
39
63

ปีที่เข้ำศึกษำ
2560 2559 2558
14
29
97
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ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการ
ประเมินสมัยใหม่

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

22

27

7

29

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

27

16

10

49

6

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวและการ
บริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง

21

4

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

29

15

67

2

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การเรือน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

8

13

59

ปริญญาตรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

20

ปริญญาตรี

ศูนย์ฯ ตรัง

กฎหมายและการเมือง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรี

ศูนย์ฯ ตรัง

การท่องเที่ยวและการ
บริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

2557

2556

2555

91
234

1

14
27

38

14
13

78
83

1

1

85

7

7

9

3

37

1

86

2

110
34
1

1

152
80

18

4

รวม
ทั้งสิ้น

38

3

4

4

3

13
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ระดับ
กำรศึกษำ

สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

ปีที่เข้ำศึกษำ
2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

รวม
ทั้งสิ้น
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ปริญญาตรี

ศูนย์ฯ ตรัง

การเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

18

20

15

36

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ศูนย์ฯ นครนายก
ศูนย์ฯ ลาปาง

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย

30
13

18
3

14
12

52
29

ปริญญาตรี

ศูนย์ฯ ลาปาง

การท่องเที่ยวและการ
บริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

13

12

12

1

ปริญญาตรี

ศูนย์ฯ ลาปาง

การเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

24

16

46

75

1

ปริญญาตรี

ศูนย์ฯ หัวหิน

การท่องเที่ยวและการ
บริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

335

134

284

27

13

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

พยาบาลศาสตร์

100

118

48

266

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

การเรือน
การเรือน

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร

36
25

32
19

17
11

85
55

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

การเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

115

159

104

171

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

การเรือน
การเรือน
การเรือน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
โภชนาการและการประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร์

131

48

73
87
115

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีเคมี

2

8

22

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

18

53

66

4

1

90

1

119
57
38

1

162
4

6

4

801

1

557

1

73
88
361

1

33

1

71
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ระดับ
กำรศึกษำ

สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

ปีที่เข้ำศึกษำ
2562

2561

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

4

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

7

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

30

2560

2559

2558

2557

2556

2555

รวม
ทั้งสิ้น
4

30

37

45

20

69

164

คณิตศาสตร์

53

17

42

112

ฟิสิกส์

12

8

37

57

2,139

1,320

2,518

รวมระดับปริญญำตรี 1,783
ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต

การวิจยั และประเมินทางการศึกษา

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต

การศึกษาพิเศษ

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต

ภาวะผู้นาทางการศึกษา
รวมระดับบัณฑิตศึกษำ

89

28

6

2

8

3

3

7

20

12

31

13
13

6

15

3

ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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7,895

ตำรำงที่ 7 จำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ จำแนกตำมประเทศ
ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ประเทศ

จำนวน
50
2
1
1
1
55

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กรีซ
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
รวมทั้งสิ้น

ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ตำรำงที่ 8 จำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ จำแนกตำมสังกัด
ระดับ
กำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

คณะ/โรงเรียน
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
รวมทั้งสิ้น

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ
ธุรกิจการบิน
การจัดการงานบริการ
ภาษาและการสื่อสาร
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน

จำนวน
1
1
1
50
2
55
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ตำรำงที่ 9 จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ศูนย์ คณะ สำขำ
ระดับกำรศึกษำ

สถำนทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

หน่วย : คน
จำนวน

Page | 26

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

34

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ร.บ.

รัฐศาสตรบัณฑิต

127

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ศศ.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์

102

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศศ.บ.

การจัดการงานบริการ

11

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศศ.บ.

การท่องเที่ยว

102

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศศ.บ.

ธุรกิจการบิน

95

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศศ.บ.

ธุรกิจการโรงแรม

141

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บธ.บ.

การจัดการ

53

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บธ.บ.

การบริการลูกค้า

38

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

37

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาการจัดการ

บธ.บ.

เลขานุการทางการแพทย์

47

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ศศ.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์

42

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศศ.บ.

การท่องเที่ยว

13

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

วิทยาการจัดการ

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17
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ระดับกำรศึกษำ

สถำนทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร

สำขำวิชำ

จำนวน

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศศ.บ.

ธุรกิจการบิน

12

ปริญญาตรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศศ.บ.

ธุรกิจการบิน

44

ปริญญาตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

พยาบาลศาสตร์

พย.บ.

พยาบาลศาสตร์

83

ปริญญาตรี 5 ปี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครุศาสตร์

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

87

ปริญญาตรี 5 ปี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครุศาสตร์

ศษ.บ.

การศึกษาปฐมวัย

66

ปริญญาตรี 5 ปี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศษ.บ.

ศิลปศึกษา

32

ปริญญาตรี 5 ปี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ครุศาสตร์

ศษ.บ.

การศึกษาปฐมวัย

57

ปริญญาตรี 5 ปี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ครุศาสตร์

ศษ.บ.

การศึกษาปฐมวัย

55

ปริญญาตรี 5 ปี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง

ครุศาสตร์

ศษ.บ.

การศึกษาปฐมวัย

25

ปริญญาตรี 5 ปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศษ.บ.

คณิตศาสตร์

53

ปริญญาตรี 5 ปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศษ.บ.

ฟิสิกส์

48

รวมทั้งสิ้น

1,421
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ตำรำงที่ 10 จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ (Full Time Equivalent Student : FTES)
จำแนกตำมหลักสูตร
คณะ/โรงเรียน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
1. ครุศาสตร์
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. วิทยาการจัดการ

สำขำ

FTES

การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศิลปศึกษา
การเงิน
การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการบัณฑิต
การตลาด
การบริการลูกค้า
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

242.389
237.944
197.611
53.000
8.167
40.361
113.611
279.167
112.889
44.833
103.583
5.167
81.722
74.917
60.167
154.417
97.417
57.167
112.389
146.694
174.111
20.500

บัญชีบัณฑิต
เลขานุการทางการแพทย์
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมิน
สมัยใหม่

150.222
104.667
14.556

หน่วย : หลักสูตร
รวม
480.333
849.639

1357.694
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คณะ/โรงเรียน
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

6. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ลำปำง
1. ครุศาสตร์
2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
3. โรงเรียนการเรือน
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก
1. ครุศาสตร์
วิทยำเขตสุพรรณบุรี
1. ครุศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
4. โรงเรียนการเรือน

สำขำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
การจัดการงานบริการ
การท่องเที่ยว
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการโรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการ
บิน)

FTES
116.472
7.583
72.083
157.944
15.778
108.667
0.861
122.111
36.694
200.861
145.500
224.417
1.056

รวม
196.139

การศึกษาปฐมวัย
ธุรกิจการบิน
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

76.222
41.250
106.722

76.222
41.250
106.722

การศึกษาปฐมวัย

148.222

148.222

การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

132.222
38.222
13.667
33.806
93.972

132.222
38.222
13.667
127.778

405.361

608.528
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คณะ/โรงเรียน
สำขำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์ ถ.สิรินธร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
1. พยาบาลศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีเคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. โรงเรียนการเรือน
การกาหนดและการประกอบอาหาร
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

FTES

รวม

325.556
135.889
20.278
74.639
46.278
4.556
29.139
146.444
62.528
285.167
458.917

325.556
457.222

914.722

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีอาหาร
โภชนาการและการประกอบอาหาร

6.167
96.111
5.833

ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง
1. วิทยาการจัดการ
2. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
3. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
4. โรงเรียนการเรือน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

1.417
7.139
14.917
63.139

1.417
7.139
14.917
63.139

ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง หัวหิน
1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ธุรกิจการบิน

752.694

752.694

FTES

รวม

ระดับปริญญำโท/ปริญญำเอก
คณะ/โรงเรียน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
1. บัณฑิตวิทยาลัย

สำขำ
ภาวะผู้นาทางการศึกษา

39.000
39.000
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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2.3 ด้ำนพื้นที่ และอำคำรสถำนที่
ผังแสดงแผนที่และบริเวณของหน่วยงาน
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำน
ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 1

อว.

D 1.2
.....

ชื่อตัวชี้วัด : ควำมสอดคล้องของหลักสูตร
(Curriculum Alignment)

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่
ข้อ/ระดับ

เกณฑ์ประเมิน

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
สูตรคานวณ
จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
แทนค่าสูตรคานวณ

X 100

= 55 X 100
55
= 100

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต มีพันธกิจในการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน จานวนรวมทั้งสิ้น 55 หลักสูตร (D 1.2.1) โดย
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หลักสูตรมีการดาเนินการพัฒนา/ ปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับสาขา/ สาขาวิชา (มคอ. 1) และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามการดาเนินการกากับติดตามของ สานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ได้ดาเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยให้กากับติดตาม ตามแนวปฏิบัติการจัดทารายละเอียด
หลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 1.2.2) โดยการดาเนินการพัฒนา/ ปรับปรุง หลักสูตร กาหนดให้ควรสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางและแนวโน้มความต้องการกาลังคนในอนาคต แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ Roadmap
การบริหารวิชาการ พ.ศ. 2559 - 2563 รวมทั้งต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
หลักสูตรจะต้องดาเนินการจัดทาโครงการวิจัย ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร โดยการสอบถามข้อมูลจาก
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จนถึ ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของหลั ก สู ตร ในกรณี ที่ เ ป็ น หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พร้ อ มทั้ ง หลั ก สู ต รที่
ดาเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวจะต้องมีกระบวนการนาเสนอและการพิจารณาหลักสูตรตามกระบวนการ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร (ก่อนนาเสนอมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ)
2. คณะอนุกรรมการการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร (สานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็น
คณะอนุกรรมการ และเป็นเลขานุการ)
3. สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร (สานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ)
4. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร (สานักส่งเสริมวิชาการฯ ผู้อานวยการเป็นกรรมการ และรอง
ผู้อานวยการเข้าร่วมชี้แจงวาระหลักสูตร)
5. สานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณารับทราบหลักสูตร ผ่าน
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO) ซึ่งการนาเสนอหลักสูตรแต่ละขั้นตอนคณะกรรมการจะพิจารณา
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (สานักส่งเสริมวิชาการฯ ดาเนินการร่ วมกับหลักสูตรในการนาข้อมูล
หลักสูตรเข้าระบบ CHECO พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันการส่งในระบบ)
รำยกำรหลักฐำน
D 1.2.1 ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน จานวน 55 หลักสูตร
D 1.2.2 แนวปฏิบัติการจัดทารายละเอียดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
ระดับ 3
ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 60
3 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
ระดับ 5
ร้อยละ 100

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

5 คะแนน

ผู้กำกับ : ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวพนารัตน์ พรมมา
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ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 1

อว.

D 1.3
.....

ชื่อตัวชี้วัด : กำรมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
(Inclusive Community)

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
จานวนหลักสูตรที่เชิงชุมชน/ ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ข้อ/ระดับ

เกณฑ์ประเมิน

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
สูตรคานวณ
จานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
แทนค่าสูตรคานวณ

X 100

= 55 X 100
55
= 100

ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบี ยน เป็นหน่ว ยงานที่ส่ งเสริม สนับสนุนทางวิช าการ เพื่อให้ การจั ด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต มีพันธกิจ ในการบริห าร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา 2562 มีห ลักสูตรที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน รวมจานวนทั้งสิ้น
55 หลั กสู ตร โดยหลั กสู ตรมีการดาเนิ น การพัฒ นา/ ปรับปรุง โดยผ่ านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาความ
สอดคล้องทั้งในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานและมีการพัฒนา/ ปรับปรุง โดยมีความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ
โดยการดาเนินการดังกล่าวกาหนด ในส่วนที่ 2 ของขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา
แห่งชาติ ข้อ 2.2 (D 1.3.1) ซึ่งมีการกาหนดให้หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/ สาขาวิชา ต้องมี
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ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/ สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มี
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน จากข้อกาหนดดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มีการดาเนินการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 นี้จะต้องมีการดาเนินการจัดทาหลักสู ตร
ในรูปแบบ Outcome Based Education (OBE) คือ การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรจะต้องสารวจความสามารถของบัณฑิตที่ต้องมี จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ แล้ว
จึงมากาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตร
ทั้งนี้ เมื่อหลักสูตรมีการดาเนินการเปิดรับนักศึกษา และมีการจัดการเรียนการสอนในส่วนของการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรจะมีการดาเนินการประสานงานหน่วยงานที่มีศาสตร์ในลักษณะ
เดียวกันกับหลักสูตรเพื่อส่งมอบนักศึกษาให้เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยกตัวอย่างหลักสูตรดังต่อไปนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

สังกัด
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ
โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ
โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ
โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ

7
8
9
10

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
โรงเรียนการเรือน

11

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์

12

หลักสูตร
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (ธุรกิจการโรงแรม)
ศศ.บ. (การจัดการงานบริการ)

องค์กร/หน่วยงำน
สถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
Thai Air Asia, ท่าอากาศยานหัวหิน
บริษัททัวร์
โรงแรมชั้นนาของประเทศ
บริษัท การบินไทย จากัด
และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
บธ.บ. (การบริการลูกค้า)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บริษัท ซีพี ออลล์
บธ.บ. (เลขานุการทางการแพทย์) โรงพยาบาลเจ้าพระยา
วท.บ. (เทคโนโลยีการประกอบ บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคทและ
อาหารและการบริการ)
บริษัท การบินไทย จากัด
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความ
บริษัท ซีเชอร์ จากัด (Sicher
ปลอดภัย)
Safety Company)
พย.บ.
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

หน่ ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยลั ย สวนดุ สิ ต เข้ า รั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ที่ ห ลั ก สู ต รมี ก าร
ประสานงานส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติจริง (D 1.3.2) ได้พัฒนานักศึกษาทางด้านบุคลิกภาพ ทักษะภาษา ทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาการ และความพร้อมด้านสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้วย
เช่นกัน
รำยกำรหลักฐำน
D 1.3.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ
D 1.3.2 ตัวอย่างเอกสารมาส่งมอบตัวนักศึกษาฝึกงาน
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กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
ระดับ 3
ไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 20
3 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
ระดับ 5
ร้อยละ 100

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

5 คะแนน

ผู้กำกับ : ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวพนารัตน์ พรมมา
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ปร้ารำยงำนกำรประเมิ
งหกดยฟห
นตนเอง

ระสงค์
SDU 1

มสด.

D 1.8

ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรใหม่ (Degree) ที่ตอบสนองต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต/ ควำมต้องกำรผู้ใช้บัณฑิต
Potential ผใู ช้บัณฑิต

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงานรายข้อ ดังนี้
ข้อ/ระดับ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

เกณฑ์กำรประเมิน

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
2 คะแนน 2 คะแนน
1 คะแนน 1 คะแนน

หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม/ มีการบูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์ที่
เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งนักศึกษาหรือ
1 คะแนน
อาจารย์เข้าไปเสริมทักษะ
หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งอาจารย์เข้าไปฝึก 1 คะแนน
ฝังตัวไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
จานวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม
หลักสูตรละ 1 คะแนน
1 คะแนน
หลั กสู ตรใหม่มีจ านวนผู้ เรียนตามเป้าหมาย/ แผนรั บทุกหลั กสูตร 1 คะแนน
หากไม่ครบทุกหลักสูตร หัก 0.5 คะแนน

หมายเหตุ : สามารถนามาใช้คานวณได้ในปีถัดไป ในกรณีที่หลักสูตรได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับนักศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี)
ผลกำรดำเนินงำน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต มีพันธกิจในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 และ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ สานักส่งเสริมวิชาการฯ มีทีมงานหลักสูตรที่มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ. 2) ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบความเชื่อมโยงของหลักสูตร
ที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรจากคณะอนุกรรมการกลั่นกลอง
หลักสูตร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ และนาข้อมูล มคอ. 2 บันทึกในระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รับทราบต่อไป
ข้อ 1 หลักสูตรที่ตรงกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมมูลค่ำสูง
ตามที่ คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบ เกี่ยวกับข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth ) โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. First s-curve : ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness
Page | 37

Tourism)
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
2. New S-curve : ที่เป็นรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่เป็นไปตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมมูลค่าสูง หรืออุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-curve คือ อุตสาหกรรมดิจิตอล จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 สัง กัด
คณะวิทยาการจัดการ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล อาทิเช่น รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล รายวิชาการบริหารจัดการดิจิ ทัล
คอมเมิร์ซ รายวิชานวัตกรรมการออกแบบการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ และการตลาดออนไลน์ด้านธุรกิจสุขภาพ เป็นต้น
(D 1.8.1)
ข้อ 2 หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม/ มีกำรบูรณำกำรศำสตร์ข้ำมศำสตร์ที่เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้แบบพหุศาสตร์ มุ่งสร้าง
ผู้ประกอบการแบบมืออาชีพอย่างมีสุนทรียะในศิลปะ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานทุนความเป็นไทย เสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้นาในความเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจชาติอย่างยั่งยืน (D 1.8.1)
ข้อ 3 หลักสูตรที่มีควำมร่วมมือกับภำยนอก และมีกำรส่งนักศึกษำหรืออำจำรย์เข้ำไปเสริมทักษะ
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ยังไม่
มีการส่งนักศึกษาหรืออาจารย์เข้าไปเสริมทักษะกับหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือ
ข้อ 4 หลักสูตรที่มีควำมร่วมมือกับภำยนอก และมีกำรส่งอำจำรย์เข้ำไปฝึกฝังตัวไม่น้อยกว่ำ 18 ชั่วโมง
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ยังไม่
มีการส่งอาจารย์เข้าไปฝึกฝังตัวกับหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือ
ข้อ 5 จำนวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ข้อ 6 หลักสูตรใหม่มีจำนวนผู้เรียนตำมเป้ำหมำย/ แผนรับทุกหลักสูตร หำกไม่ครบทุกหลักสูตร หัก 0.5 คะแนน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
มีแผนรับตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) จานวน 80 คน มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษา จานวน 19 คน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 23.75 (D 1.8.2) จึงไม่บรรลุเป้ำหมำยของผลกำรดำเนินงำนในข้อนี้
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รำยกำรหลักฐำน
D 1.8.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
D 1.8.2 รายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีการศึกษา 2562
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
3 ข้อ
3 ข้อ
3 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
4 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 5 / 6)
4 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 5 / 6)
4 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

ผู้กำกับ : ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางธนิดา แสงอ่วม

Page | 39

ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 1

มสด.

D 1.9

ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (up-skills/re-skills)
ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้กบั บุคลำกร ศิษย์เก่ำ/ปัจจุบัน และ
กลุ่มลูกค้ำ
Potential ปัจจุบัน และกลุ่มลูกค้ำ

เกณฑ์ประเมิน
Potential
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงานรายข้
อ ดังนี้ ผใู ช้บัณฑิต
ข้อ/ระดับ

เกณฑ์กำรประเมิน

ข้อ 1

บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร up-skills/re-skills ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 (รวมทั้งการอบรมภายนอก และออนไลน์)
บุคลากร มีพฤติกรรมทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เข้าใจแนวคิด/
ความรู้ใหม่ ปรับตัวได้อย่างเห็นได้ชัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 (สรุปรายงาน และสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน)
หลักสูตรใหม่เพื่อ up-skills/re-skills ที่มีบุคคลภายนอก /ศิษย์เก่าเข้า
อบรม หรือการ plus skills ให้กับนักศึกษา จานวน 1-3 ครั้ง
(นับเมื่อสามารถจัดการอบรมได้ปกติ)
จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมใน credit bank
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหลักสูตรระยะสั้นใหม่
มีหลักสูตรระยะสั้นไม่น้อยกว่า 1-10 หลักสูตร

ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ 1 บุคลำกรเข้ำอบรมหลักสูตร up-skills/re-skills ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 (รวมทั้งกำรอบรมภำยนอก และ
ออนไลน์)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คานึงถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการเข้าสู่มาตรฐานสากล และเพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลในการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับทักษะกาลังคน รองรับกระแสความเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาทักษะ up-skills/re-skills บุคลากรของสานักส่งเสริมวิชาการฯ ทั้งหมดมี
จานวน 33 คน บุคลากรแต่ละคนได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ได้รับการ up-skills/re-skills
และการเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยระบบ on-line และ on-site
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกฎหมาย ด้าน social network ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสภาวะจิตใจ เป็นต้น ดังมีปรากฏในตารางสรุปการการอบรม up-skills/re-skills ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (D 1.9.1)
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ข้อ 2 บุคลำกร มีพฤติกรรมทำงำนได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เข้ำใจแนวคิด/ ควำมรู้ใหม่ ปรับตัวได้อย่ำงเห็นได้ชัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
50
จากการได้ รั บ การ up-skills/re-skills และเข้ า ร่ ว มอบรมกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ด้วยระบบ on-line และ on-site ของบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดังในข้อ 1 นั้น
ทาให้บุคลากรของสานักส่งเสริมวิชาการฯ มี พฤติกรรมการทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เข้าใจแนวคิด/ ความรู้ใหม่ปรับตัว
ได้อย่างชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ จะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมการอบรมมีทั้งระบบ on-line และ on-site
ซึ่งการอบรมด้วยระบบ on-line นั้น บุคลากรของสานักส่งเสริมฯ ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันใหม่ ๆ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในการเข้าร่วมอบรม ซึ่งส่งผลดีและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้
1) การประชุม on-line เช่น ระบบ Zoom ระบบ MS-teams
2) การปฏิบัติงาน work from home ที่ใช้ระบบ on-line ในการสื่อสารพูดคุย และปฏิบัติงาน เช่น การแชร์
ไฟล์ ง านข้ อ มู ล การขอเอกสารทางการศึ ก ษา ในระบบ share point กลุ่ ม WFH ของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการฯ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรของสานักส่งเสริมวิชาการฯ ด้วย OKRs เครื่องมือใหม่ การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์
แบบ 10X ซึง่ OKRs เป็นกรอบความคิดเชิงเหตุผลและดาเนินการอย่างมีวินัยที่ใช้ค้นหาวิธีการให้พนักงานทางานร่วมกัน
โดยมุ่งสิ่งที่รังสรรค์ให้วัดได้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจหรือองค์กรไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด และฝึกปฏิบัติในการกาหนด
OKRs ขององค์กร ซึ่งได้นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยกาหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์สาคัญโดยออกแบบการสร้างเครือข่ายกับบุคลากรของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
โดยให้ บุ ค ลากรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ง านกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ และน าข้ อ มู ล มาสรุ ป เนื้ อ หาและแนวทางการพั ฒ นา
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของตนเอง โดยกิจกรรมนี้แล้วเสร็จในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และในการประชุม
บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้มีการนาเสนอรายงานการพัฒนาบุคลากรของสานักส่งเสริมวิชาการฯ ด้วย OKRs
เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X ในการให้บุคลากร เล่าสู่กันฟัง หัวข้อ“การสร้างเครือข่ายกับ
บุคลากรของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ” จานวนครั้งละ 5 คน ตั้งแต่ การประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการฯ
เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งจะมีการจัดประชุมสานักฯ ทุกสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา สานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ มีการจัดประชุมแบบ on-line โดยใช้ระบบ MS-teams ซึ่งในการประชุมฯ แต่ละครั้งผู้อานวยการสานั ก
ส่งเสริมวิชาการฯ มีการสัมภาษณ์ ซักถาม พูดคุย/ แลกเปลี่ยน และรับทราบการรายงานการพัฒนาฯ ดังกล่าว เพื่อเป็น
แบบอย่างก่อให้เกิดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรอื่น ๆ ต่อไป (D 1.9.2 / D 1.9.3 / D 1.9.4 )
ข้อ 3 หลักสูตรใหม่เพื่อ up-skills/re-skills ที่มีบุคคลภำยนอก/ ศิษย์เก่ำเข้ำอบรม หรือกำร plus skills ให้กับ
นักศึกษำ จำนวน 1-3 ครั้ง (นับเมื่อสำมำรถจัดกำรอบรมได้ปกติ)
ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน มหาวิทยาลั ยสวนดุสิ ต ในบทบาทหน้าที่ส่ งเสริมด้านวิช าการของ
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จานวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สาหรับผู้บริหารภาครัฐ) รุ่นที่ 1 และ
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นการ up-skills/re-skills
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่จะได้มีองค์ความรู้และทักษะ
การใช้กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยหลักสูตรเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจ
ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ งบุคลากรภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เมื่อสานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้รับการ
เสนอรู ป แบบหลั กสูตรประกาศนี ยบั ตรดังกล่าวจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ส านักส่ งเสริมวิชาการฯ ได้นา
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หลักสูตรเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบของสานัก พร้อมทั้งกากับดูแลและประสานงานให้ข้อเสนอแนะในการจัดทา
หลักสูตรประกาศนียบัตรให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาโครงการ
พิเศษ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยโครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 เมื่อหลักสูตรประกาศนียบัตร
ได้มีการปรับแก้ไขสมบูรณ์แล้ว สานักส่งเสริม วิชาการฯ จึงนาเสนอต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ และนาเสนอสภา
มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รตามล าดั บ ซึ่ ง ทั้ ง 2 หลั ก สู ต ร ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด อบรม ได้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลักสูตร
1) หลักสูตรกฎหมายกับ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
(สาหรับผู้บริหารภาครัฐ) รุ่นที่ 1
2) หลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง รุ่นที่ 1

จำนวนผู้เข้ำอบรม (คน)
บุคลำกร
บุคลำกร
ภำยนอก
ภำยใน

วัน/เดือน/ปี จัดอบรม

5

25

กรกฎาคม 2562 - สิงหาคม 2562

8

2

กรกฎาคม 2562 - มีนาคม 2563

พร้อมด้วยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาเนินการเสนอโครงการหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่
เพื่ อ up-skills/re-skills เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร (non-degree) เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ด าเนิ น การภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาทั ก ษะก าลั ง คนของประเทศ (reskill/upskill/ newskill) เพื่ อ การมี ง านท าและ
เตรียมความพร้อมรองรับการทางานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือเชิญที่ให้มหาวิทยาลัยนาเสนอหลักสูตร
เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งสานักส่งเสริม วิชาการฯ ได้รับมอบหมายให้ประสานแจ้งเรื่องโครงการดังกล่าว ให้แต่ละคณะ/
โรงเรียนทราบ และหากคณะ/ โรงเรียนใดมีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้เสนอหลักสูตรมายังสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อสานักส่งเสริมวิชาการฯ รวบรวมข้อมูล รวมถึงตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่นาเสนอมาว่าข้อมูล
เป็นไปตามแบบฟอร์มของกระทรวงฯ และมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ หากไม่ครบถ้วน สานักส่งเสริมวิชาการฯ จะ
ติดตามจนแล้วเสร็จและรวบรวมเพื่อนาส่งสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด โดยส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะมีการอนุมัติ
ประมาณ 1-2 หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสานักส่งเสริมวิชาการฯ ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อย
และจัดส่งหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จานวน 18 หลักสูตร ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และได้รับการอนุมัติอัพโหลดข้อมูล ทางเว็บไซต์
https://futureskill-newcareer.in.th/ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นหลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริ การจ านวน 1 หลั กสู ตร คือ หลั กสู ตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เพื่อรองรับแรงงานภายหลัง
วิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้สมัครเข้าอบรมเป็นบุคคลภายนอก เป็นแรงงาน
ในระบบที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานแม่บ้านโรงแรมที่ถูกเลิกจ้าง/ แรงงานคืนถิ่น/ ผู้ว่างงาน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหรือแรงงานในระบบที่ปฏิบัติงานแผนกอื่น ๆ ของโรงแรม และต้องการพัฒนาทักษะด้าน
งานแม่บ้าน มีระยะเวลาของหลักสูตร จานวนชั่วโมงรวม 285 ชั่วโมง ซึ่งมีการจัดอบรมระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม
2563 (D 1.9.5 / D 1.9.6 / D 1.9.7 / D 1.9.8 )
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ข้อ 4 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่สำมำรถสะสมใน credit bank ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของหลักสูตรระยะสั้นใหม่
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อยู่ระหว่างการดาเนินการผลักดันร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 (อยู่ในขั้นตอนดาเนินการ/ พิจารณาแก้ไข)
โดยเริ่ ม ด าเนิ น การ เมื่ อ เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ทั้ ง นี้ เ พื่ อ รองรั บ การจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดรั บ กั บ ความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย การศึกษาตลอดชีวิต ทีผ่ ู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่าง
รู ป แบบเดีย วกัน หรื อ ต่า งรู ป แบบได้ ที่เรี ยกว่า คลั งหน่ว ยกิต (credit bank) การสร้างและพั ฒ นาบั ณ ฑิต ที่น าไปสู่
การตอบโจทย์ตลาดแรงงาน การปรับวิกฤตเป็นโอกาสจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการปรับ
กระบวนการเรียนการสอน การปลดล็อคในเรื่องที่เป็นข้อจากัด เช่น การปรับไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (D 1.9.9 ) จึงไม่บรรลุเป้ำหมำยของผล
กำรดำเนินงำนในข้อนี้
ข้อ 5 มีหลักสูตรระยะสั้นไม่น้อยกว่ำ 1-10 หลักสูตร
หลั กสู ตรระยะสั้ น ที่ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน มหาวิทยาลั ยสวนดุสิ ต มีบทบาทหน้าที่ส่ งเสริม
ผลักดัน สนับสนุน และคอยช่วยเหลือ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร ในช่วงระยะเวลา 1 สิงหาคม 2562
ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ตามข้อ 3 มีจานวน 20 หลักสูตร และได้รับการอนุมัติให้เปิดอบรม จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 2 หลักสูตร คือ
1.1 หลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สาหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ)
จัดอบรมระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562- สิงหาคม 2563
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
จัดอบรมระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562- มีนาคม 2563 (D1.9.5 )
2) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เพื่อรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จัดอบรมระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2563 (D 1.9.8 )
รำยกำรหลักฐำน
D 1.9.1 ตารางสรุปการ up-skills/re-skills การอบรมของบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
D 1.9.2 การปฏิบัติงาน WFH สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระบบ on-line share point
D 1.9.3 การประชุมสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบบ on-line ผ่านแอปพลิเคชัน MS-Teams
D 1.9.4 วาระการประชุมสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563
D 1.9.5 หลักสูตรระยะสั้น โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จานวน 2 หลักสูตร
D 1.9.6 หนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว.0224.2/ว500 ลงวันที่ 24
เมษายน 2563 เรื่องโครงการพัฒนาทักษะกาลังคนของประเทศ (reskill/upskill/newskill) เพื่อการมีงานทาและเตรียม
ความพร้อมรองรับการทางานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
D 1.9.7 จดหมายนาส่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 8414/68 ลงวันที่
5 พฤษภาคม 2563 เรื่ อง ขอส่ งหลั กสู ตรเข้าร่ว มโครงการพัฒ นากาลั ง คนของประเทศ (reskill/upskill/newskill)
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D 1.9.8 หลั กสู ตรที่ได้รั บ การพิจ ารณาอนุ มัติให้ เ ปิดหลั กสู ตรของมหาวิท ยาลั ยสวนดุสิ ต ที่ อั พโหลดข้อ มู ล ทาง
เว็บไซต์ https://futureskill-newcareer.in.th/#
D 1.9.9 วาระประชุมผู้บริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ 2(14)/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 5(15)/2563 วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563
บันทึกข้อความ ที่ สนม.8005/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรื่องขอเชิญให้ข้อมูล
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
3 ข้อ
3 ข้อ
3 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
4 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 5)
4 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 5)
4 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

ผู้กำกับ : ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวรัตติการณ์ คาแก้ววันดี
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ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 1

มสด.

D 1.10

ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนวิชำที่มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบใหม่ที่ตรงกับวิถีใหม่
Potential ผใู ช้บัณฑิต

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้
ข้อ/ระดับ

เกณฑ์ประเมิน

ข้อ 1

มคอ. 3 ได้รับการปรับปรุง/ ออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
จานวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกที่สนับสนุนการเรียน
การสอนที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษาปฏิบัติได้จริง จานวน 10-20
หน่วยงาน
มีนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ความภาคภูมิใจของอาจารย์/ความพึงพอใจ/ความชื่นชมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อตัวนักศึกษา ในด้านความรู้ ทักษะ และ
การแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา (สัมภาษณ์)
นักศึกษาที่มีการลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชา/โครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 70 (แสดงให้เห็นกิจกรรมที่
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ รายงานสรุป/สัมภาษณ์)
นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน (ไม่นับ
การฝึกงานตามปกติ) /ทากิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 40

ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

N/A

1 คะแนน

N/A

ผลกำรดำเนินงำน
สูตรคานวณ
จานวนวิชาที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ X 100
จานวนวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
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แทนค่าสูตรคานวณ

ภาคการศึกษาที่ 2/2562
= 669
x 100
669
= 100
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
= 49 x 100
49
= 100

ผลกำรดำเนินงำน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใต้การกากับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนงานวิชาการ มีความร่วมมือ กับหน่วยงานภายใน/ ภายนอก ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับ
นักศึกษา และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กาหนดการ การจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอน และ
ผู้เรียน ผ่านเว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เฟซบุ๊กสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสนับสนุน
ให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ WBSC-LMS โดยบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบ ดังนี้ รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) (1=มี 2=ไม่มี) เอกสารประกอบการเรียน (1=มี 2=ไม่มี) สื่อประกอบ
การสอน เช่น e-learning คลิป power point (1=มี 2=ไม่มี) และการมอบหมายงาน (1=มี 2=ไม่มี) ในปีการศึกษา
2562
ข้อ 1 มคอ. 3 ได้รับกำรปรับปรุง/ออกแบบกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำปัจจุบัน ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90
ร้อยละ 100 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ได้รับการปรับปรุง/ ออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 669 รายวิชา และจานวน 49 รายวิชา ในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 มีจานวนรายวิชารวมทั้งสิ้น 718 รายวิชา เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ ผู้สอนจึง
ต้องปรั บ ปรุ ง มคอ. 3 ทุกรายวิช า รวมทั้งออกแบบการเรียนการสอนให้ เป็นการเรียนรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา
(D 1.10.1)
ข้อ 2 จำนวนรำยวิชำที่บรรจุในระบบฐำนข้อมูล WBSC ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75
ร้อยละ 100 จานวนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นการเรียนออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสอนโดยผ่านเครื่องมือ
การจัดการเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เตรียม SDU Online Education
Platform ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ประกอบไปด้ ว ย ระบบ WBSC-LMS ระบบ Microsoft Teams ระบบ iTunes U และ
Microsoft Office 365 รวมถึงจานวนรายวิชาที่เปิดบรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC-LMS ทั้ง 2 ภาคการศึกษาในปี
การศึกษา 2562 มีจานวนรายวิชาทั้งสิ้น 718 รายวิชา ทั้งนี้บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการสอน และสื่อประกอบการสอนทุก
รายวิชาในระบบ WBSC-LMS ก่อนเปิดภาคการศึกษา (D 1.10.1)
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ข้อ 3 ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยใน/ภำยนอกที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงทักษะให้กับนักศึกษำปฏิบัติได้
จริง จำนวน 10-20 หน่วยงำน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใต้การกากับดูแลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนงานวิชาการ มีความร่วมมื อกับหน่วยงานภายใน/ ภายนอกที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับ
นักศึกษา อาทิเช่น สานักกิจการพิเศษ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนสาธิตละอออุ ทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง ตรัง
นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี กองอาคารและสถานที่ และกองประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุน
การเรียน เช่น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับทนุการศึกษาจาก บริษัท เอส
แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) นักศึกษาสาขาวิชาบริการลูกค้า ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเลขานุ ก ารทางการแพทย์ เข้ า รั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น (D 1.10.2)
ข้อ 4 มีนวัตกรรมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 90 ของรำยวิชำที่เปิดสอน
ร้อยละ 100 มีนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงาน และการส่งงานของนักศึกษา
ผ่านระบบ WBSC-LMS โดยเงื่อนไขในการเปิด รายวิชาในระบบ WBSC-LMS ต้องประกอบไปด้วย มคอ. 3 เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อประกอบการสอน เช่น E-learning Clip VDO Power Point การมอบหมายงานให้แก่นักศึกษา
ในช่ว งระหว่างการจั ดการเรี ย นการสอน และการสอบออนไลน์ WBSC ทั้ง 2 ภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2562
มีจานวนรายวิชาทั้งสิ้น 718 รายวิชา (D 1.10.3)
ข้อ 5 ควำมภำคภูมิใจของอำจำรย์/ควำมพึงพอใจ/ควำมชื่นชมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อตัวนักศึกษำ ในด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ และ กำรแสดงออกถึงควำมเป็นสวนดุสิตของนักศึกษำ (สัมภำษณ์)
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหลายสาขาเมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถนาความรู้ และประสบการณ์จาก
การเรียนการสอนไปปรับใช้ในการการทางานได้ ตรงตามสาขาวิชา อีกทั้งยังสามารถแสดงความเป็นสวนดุสิตให้ประจักษ์
ไม่ว่าจะเป็น บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ความขยัน อดทน อาทิเช่น นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ดาเนินการโดยเก็บข้อมูลจากการประชุม สังเกตุจากการได้
รับคาชมของนักศึกษา และสื่อต่าง ๆ ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย ไม่มีข้อร้องเรียน (D.1.10.4)
รำยกำรหลักฐำน
D 1.10.1 รายงานสรุปการเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ WBSC-LMS
D 1.10.2 รายละเอียดหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
D 1.10.3 สรุปการส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
D 1.10.4 สรุปตัวอย่างการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าในกิจกรรม 86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต มหาวทิยาลัยสวนดุสิต
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กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
4 ข้อ
4 ข้อ
4 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
5 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4 / 5)
5 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4 / 5)
5 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

ผู้กำกับ : นางสาวจิตราพร จันทรกูล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู่ 2. นางจารุวรรณ เซ็งแซ่
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ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 5

สกอ.

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ

D 5.2

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ข้อ/ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

เกณฑ์ประเมิน
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีระบบและกลไกการกากับการดาเนินการคุณภาพหลักสูตรและคณะ โดยมหาวิทยาลัย
มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทางานประกันคุณภาพ
ทั้ ง ในส่ ว นของระดั บ หลั ก สู ตรและระดั บ คณะ ซึ่ ง นอกจากมี คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ยั งมี ค าสั่ ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
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5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพของคณะ ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการสนับสนุนงานวิชาการด้านต่าง ๆ การติดตามผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าระดับหลักสูตรและระดับคณะ
และช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
1. มีระบบและกลไกในกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ในรูปแบบของการจัดประชุมคณบดี ซึ่งองค์ประชุม ประกอบไปด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
การประชุม คณบดีคณะ/ โรงเรียนเป็นคณะกรรมการ และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็น
เลขานุการ มีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อ สนับสนุนงานวิชาการ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดสอบ และ
การดาเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ร่วมกันเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งมีแผนการประชุมตลอดปี โดยกาหนดเป็นปฏิทิน
การประชุมคณบดีทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน (D 5.2.1)
2. มีคณะกรรมกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้
กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
โดยกาหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมซึ่งประกอบไปด้วย วาระติดตามการดาเนินการพัฒนางานวิชาการของ
คณะ/ โรงเรียน รวมถึงการกากับติดตามการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบ (D 5.2.2)
3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร
คณะกรรมการการประชุมคณบดีได้ประชุมหารือร่วมกันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งจะกาหนดในระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1
ติดตามการดาเนินงานการพัฒนางานวิชาการของคณะ/ โรงเรียน และระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 แนวทางการพัฒนา
งานวิชาการและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือวาระอื่น ๆ (D 5.2.3)
4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำรประจำคณะ
เพื่อพิจำรณำ
ในการประชุมคณบดีได้วางแผนการการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยสรุปได้ดังนี้
4.1 ในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.5 แนวโน้มผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561
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4.2 ในการประชุมเดือนมกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 3.2 ติดตามความก้าวหน้าการ
พัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร และระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.3 แนวทางการพัฒนางานตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (D 5.2.4)
5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมการที่ประชุมคณบดีได้ นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการมาปรับปรุงหลักสูตรให้ มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม 2562
(D 5.2.5)
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน โดยสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้นาเข้ารายงานในที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8(39)/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่
4.5 แนวโน้มผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 (D 5.2.6)
รำยกำรหลักฐำน
D 5.2.1 ตารางกาหนดการประชุมคณบดี ประจาปี พ.ศ. 2562 - 2563
D 5.2.2 ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
D 5.2.3 ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
D 5.2.4 ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563
D 5.2.5 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562
D 5.2.6 ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8(39)/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
ระดับ 3
3-4 ข้อ
3 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
ระดับ 5
6 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6)
5 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

ผู้กำกับ : ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นายณัฐวุฒิ ตันมณี 2. นางสาวรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
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ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 1

มสด.

D 5.6

ชื่อตัวชี้วัด : กำรสร้ำงควำมเป็นสำกลจำกภำยในมหำวิทยำลัย
สวนดุสิต (Internationalization at home: IaH)
Potential ผใู ช้บัณฑิต

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ/ระดับ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตร (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ที่บรรจุลักษณะ IaH ไว้ใน
หลักสูตร
มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการสอน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 25
นักศึกษาต่างชาติมาศึกษา (ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว) ในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 กลุ่ม/ 1-15 คน (หากมากว่า 15 เพิ่ม 1 คะแนน)
การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมรวมถึงการ Virtual
Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์เก่าผ่านสื่อเทคโนโลยี
มีกิจกรรมการเรียนการสอน /กิจกรรมสนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผล
เด่นชัด
ถ้ามี แต่ยังไม่เห็นเด่นชัด = 0.5 คะแนน
สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็นสากล
ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเป็นอยู่ที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นสากล
บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต
ถ้า 1 ใน 3 ของบุคลากรยังต้องปรับปรุง = 0.5 คะแนน
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต
ถ้า 1 ใน 3 ของนักศึกษายังต้องปรับปรุง = 0.5 คะแนน

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

0.5 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต มีพันธกิจในการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา 2562 จานวนรวมทั้งสิ้น 55 หลักสูตร (D 5.6.1) ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย มีการ
ดาเนินการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษามุ่งเน้น
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เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่
ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกัน
และเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้ง
ในและต่างประเทศ
ข้อ 1 หลักสูตร (ทั้งระยะสั้นและระยะยำว) ที่บรรจุลักษณะ IaH ไว้ในหลักสูตร
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการจัดทาหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่ง
รายละเอียดอยู่ใน มคอ. 2 หมวดที่ 1 ข้อที่ 5 ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา พร้อมทั้งมีการรับนักศึกษาชาวต่างชาติมาร่วม
เรียนกับนักศึกษาไทย อาทิเช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ และสาขาวิชาภาษาและ
การสื่อสาร พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการดาเนินการจัดทาหลักสูตร โดยกาหนดให้โครงสร้างหลักสูตรจะต้องมี
รายวิชาที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 18 หน่วยกิต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2560 (D 5.6.2) และประกาศมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (D 5.6.3) ซึง่
สานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้ดูแลกากับติดตามและตรวจสอบเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ 2 มีกำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยนำนำชำติ เช่น วิธีกำรสอน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 25
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) ในปีการศึกษา 2562 จานวนรวมทั้งสิ้น 1,389 รายวิชา (D 5.6.4) โดยในรายละเอียดของรายวิชามีชี้แจงถึงวิธีการ
สอน ในส่วนของหมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละด้านของผลการเรียนรู้จะมีวิธีการสอนชี้แจงไว้
อย่างชัดเจน ผู้ดาเนินการในส่วนของข้อนี้จะเป็นผู้ดูแลรายวิชา โดยสานักส่งเสริมวิชาการฯ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลใน
ภาพรวม จึงไม่บรรลุเป้าหมายของผลการดาเนินงานในข้อนี้
ข้อ 3 นักศึกษำต่ำงชำติมำศึกษำ (ทั้งระยะสั้น/ ระยะยำว) ในมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 1 กลุ่ม/ 1-15 คน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจีน ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน ซึ่งจัดทาเป็นโครงการเปิดสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ
(D 5.6.5) โดยปัจจุบัน มีนักศึกษาชาวต่างชาติ มาเรียนในหลักสูตรดังกล่าว จานวน 51 คน (D 5.6.6) ซึ่งในส่วนของ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้มีการพิจารณาโครงการให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการช่วยส่งสริม
สนับสนุน ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาต่างชาติ อย่างเช่น การออกรหัสนักศึกษาให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ
การออกเอกสารทางการศึกษา
ข้อ 4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ กำรปฏิบัติงำนโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม
รวมถึงกำร Virtual Exchange กับคู่ควำมร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์เก่ำผ่ำนสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน/กิจกรรมสนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 นั้น รายวิชาทุกรายวิชาจะต้องมีการ
ดาเนินการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ซึ่งบางหลักสูตรจะมีการจัดการเรียนการสอนในส่วนของการเชิญ
ศิษย์เก่ามาให้ความรู้และให้ข้อเสนอแนะดี ๆ กับน้อง ๆ ในรูปแบบกิจกรรมโครงการบ้าง เช่น คู่มือหลักสูตรของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ จะมีการมาแนะนารุ่นพี่ศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปและประกอบอาชีพ (D 5.6.5) อีกทั้ง
ยังมีการสอนแบบสากลโดยการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (D 5.6.6)
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ข้อ 5 สภำพแวดล้อม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่แสดงถึงควำมเป็นสำกล ประกอบอยู่ในสภำพแวดล้อม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) พบว่า มีการจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
ทั้งในกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความ
เป็นสากล เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (D 5.6.7) เป็น
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสากล พร้อมทั้งมีความร่วมมือกับสถาบันอื่น ในส่วนของการพัฒนา
หลั ก สู ต ร ด้ า นการฝึ ก ประสบการณ์ และด้ า นการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ Auckland University of Technology
ประเทศนิวซีแลนด์
ข้อ 6 สภำพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงำน และควำมเป็นอยู่ที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นสำกล
สานักส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหน่วยงานมากมายตามโครงสร้าง ซึ่งหน่วยงานสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มีการจัดทาเว็บไซต์ที่รองรับการเป็นสากล พร้อมทั้งมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการฯ (D 5.6.7) และมีการตอบคาถามเกี่ยวกับนัก ศึก ษา
ต่างชาติหากต้องการข้อมูล ซึ่งในส่วนงานของสานักส่งแสริมวิชาการฯ ก็จะมีผู้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เช่น
นางสาวจิตราพร จันทรกูล นายณัฐวุฒิ ตันมณี เป็นต้น
ข้อ 7 บุคลำกรมีบุคลิกภำพที่ดีตำมแบบฉบับควำมเป็นสวนดุสิต
แผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต พ.ศ. 2561 - 2564 ได้ มี ค่ า นิ ย มร่ ว ม ความเป็ น สวนดุ สิ ต (SDU Spirit)
ประกอบด้วย
1. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นระเบียบ และประพฤติตนเหมาะสมตามแบบอย่างคนสวนดุสิต
2. ดารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าทั้งต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก
3. ทางานทุกอย่างได้สวยความประณีต มีมาตรฐาน และรู้จริงในสิ่งที่ทา
4. แสดงความเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์
5. มีสัมมาคารวะ และนอบน้อมถ่อมตน
6. เสียสละ เอื้ออาทร ใส่ใจและห่วงใยเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ
7. มีความรัก ความเข้าใจ เชื่อมั่นและศรัทธาในมหาวิทยาลัย ไม่กระทาการใด ๆ อันนามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
8. มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าที่แห่งตนเต็มศักยภาพ มุ่งมั่น ทุ่มเท และร่วมแรง
ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
9. แสดงความเป็นสวนดุสิตให้ปรากฎต่อสาธารณะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจนเป็นที่ประจักษ์
ทั้งนี้จึงสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่องของบุคลิกภาพที่เด่นชัดของบุคลากร ในเรื่องของการสวมสูท
แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ส่วมรองเท้าคัทชู พร้อมทั้งบุคลากรของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก็มีการ
ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการเข้าร่วมประชุมประชุมต่าง ๆ อีกทั้งในการ การประเมินผล
การปฏิบั ติร าชการของมหาวิทยาลั ย สวนดุสิ ต หน่ว ยงาน ส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบี ยน มีองค์ประกอบ
องค์ประกอบการประเมินสมรรถนะหลัก ในหัวข้อความเป็นสวนดุสิต
ข้อ 8 นักศึกษำมีบุคลิกภำพที่ดีตำมแบบฉบับควำมเป็นสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต หน่วยการเรียนรู้ที่
8 - 9 บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการดารงชีวิตในสังคม ซึ่งวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย
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จะต้องมีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว พร้ อมทั้งรายวิชาดังกล่าวเน้นการสอนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
อัตลักษณแหง วัฒนธรรมสวนดุสิต มารยาทอยางไทยและการนาไปสู ความเปนผูดีที่ ไดชื่อวาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย ดานการเรือน วิชาชีพครู สาธิตละอออุทิ ศ การศึกษาพิเศษ
อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม อันแสดงออกถึงความเปนไทยและ
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ ด วยตนเอง ความเขาใจตนเองและผู อื่น บุคลิกภาพตาม
รูปแบบความเปนสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ งมั่น ทุ มเท ในการทางานดวยความประณีต และรู จริงในสิ่งที่ทา
ความเป็นสวนดุสิต อย่างเห็นได้ชัดเจน ในภาพรวมจึงมองเห็นได้เด่นชัดในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีตามแบบความเป็น
สวนดุสิต (D 5.6.8)
ทั้งนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ประสานงานหลักในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าว และมีกฎเกณฑ์การแต่งกายของนักศึกษาที่มาใช้บริการสานักส่งเสริมวิชาการฯ ให้แต่งกายให้สุภาพและ
เรียบร้อย ซึ่งแสดงถึงบุคลิกภาพของความเป็นสวนดุสิต
รำยกำรหลักฐำน
D 5.6.1 ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด จานวน 55 หลักสูตร
D 5.6.2 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
พ.ศ. 2560
D 5.6.3 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
D 5.6.4 ข้อมูลสรุปการดาเนินการรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในปีการศีกษา 2562
D 5.6.5 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ
D 5.6.6 ข้อมูลสารสนเทศในส่วนของข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ
D 5.6.7 คู่มือหลักสูตรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
D 5.6.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
D 5.6.9 เว็บไซต์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
D 5.6.10 รายละเอียดรายวิชาความเป็นสวนดุสิต
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
4 ข้อ
4 ข้อ
4 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ
(ข้อ 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
6 ข้อ
(ข้อ 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8)
6.5 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

ผู้กำกับ : ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวพนารัตน์ พรมมา
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ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 5

มสด.

D 5.7

ชื่อตัวชี้วัด : กำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปกำรศึกษำ
ของประเทศ

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดานินงาน ดังนี้
ข้อ/ระดับ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

เกณฑ์ประเมิน
สาขาอัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด
ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน
สาขาทีไ่ ม่ใช่อัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด
ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด
ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน
ถ้าโครงการในข้อ 1-3 ข้างต้น เป็นโครงการระดับประเทศ
เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดว่ามีการปฏิรูประบบการศึกษาได้จริง
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือส่งผลถึงระดับประเทศ

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
ตามที่มหาวิทยาลัย สวนดุสิต จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม จัดการเรียน
การสอนและภารกิจอื่นทั้งในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
จั งหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภ าคของประเทศ มหาวิทยาลั ยสวนดุสิต ได้กาหนดอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ย ซึ่งเป็นความ
เชี่ยวชาญดั้งเดิม และโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้ง ในและต่างประเทศ รวมทั้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น และจากการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการในระดับประเทศ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการยกระดับการศึกษาของประเทศ โดยนาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศมาเป็นแนวทางและ
เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย โดยได้ดาเนินการรวบรวมโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและมีคุณภาพตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
และตามที่มหาวิทยาลัย ได้รับหนังสือที่ นร.1112/ ว008 จากสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ให้นาข้อมูลหลักสูตรและวิช าการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGS) โดยสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
รวบรวมหลักสูตรและวิชาการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
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เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ตอบสนองต่ อ แผน
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จานวน 413 รายวิชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อแผนการ
ปฏิรูปการศึกษา (D 5.7.1 / D 5.7.2 / D 5.7.3 / D 5.7.4 )
ข้อ 1 สำขำอัตลักษณ์ มีโครงกำรที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ต่อ
โครงกำรทั้งหมด
โครงการของสาขาอัตลั กษณ์ที่ ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ประกอบไปด้วย 1) คณะครุ
ศาสตร์ จานวน 10 โครงการ 2) คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 30 โครงการ 3) โรงเรียนการเรือน จานวน 34 โครงการ
และ 4) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จานวน 31 โครงการ รวม 105 โครงการ จากจานวนโครงการทั้งสิ้น 398
โครงการ เท่ากับร้อยละ 26.38 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด (D 5.7.5)
ข้อ 2 สำขำที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ มีโครงกำรที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ต่อ
โครงกำรทั้งหมด
โครงการของสาขาที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ประกอบไปด้วย 1) คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จ านวน 43 โครงการ 2) คณะวิ ท ยาการจั ด การ จ านวน 55 โครงการ 3) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 28 โครงการ 4) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จานวน 27 โครงการ และ 5)
หน่วยงานหน่วยงานอื่น ๆ จานวน 140 โครงการ รวม 293 โครงการ จากจานวนโครงการทั้งสิ้น 398 โครงการ เท่ากับ
ร้อยละ 73.62 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด (D 5.7.5)
ข้อ 3 มหำวิทยำลัยมีโครงกำรที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ต่อโครงกำร
ทั้งหมด
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จานวน 398 โครงการ เท่ากับร้อยละ
100 ซึง่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด (D 5.7.5)
ข้อ 4 ถ้ำโครงกำรในข้อ 1-3 ข้ำงต้น เป็นโครงกำรระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จานวน 398 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการ
ระดับประเทศ อาทิเช่น โครงการการสร้างสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ Creative Digital Design (คณะครุศาสตร์) โครงการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร (โรงเรียนการเรือน) เป็นต้น (D 5.7.5)
ข้อ 5 เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดว่ำมีกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำได้จริงทั้งในระดับมหำวิทยำลัยและ/หรือส่งผล
ถึงระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตอบสนองต่อเป้าหมาย
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนบุคคล รวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือ
องค์การอื่น ๆ และสังคม ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่ างกาย ความรู้ สติปัญญา ทักษะ จิ ตใจ คุณธรรมจริยธรรม และ
อุดมการณ์ เพื่อเป็นกาลังสาคัญของชาติ และตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ตลอดจน
นโยบายของรัฐ โดยมีพันธกิจที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1) การจัดการเรียนการสอน สร้างความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญา จินตนาการ คุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์แก่
นักศึกษา มุ่งเน้นการเป็นคนดีก่อนเก่ง
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2) การวิจัย สร้างองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม เพื่อประโยชน์แก่สังคม
3) การบริ การวิช าการแก่สั ง คม ให้ ความรู้ ทักษะ ปลู กฝั งสร้างปัญญาความคิด และอุดมการณ์แ ก่ สั งคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรักความภูมิใจในชาติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) การทานุบารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างความเข้าใจในพหุสังคมวัฒนรรมไทย การศึกษาวิจัย เพื่อ
สืบทอดพัฒนาและเผยแพร่ มรดกของชาติ ให้ยั่งยืนสืบไป
และ 5) การสนับสนุนระบบการศึกษาของชาติ ทั้งด้านองค์ความรู้ บุคลากร การเรียนการสอนและการวิจัยแก่
สถานศึกษาอืน่ ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการศึกษาของชาติ
จึงไม่บรรลุเป้าหมายของผลการดาเนินงานในข้อนี้
รำยกำรหลักฐำน
D 5.7.1 หนังสือที่ นร.1112/ ว008 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 จากสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
D 5.7.2 บันทึกข้อความที่ สวท.295/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร
และวิชาการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
D 5.7.3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
D 5.7.4 หลักสูตรและวิชาการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
D 5.7.5 โครงการของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
3 ข้อ
3 ข้อ
3 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
4 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4)
4 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4)
4 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

ผู้กำกับ : ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
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ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 5

สกอ.

D 5.8

ชื่อตัวชี้วัด : ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับกำรจัด
กำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ/ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

เกณฑ์ประเมิน
ผลการดาเนินงานต่ากว่า ร้อยละ 50
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 50 ถึง 64
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 65 ถึง 79
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 80 ถึง 89
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

คะแนน
เกณฑ์
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ผลที่ได้

5 คะแนน

สูตรคำนวณ

แทนค่าสูตรคานวณ

= 12 X 100
12
= 100

ผลกำรดำเนินงำน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต มีพันธกิจในการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ สานักส่งเสริมวิชาการฯ มีทีมงานหลักสูตรที่มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบความเชื่อมโยง
ของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรจากคณะอนุกรรมการ
กลั่นกลองหลักสูตร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ และนาข้อมูล มคอ. 2 บันทึกในระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รับทราบต่อไป
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ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต มี ก ารวางระบบการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง เป็ น ไปตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ วาด้วย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 คือ เป็นการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนในที่ตั้งแล้ว (D 5.8.1) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
จั ดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบั น อุด มศึ กษาของรัฐ พ.ศ. 2560 คือ เป็นหลั กสู ตรเดิมที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้รับทราบและได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้นมาแล้วอย่างน้อย
หนึ่งรุ่น และยังมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรในระดับดีขึ้นไป (D 5.8.2) ยกเว้น วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพราะมีสถานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ณ
วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ทั้งหมด 12 หลักสูตร (D 5.8.3) จาแนกได้ดั้งนี้
1. วิทยาเขตสุพรรณบุรี จานวน 3 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1.2 หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีก ารประกอบอาหารและการบริ การ หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
1.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จานวน 1 หลักสูตร
2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
3. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จานวน 1 หลักสูตร
3.1หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
4. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง จานวน 3 หลักสูตร
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
4.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
5. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จานวน 4 หลักสูตร
5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
5.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
โดยทั้ง 12 หลักสูตร มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/ โรงเรียน
วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตั้งแต่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร จัดทารายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ. 2) การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบ on-site /แบบ on-line และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น
ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรที่เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาด้วย การจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 จานวน 7 หลักสูตร และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง
รำยกำรหลักฐำน
D 5.8.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พ.ศ. 2552
D 5.8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พ.ศ. 2560
D 5.8.3 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
ระดับ 3
ผลการดาเนินงานตั้งแต่
ร้อยละ 65 ถึง 79
3 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
ระดับ 5
ร้อยละ 100

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

5 คะแนน

ผู้กำกับ : ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางธนิดา แสงอ่วม
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ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 1

มสด.

ชื่อตัวชี้วัด : กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร

D 5.9

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดานินงาน ดังนี้
ข้อ/ระดับ
ข้อ 1

ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

เกณฑ์ประเมิน
บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจาก
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับ
นานาชาติ (หากมากกว่า ร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด + 1
คะแนน)
บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือ
ได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับประเทศ
(หากมากกว่า ร้อยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด + 1 คะแนน)
บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ
up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน ร้อยละ 30
ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพที่ได้รับ Certificate
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จานวน 1-5 ผลงาน หรือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนประกาศนียบัตรที่ได้รับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 80 และ/
หรื อ เชิ ง คุ ณ ภาพ ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ ป็ น
เอกฉันท์ (สัมภาษณ์หรือแสดงหลักฐานประกอบ)
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุ คลากรที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ระดับนั้นๆ (อายุไม่เกิน 2 ปี)

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
3 คะแนน
3 คะแนน

2 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
มหาวิทยาลัย สวนดุสิต มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากร Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/ อาชีพ
การงานจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายโครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นคณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 2 คน คือ ดร.สุทัน มุมแดง เป็นเลขานุการ และนางธนิดา แ สงอ่วม
เ ป็ น ผู้ ช่ ว ย เ ล ข า นุ ก า ร ต า ม ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต ที่ 2 3 3 5 / 2 5 6 1 ( D 5. 9. 1) แ ล ะ ค า สั่ ง ฯ
ที่ 2488/2561 (D 5.9.2) ตามลาดับ มีหน้าที่ศึกษาแนวทาง ขั้นตอนกระบวนการ และรูปแบบการจัดทากรอบมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดาเนินการจัดทากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(Suan Dusit University Professional Standards Framework ; SDUPSF) และจัดอบรมเพื่อ สนั บสนุนให้ อาจารย์
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ขอรั บ การรั บ ร องวิ ทยฐ าน ะ ตามกรอบมาตรฐานวิ ช าชี พ ด้ า นการสอนและการสนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ ข อง
สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework - UKPSF)
ข้อ 1 บุคลำกรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชำชีพ/ อำชีพกำรงำนจำกสถำบันกำรศึกษำที่มีชื่อเสียงหรือได้รับกำร
ยอมรับในวงกว้ำงระดับนำนำชำติ (หำกมำกกว่ำ ร้อยละ 10 ของบุคลำกรทั้งหมด + 1 คะแนน)
ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเห็นชอบการดาเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ SDUPSF (Suan Dusit University
Professional Standards Framework) โดยสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ข อรั บ การรั บ รองวิ ท ยฐานะ จาก Advance HE
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards
Framework - UKPSF) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงนา UKPSF
มาใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ
ด้านการสอน มีแผนดาเนิ น การ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ซึ่ง Advance HE มีการรับรองระดับวิทยฐานะ 4 ระดั บ
ประกอบด้วย Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และ Principal Fellow
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์
SDUPSF Cohort#1 จานวน 18 คน โดยทั้งหมดได้ดาเนินการตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย และขั้นตอนการขอรับรอง
วิ ท ยฐานะจาก Advance HE จนได้ รั บ Certificate จ านวนทั้ ง สิ้ น 17 คน แบ่ ง เป็ น ระดั บ Fellow จ านวน 15 คน
(D 5.9.3) และระดับ Senior Fellow จานวน 2 คน (D 5.9.4)
ข้อ 2 บุคลำกรได้รับประกำศนียบัตร/วุฒิบัตร จำกสถำบันที่มีชื่อเสียงหรือได้รับกำรยอมรับในวงกว้ำงระดับประเทศ
(หำกมำกกว่ำ ร้อยละ 20 ของบุคลำกรทั้งหมด + 1 คะแนน)
ข้อนี้ยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลจากคณะ/โรงเรียน แต่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมไ ว้
สาหรับการประเมินในปีถัดไป
ข้อ 3 บุคลำกรของหน่วยงำนได้รับประกำศนียบัตร/ วุฒิบัตร ที่แสดงถึงกำร up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับ
พัฒนำงำน ร้อยละ 30 และข้อ 4 ผลงำนที่สร้ำงหรือพัฒนำจำกพัฒนำศักยภำพที่ได้รับ Certificate ประกำศนียบัตร
วุฒิบัตร จำนวน 1-5 ผลงำน หรือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนประกำศนียบัตรที่ได้รับ
ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ SDUPSF
Cohort#2 (D 5.9.5) จ านวน 13 คน โดยดาเนินการตามเงื่อนไขและขั้นตอนข้างต้น และมอบหมายให้ SDUPSF
Cohort#1 ที่ได้รับ Certificate จานวน 16 คน เป็นวิทยากรอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ Cohort#2
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
ด้านการสอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Professional Standards for Faculties) SDUPSF Cohort #2 (D 5.9.6)
ปัจจุบันการดาเนินการของ Cohort#2 อยู่ระหว่างขั้นตอนการนาส่ง Reflective Account of Practice (RAP) เพื่อขอ
รับรองวิทยฐานะจาก Advance HE
ข้อ 5 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกข้อ 4 เชิงปริมำณร้อยละ 80 และ/หรือเชิงคุณภำพ ผลจำกกำรสัมภำษณ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเอกฉันท์ (สัมภำษณ์หรือแสดงหลักฐำนประกอบ)
จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพด้านการสอนมหาวิทยาลั ยสวนดุสิต (SDU Professional Standards for Faculties) SDUPSF Cohort #2
ได้รับผลประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม (Cohort #2) ในระดับดีมาก (D 5.9.7)
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ข้อ 6 ผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษของบุคลำกรที่เป็นไปตำมมำตรฐำนระดับนั้นๆ (อำยุไม่เกิน 2 ปี)
ข้อนี้ยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลจากคณะ/โรงเรียน แต่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมไว้สาหรับ
การประเมินในปีถัดไป
รำยกำรหลักฐำน
D 5.9.1 คาสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 2335/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
D 5.9.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 2488/2561 เรื่อง ให้แก้ไขคาสั่ง
D 5.9.3 Certificate ระดับ Fellow จานวน 15 คน
D 5.9.4 Certificate ระดับ Senior Fellow จานวน 2 คน
D 5.9.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเรื่อง การพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่ สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
อาจารย์ มื อ อาชี พ ด้ า นการสอนมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต (SDU Professional Standards for Faculties) SDUPSF
Cohort #2
D 5.9.6 รายชื่อวิทยากรอบรมฯ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ Cohort#2
D 5.9.7 ผลประเมินความพึงพอใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้า สู่สมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ มื อ อาชี พ ด้ า นการสอนมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต (SDU Professional Standards for
Faculties) SDUPSF Cohort #2
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
3 ข้อ
3 ข้อ
4.5 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
4 ข้อ
(ข้อ 1 / 3 / 4 / 5)
4 ข้อ
(ข้อ 1 / 3 / 4 / 5)
6 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

ผู้กำกับ : ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางธนิดา แสงอ่วม
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ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 1

มสด.

ชื่อตัวชี้วัด : ควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรองค์กำร

D 5.10

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ/ระดับ

เกณฑ์ประเมิน

ข้อ 1

การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ
จีน เป็นต้น
การให้คะแนน ถ้ามี = 0.25 - 0.5 คะแนน
ถ้าครอบคลุม = 0.5 คะแนนขึ้นไป
(ผู้ประเมินจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบ
กับกลุ่ม/อุตสาหกรรมเดียวกัน)
การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้าง
ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ/ผลงาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยัง
ภายนอก
การให้คะแนน ดังนี้
ถ้ามี = 0.25 - 0.5 คะแนน
ถ้าครอบคลุมจุดเน้น = 0.5 คะแนนขึ้นไป
ปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมทุกช่องทาง มากกว่า
50,000 followers/จานวนสมาชิก
จานวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ที่มี Impact ต่อการรับรู้/รู้จัก
หน่วยงาน ความเป็นสวนดุสิตในประชาชน (บุคคลภายนอก)
(พิจารณาจาก จานวนชิ้นงาน และความถี่/ความต่อเนื่องในการ
เผยแพร่)
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก ที่ส่งผลจานวนผู้สนใจ/
ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น
ลู กค้าที่มารั บ บริ การ หรื อสั่ งสิ นค้าเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการรับ
ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (แสดงหลักฐานจานวนที่แสดง
ถึงการเจริญเติบโตของลูกค้าและยอดขายที่มีผลประกอบการอย่างมี
นัยสาคัญ)

ข้อ 2

ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 5
ข้อ 6

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานบริการที่เป็นเลิศ ถูกต้องรวดเร็วยึดความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นการสื่ อ สารที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง เป็ น การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถน าไปสู่
การปรับปรุงคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการอย่างสม่าเสมอ มีการติดตามความต้องการของผู้รับบริการ
การให้บริการตลอดเวลาทาให้ผู้รั บบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
สาหรับองค์กรตลอดมา นอกจากนี้ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ให้แก่
ผู้รับบริการ รวดเร็ว ทันเวลาและเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน
ข้อ 1 กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง Social Media ครอบคลุมตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกลุ่มนักศึกษำต่ำงชำติ ทั้ง
ภำษำไทย อังกฤษ จีน เป็นต้น
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น มี ก ารสื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทาง Social Media ครอบคลุ ม ตรงกั บ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน และบุคคลที่มีความสนใจ อาทิเช่น Facebook
เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดย
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (D 5.10.1)
ข้อ 2 กำรผลิตเนื้อหำสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้ำงภำพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และควำม
เชี่ยวชำญ/ ผลงำนสร้ำงสรรค์ของหน่วยงำน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องกำรสื่อไปยังภำยนอก
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้างภาพลักษณ์
อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ/ ผลงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยังภายนอก
ผ่ านเว็บ ไซต์ ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบีย น http://regis.dusit.ac.th และ Facebook ของส านักส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน รวมทั้งกลุ่มไลน์ของบุคคลและหน่วยงานภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ (D 5.10.1)
ข้อ 3 ปริมำณกำรติดตำมสื่อสังคมออนไลน์ รวมทุกช่องทำง มำกกว่ำ 50,000 followers/จำนวนสมำชิก
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีช่องทางการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน Facebook ของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมจานวนผู้ติดตาม ทั้งสิ้น 15,003 คน Application Line กลุ่มไลน์อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 รายวิชา จานวนรวมทั้งสิ้น 303 คน กลุ่มไลน์คณะ/ โรงเรียน/ ผู้ประสานงาน
รายวิชา/ วิทยาเขต/ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จานวนรวมทั้งสิ้น 92 คน และยังมีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน http://regis.dusit.ac.th ในภาพรวม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563
จานวนทั้งสิ้น 50,194 คน (D 5.10.4)
ข้อ 4 จำนวนสื่อ (ชิ้นงำน) offline ที่มี Impact ต่อกำรรับรู้/ รู้จักหน่วยงำน ควำมเป็นสวนดุสิตในประชำชน
(บุคคลภำยนอก)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาสื่อ offline ที่ยังมี Impact ต่อการรับรู้ความเป็นสวนดุสิต ใน
การร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก กลยุ ท ธ์ข องมหาวิท ยาลั ยด าเนิน การจั ดท าโครงการ SUAN DUSIT Open House เพื่ อ แสดง
ศักยภาพของหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นการเตรี ยมความพร้อม และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการรับ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) สาหรับครูแนะแนว นักเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ (D 5.10.5)
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ข้อ 5 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของบุคคลภำยนอก ที่ส่งผลจำนวนผู้สนใจ/ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ก ารรั บรู้ ข้ อ มู ล ข่ าวสารการรับ สมั ค รนัก ศึ ก ษา TCAS 63
ในระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงเดือนธันวาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีผู้ให้ความสนใจในหลักสูตร/ สาขาวิชา
ที่เปิดรับสมัคร ประจาปีการศึกษา 2563 เป็นจานวนมาก (D 5.10.2)
รำยกำรหลักฐำน
D 5.10.1 เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.dusit.ac.th
D 5.10.2 เว็บไซต์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2563
D 5.10.3 ช่องทางการสื่อสาร Facebook https://www.facebook.com/regis.suandusit
D 5.10.4 ช่องทางการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
D 5.10.5 โครงการ SUAN DUSIT Open House
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
3 ข้อ
3 ข้อ
3 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
5 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 )
5 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 )
5 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

ผู้กำกับ : นางสาวจิตราพร จันทรกูล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางจารุวรรณ เซ็งแซ่ 2. นายอภิชาติ กรมนา 3. นางสาวรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
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ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 5

มสด.

D 5.12

ชื่อตัวชี้วัด : กำรบริกำรตำมมำตรฐำนของสวนดุสิต
(สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน)

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์ของกระบวนการและผลการดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ/ระดับ

เกณฑ์ประเมิน

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

การติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจดี
การให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหา
การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
การบริการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน (แสดง
ถึงรูปแบบ/ลักษณะการบริการ การจัดตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์
เครื่องใช้ เช่น ไม่ใช้ภาชนะพลาสติกในการเสริฟ การใช้ที่รองแก้ว
ในการเสริฟน้า เป็นต้น
ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ
การบริการภายในได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน หรือ
จากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป)
การบริ ก ารภายนอก/บุ ค คลภายนอกได้ รั บ ความพึ ง พอใจมาก
(แสดงหลั กฐาน หรื อจากการสั มภาษณ์ประกอบ หรือความพึ ง
พอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป)

ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อที่ 1 กำรติดต่อประสำนงำนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เข้ำใจดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ได้แก่ จานวนนักศึกษารับเข้า
นั ก ศึ ก ษาพ้ น สภาพ ลาออก นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ซึ่ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ เป็ น สารสนเทศส าคั ญ ที่ ห น่ ว ยงานของ
มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรต้องนาไปวางแผนการบริหารการจัดการ กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ แผนงบประมาณ การ
ตรวจประเมิน ประกัน คุณภาพ โดยการติดต่อประสานงานขอข้อ มูล จะมาในรูป แบบบั นทึ กข้ อ ความ ( e-office) ซึ่ง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ จะมอบหมายให้ผู้ที่ดูแลข้อมูลดังกล่าว จัดส่งข้อมูลให้ตามรูปแบบที่ร้องขอมา ซึ่งมี
การดาเนินการได้แล้วเสร็จทันต่อเวลาที่กาหนดในบันทึกข้อความ นอกจากนี้ ทางสานักส่งเสริมวิชาการฯ ยังได้จัดทา
ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพ ปกติ เป็นรายเดือน โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการฯ และข้อมูล
สาหรับเตรียมการตรวจประกันคุณภาพ รายไตรมาส นาส่งสานักงานบริหารกลยุทธ์ (สบย.) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางใน
การตรวจประกันคุณภาพ สาหรับนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 หรือ
สอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์สาหรับนักศึกษา (D 5.12.1)
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ข้อที่ 2 กำรให้ข้อมูล/ควำมช่วยเหลืออย่ำงดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหำ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดให้มีการบริการสาหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และบุคคลภายนอก โดยมีรูปแบบการให้บริการ 1) เคาน์เตอร์บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 2) สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 การติดต่อประสานงานเรื่องอื่น ๆ 3) การให้บริการแบบ
ออนไลน์ ได้แก่ การยื่นคาร้องออนไลน์โดยระบบบริหารการศึกษา การตอบข้อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์
สานักส่งเสริมวิชาการฯ 4) การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5171-5 โดยบุคลากรทุกคนของสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ (D 5.12.1)
ข้อที่ 3 กำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง
โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามระยะเวลาที่กาหนด (3 วันทาการ) หรือหากมี
กรณีที่ผู้รับบริการมีความต้องการแบบเร่งด่วน ทางสานักส่งเสริมวิชาการฯ ก็สามารถดาเนินการให้ได้ เช่น ขอเอกสารใบ
รายงานผลการเรียน เพื่อนาไปสมัครสอบครูผู้ช่วย ขอเอกสารรับรองเพื่อไปยื่นคัดเลือกเกณฑ์ทหารประจาปี หรือขอ
ใบรับรองนักศึกษา เพื่อไปยื่นรับทุนการศึกษา ในส่วนการขอเอกสารออนไลน์ นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอเอกสารผ่าน
ทางระบบบริ ห ารการศึกษา แล้ ว ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการจัดส่ งเอกสารผ่ านทางโมบายแบ็ งค์ กิ้ง เมื่อ
ดาเนิ น การจั ดทาเอกสารเรี ย บร้ อยทางส านักส่ งเสริมวิช าการฯ ก็จะจัดส่ งเอกสารให้ นักศึกษาทางไปรษณีย์ โดยที่
นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย ก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้น (D 5.12.2)
ข้อที่ 4 กำรบริกำรแสดงออกถึงควำมเป็นสวนดุสิตได้อย่ำงชัดเจน
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โดยบุคลากรของสานักส่งเสริมวิชาการฯ มีความพร้อมในการ
ให้ บ ริ การอยู่ เสมอ โดยผู้ อานวยการส านั กส่ งเสริมวิชาการฯ จัดให้ มีการประชุมบุคลากรเป็นประจาทุกเดือน เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงมีการถ่ายทอดนโยบายจากคณะผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน สาหรับงานบริการของสานักส่งเสริมวิชาการ ส่วนใหญ่
จะเกี่ยวกับการดาเนินงานทางด้านวิชาการและการออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา การขอคาปรึกษาแนะนาในเรื่อง
การศึกษา การใช้ระบบบริหารการศึกษา เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จัดทาเป็นรายละเอียด
ขั้นตอนงานเป็นรูปภาพ เพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่าย (Info graphic) เช่น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต การยื่นขอ
ใบ
ประกอบวิชาชีพครู ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการฯ สื่อออนไลน์ สาหรับการขอเอกสารออนไลน์
สามารถยื่นคาร้องผ่านระบบบริหารการศึกษา การตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
( ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ เ อ ง ) โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ค า น ว ณ ผ ล ก า ร เ รี ย น ล่ ว ง ห น้ า
(D 5.12.2)
ข้อที่ 5 ผู้ให้บริกำรแสดงให้เห็นได้ชัดว่ำมีควำมเป็นมืออำชีพ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 525 คน ประเมินความพึงพอใจใน 7 หัวข้อ ได้ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ
ร้อยละ 85.17 โดยมีหัวข้อ ดังนี้ (D 5.12.3)
1. ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือการพูดจาด้วยถ้อยคาและน้าเสียง
สุภาพ
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2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา
4. สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
6. มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง
7. มีข้อมูล เอกสาร เว็บไซต์ แบบฟอร์มสะดวก และง่ายต่อการใช้บริการ
ข้อที่ 6 กำรบริกำรภำยในได้รับควำมพึงพอใจมำก
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ มีบุคคลภายในตอบแบบสอบถาม จานวน 489 คน ประเมินความพึงพอใจใน 7 หัวข้อ ได้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 85.02 (D 5.12.3)
ข้อที่ 7 กำรบริกำรภำยนอก/ บุคคลภำยนอกได้รับควำมพึงพอใจมำก

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ มีบุคคลภายนอก ตอบแบบสอบถาม จานวน 36 คน ประเมินความพึงพอใจใน 7 หัวข้อ ได้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 87.53 (D 5.12.3)
รำยกำรหลักฐำน
D.5.12.1 ภาพช่องทางการให้บริการของสานักส่งเสริมวิชาการฯ และการให้บริการระบบออนไลน์ เช่น ระบบ
บริหารการศึกษา เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการฯ ระบบตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองของมหาวิทยาลัย ระบบ
คานวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้า เป็นต้น
D.5.12.2 ภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตัวอย่างคาถามที่พบบ่อยในการติดต่อขอรับบริการช่วงการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
D.5.12.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ

ค่ำเป้ำหมำย
4 ข้อ

ร้อยละ/จานวนข้อ

4 ข้อ

คะแนน

4 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
7 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 )
7 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 )
7 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

ผู้กำกับ : นางสาวจิตราพร จันทรกูล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาววาสนา จันทร์จ่าย 2. นายอภิชาติ กรมนา
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ปร้างหกดยฟห

รำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระสงค์
SDU 1

มสด.

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบกำรปฏิบัติงำนฉุกเฉิน

D 5.13

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ/ระดับ

เกณฑ์ประเมิน

ข้อ 1

นโยบายการบริหารที่ให้ความสาคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและ
ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน โดยมีการกาหนดนโยบาย/แนวทาง/
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน
ที ม เฉพาะกิ จ /บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ บ ริ ห าร ในการ
วางแผน ดาเนิ น การป้ องกันแก้ไขปัญหาได้ภ ายใน ภายใน 1-2
ชั่วโมง หลังจากได้รับเรื่อง
ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากรอย่างทั่วถึง
ภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงานและบุคลากรดาเนินการ/ปฏิบัติตาม
ได้อย่างถูกวิธี
บรรทัดฐาน/มาตรฐานการทางานใหม่
การนาเทคโนโลยี/แอปพลิเคชั่นที่รองรับการดาเนินการทาให้
ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถเข้าถึงง่ายและใช้ประโยชน์ได้
สะดวก
ทรั พย์ สิ น ของบุ คลากรและทรัพย์สิ นมหาวิทยาลั ย ไม่เกิดความ
เสียหาย ถ้าเกิด ก็เกิดผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อันเนื่อง
มากจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข

ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

คะแนน
ตำมเกณฑ์
ผลที่ได้
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ 1 นโยบำยกำรบริหำรที่ให้ควำมสำคัญต่อกำรปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภำยในหน่วยงำน โดยมีกำรกำหนด
นโยบำย/แนวทำง/แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน
โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ของประจาปีการศึกษา 2561 และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทางาน (คปอ.) 2 ท่าน คือ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และรองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยสานักส่งเสริมวิชาการฯ มีการประเมินความ
ปลอดภัยของหน่วยงาน และรายงานนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ (คปอ.) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการเตรียมพร้อมวางแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ไม่
ปกติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อยู่ในสภาวะควบคุมไม่ได้ ดังนี้
1.1 กรณีปิดปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา
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1.2 กรณีไฟฟ้าดับ
1.3 แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2562
1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทางาน การ
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ครั้งที่ 11(16)/2562 วันที่ 11
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.5 สถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้มหาวิทยาลัยปิดทาการ
1.6 นโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ on-line และการจัดสอบปลายภาคแบบ on-line
ทั้งนี้ สานักส่งเสริมวิชาการฯ ให้ความสาคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย
(D 5.13.1-D 5.13.4)
ข้อ 2 ทีมเฉพำะกิจ/บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำร ในกำรวำงแผน ดำเนินกำรป้องกันแก้ไขปัญหำได้ภำยใน
ภำยใน 1-2 ชั่วโมง หลังจำกได้รับเรื่อง
โดยมีการกาหนดนโยบาย/ แนวทาง ด้วยการประชุมบุคลการสานักฯ วาระด่วน ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
ซึ่งดาเนินการโดยผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อีกทั้ง จัดตั้ง ทีมเฉพาะกิจซึ่งนาโดยผู้บริหารสานัก
เพื่อวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น (D 5.13.1 / D 5.13.2)
ข้อ 3 ระบบกำรสื่อสำรที่ครอบคลุมถึงหน่วยงำนและบุคลำกรอย่ำงทั่วถึงภำยใน 24 ชั่วโมง หน่วยงำนและบุคลำกร
ดำเนินกำร/ปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกวิธี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากรอย่างทั่วถึง
ภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงานและบุคลากรดาเนินการ/ ปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี และมีการนาเทคโนโลยี/ แอปพลิเคชั่นที่
รองรับการดาเนินการทาให้ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถเข้าถึงง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก โดยสานักส่งเสริม
วิชาการฯ ได้กาหนดช่องทางการสื่อสารร่วมกันในองค์กร เช่น การให้บุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี สร้างห้องสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยระบบ Microsoft SharePoint ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติงานร่วมกันในช่วง
Work From Home Application Line ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อ 4 บรรทัดฐำน/มำตรฐำนกำรทำงำนใหม่
การสร้างบรรทัดฐานใหม่และมาตรฐานการทางานใหม่ให้กับบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
การใช้เทคโนโลยี/ แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ สนับสนุนการทางาน เช่น Microsoft SharePoint ในการรายงานการดาเนินงาน
การทางาน รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Microsoft SharePoint การประชุมผ่าน Microsoft Teams เป็นต้น
ข้อ 5 มีกำรกำรนำเทคโนโลยี/ แอปพลิเคชั่นที่รองรับกำรดำเนินกำรทำให้ติดต่อสื่อสำรกันได้ บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึง
ง่ำยและใช้ประโยชน์ได้สะดวก
ซึ่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้วางแผนการดาเนินงานสาหรับการให้บริการที่สาคัญในช่วง Work
From Home ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คือ การขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา ประกอบไปด้วย ใบรายงานผลการ
เรี ย น ใบรั บ รองนั กศึกษา ใบแทนใบรั บ รองคุณวุฒิ ใบแปลปริญญาบัตร ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร และเอกสาร
ใบรับรองจากต่างประเทศ (มีแบบฟอร์ม) โดยได้มอบหมายให้ทีมทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูลและผู้ที่รับผิดชอบ
ดาเนินการจัดทาช่องทางในการขอเอกสารผ่านทาง Google Form และติดต่อประสานงานผ่านทาง Facebook ของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ E-mail registsdu@gmail.com พร้อมมอบหมายให้ทีมงานอานวยการ
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และสื่อสารองค์กรจัดทา Infographic แนะนาขั้นตอนการให้บริการ ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยี/ แอปพลิเคชั่นที่รองรับ
การดาเนินการทางานให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สะดวก (D 5.13.4 - D 5.13.8)
ข้อ 6 ทรัพย์สินของบุคลำกรและทรัพย์สินมหำวิทยำลัย ไม่เกิดควำมเสียหำย ถ้ำเกิด ก็เกิดผลกระทบอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ อันเนื่องมำจำกกำรมีทีมงำนป้องกันและแก้ไข
โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นาผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร มาเป็นข้อมูลประกอบใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสานักส่งเสริม วิชาการฯ ในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ (รำยกำร
หลักฐำน D 5.13.9) สรุปการดาเนินการกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้
กรณีกำรปิดปรับปรุงระบบริหำรกำรศึกษำ กำรปิดระบบกรณีไฟฟ้ำดับ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางการดาเนินงาป้องกันข้อมูลในระบบบริหารการศึกษา
1. ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Backup ข้อมูล
2. ประสานงานแจ้งคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รับทราบ
3. ให้บริการข้อมูลที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสารองไว้
กรณีสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นาโดยผู้บริหารสานักส่งเสริมวิชาการฯ ถ่ายทอดนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการฯ
1. กาหนดแนวทางการทางานโดยให้บุคลากรปฏิบัติงาน
2. จัดตารางเวรให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยสมัครใจ พร้อมทั้งหัวหน้า สานักงานสรุปจานวน
ผู้ปฏิบัติงานรายวันให้ผู้บริหารทราบ
3. การทางานผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบสานักงานอิเล็กทอนิกส์ (e-office) ระบบ
บริหารการศึกษา ระบบ WBSC-LMS
4. รายงานการทางานผ่าน Work Form Home (WFH) ในรูปแบบ File ผ่าน MS SharePoint
5. สื่อสารภายในองค์การ โดยใช้ช่องทาง Group Line โทรศัพท์มือถือ
6. ประชุมบุคลากรภายในผ่านระบบ Microsoft Teams
7. กาหนดผู้รับผิดชอบตอบคาถามนักศึกษาผ่าน Facebook
8. กาหนดช่องทางให้นักศึกษาขอเอกสารทางการศึกษาผ่าน Google Form คาร้องขอเอกสารทางการศึกษา
และจัดส่งทางไปรษณีย์
9. วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มองค์ ก รระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการดาเนินงาน
รำยกำรหลักฐำน
D 5.13.1 แนวทางการป้องกันข้อมูลระบบบริหารการศึกษา
D 5.13.2 แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2562
D 5.13.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทางาน (คปอ.)
D 5.13.4 แนวปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
D 5.13.5 Facebook สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
D 5.13.6 Group Line สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
D 5.13.7 Infographic แนะนาขั้นตอนการให้บริการ
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D 5.13.8 OneDrive ตารางสรุปการปฏิบัติงานของบุคคลากรในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /
รายงานการทางานผ่าน Work Form Home (WFH)/ รายงานการจัดส่งเอกสารการศึกษาทางไปรษณีย์/
ตัวอย่างการติดต่อกับนักศึกษากรณีอยู่ต่างประเทศ ผ่านทาง Email registsdu@gmail.com
D 5.13.9 ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
กำรประเมินตนเอง
เกณฑ์
ระดับ/ข้อ
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย
3 ข้อ
3 ข้อ
3 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6)
6 ข้อ
(ข้อ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6)
6 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

ผู้กำกับ : นางสาวจิตราพร จันทรกูล
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวพัชราภรณ์ ขาแป้ง 2. นางสาววาสนา จันทร์จ่าย 3. นางจารุวรรณ เซ็งแซ่
4. นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู่
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ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินตนเอง
ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินตนเอง จำแนกรำยตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัด

มำตรฐำน
อุดมศึกษำ/
SDU Focus
SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
D 1.2
อว.
D 1.3

อว.

D 1.8
มสด.
D 1.9
มสด.
D 1.10
มสด.
SDU 5 กำรบริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัย
D 5.2
สกอ.
D 5.6
มสด.
D 5.7
มสด.
D 5.8
มสด.
D 5.9
D 5.10
D 5.12
D 5.13

มสด.
มสด.
มสด.
มสด.

ค่ำเป้ำหมำย

ระดับ 3
ระดับ 3
3 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ระดับ 3
4 ข้อ
3 ข้อ
ระดับ 3
3 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
3 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละ/
คะแนน
จำนวนข้อ

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย

ระดับ 5
ร้อยละ 100
ระดับ 5
ร้อยละ 100
4 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

5

บรรลุ

5

บรรลุ

4
4
5

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

6 ข้อ
6 ข้อ
4 ข้อ
ระดับ 5
ร้อยละ 100
4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

5
6.5
4
5

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

6
5
7
6

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
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ตำรำงที่ 2 ผลกำรประเมินตนเอง จำแนกรำยพันธกิจ
คะแนนกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
0.00-1.50 ต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย/ เร่งด่วน
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง
ดำว
2.51-3.50 ระดับพอใช้
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมำก
-

มำตรฐำน

SDU 1

SDU 2

SDU 3

SDU 4

SDU 5

จำนวนตัวชี้วัด อว.
(2 ตัว)
คะแนนรวม
จำนวนตัวชี้วัด สกอ.
(1 ตัว)
คะแนนรวม
จำนวนตัวชี้วัด มสด.
(10 ตัว)
คะแนนรวม
จำนวนดำว

2

-

-

-

-

10
-

-

-

-

1

5.00

ระดับดีมาก
-

-

-

-

-

5
10

5.00
-

ระดับดีมาก

52.5



5.00

-

สรุปผลกำรประเมิน

ระดับดีมาก
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ตำรำงที่ 3 กำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ
พันธกิจ
SDU 1

พันธกิจ
SDU 5

จุดแข็ง
1. หลักสูตรมีความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2. การพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม ชุมชน
3. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ที่ตรงกับวิถีใหม่ ที่ตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบันและสร้างทักษะอนาคต
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
1. การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้าน
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภาระงาน งานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อยกระดับการทางาน มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์
3. มีสื่อทุกช่องทาง เพื่อการสื่อสารให้
นักศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย รับรู้ รู้จัก ทั้ง
offline และ online เช่น Website
Facebook Line เป็นต้น
แนวทำงเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนำ

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนำ

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
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