
   

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

(1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



SAR SDU แบบรายงานการประเมินตนเอง 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(SDU QA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAR SDU แบบรายงานการประเมินตนเอง 
 

ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

  

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มุ่งเน้นการด าเนินการที่เป็นระบบและกลไก การปรับปรุงและ
เรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและน าผลประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน อีกทั้งส านักส่งเสริมวิชาการฯ ยังมุ่งเน้นการท างานแบบ 
“Design Thinking” คือ ท าอย่างไรให้มีชีวิตรอด จากสิ่งที่เราต้องการท า เพ่ือก้าวต่ออย่างมั่นคง ด ารงคุณค่า
ในสิ่งที่มีและรักษาในสิ่งที่เป็น พัฒนาการศึกษา เพ่ือการพัฒนาก าลังคนของประเทศ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศและการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยแบบยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
ของการจัดการคุณภาพ พร้อมน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ    
ประสิทธิผลสูงสุดในทุกด้าน โดยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data and Technologies Driven) 
เน้นย้ าในเรื่องการเป็นคนที่สมบูรณ์ในยุค Disruption โดยมีแนวคิดในการพัฒนาในทุกมิติภายใต้แนวคิด    
“จิ๋วแต่แจ๋ว (Small but Smart)” เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  SDU QA ของส านักส่งเสริมวิชาการและ           
งานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2564   

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนี้ เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย ก าหนดการวัดประเมินคุณภาพออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) การวัด
มาตรฐานการอุดมศึกษา และ 2) SDU Focus โดยได้เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 1) เกณฑ์การประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเลือกตัวชี้วัดในกลุ่ม 3 การพัฒนา
ชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 

2) เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา/ มาตรฐานวิชาชีพ/ มาตรฐานอ่ืน/ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สป.อว.) 

3) เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555 
รวมทั้ง การน าความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์และนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยมา

ก าหนดเป็นเกณฑ์เพ่ือวัดประเมินความเป็นสวนดุสิตตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ของส านักส่งเสริมวิชาการและ    

งานทะเบียน พบว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามตัวชี้วัดภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย  5.00 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระบบ SDU 

QA ประจ าปีการศึกษา 2564 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
จ านวนตัวชี้วัด อว.       จ านวน 2 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวนตัวชี้วัด สป.อว.  จ านวน 1 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

จ านวนตัวชี้วัด มสด.     จ านวน 7 ตัวชี้วัด คะแนน 163.7 คะแนน     จ านวน  
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ส่วนที่ 1 
บริบทองค์กร 

 
1.  บทน ำ 

1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติโดยย่อ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ที่ตั้ง 

   งำนบริกำรนักศึกษำ ณ จุดบริกำร  อำคำร 2 ชั้น 1 
   งำนบริกำรอำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกร ชั้น 2 อำคำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

         

 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เกิดจำกกำรควบรวม 3 หน่วยงำนเดิมของสถำบันรำชภัฏ   
สวนดุสิต ที่ท ำหน้ำที่คล้ำยกันเข้ำด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ส ำนักทะเบียน และ
ประมวลผล และส ำนักงำนกลำงศูนย์กำรศึกษำนอกสถำบัน  ตำมโครงสร้ำงใหม่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ   
สวนดุสิต พ.ศ. 2547 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประกอบด้วย 3 กลุ่มงำน ได้แก่ กลุ่มงำน
เลขำนุกำรและธุรกำร กลุ่มงำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูล และกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร โดยมีภำรกิจ
หลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทำงวิชำกำรของคณะ/โรงเรียน และด ำเนินงำนทะเบียนและ
ประมวลผล รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลนักศึกษำของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 

ต่อมำเม่ือมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ซึ่งประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำในวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2558  
มีฐำนะเป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ ภำยในกำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมำภิไธยในวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 
อันถือเป็นสิริมงคลยิ่งแก่มหำวิทยำลัย สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2558 จึงก ำหนดให้วันดังกล่ำว คือ วันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 เป็นวันเกิดของมหำวิทยำลัย 
สวนดุสิต ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะในครั้งนี้ มหำวิทยำลัยสวนดุสิตไม่ถือเป็นส่วนรำชกำร และไม่เป็น
รัฐวิสำหกิจ แต่เป็นหน่วยงำนของรัฐ ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ ท ำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถก ำหนดหรือ  
ออกรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเองได้อย่ำงมีอิสระและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรมำกยิ่งขึ้น  
ทั้งกำรบริหำรงำนทั่วไป กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรงำนวิชำกำร  
โดยมหำวิทยำลัยยังคงมีภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำตำมเดิม 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ที่มุ่งเน้น 
กำรบริหำรงำนวิชำกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยมีพันธกิจที่
ส ำคัญในด้ำนกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอบ กำรจัดท ำคู่มือหลักสูตร และคู่มือนักศึกษำ เพ่ือให้กำรจัด
กำรศึกษำทั้งในระดับปริญญำบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ กำรให้กำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่

ประวัติหน่วยงำน และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง 
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สูงขึ้น กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและกำรก ำกับดูแลให้กำรบริหำรหลักสูตรเป็นไป
อย่ำงมีมำตรฐำน งำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูลด ำเนินงำนพัฒนำระบบบริหำรกำรศึกษำ โดยจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทะเบียนประวัติ ระเบียนผลกำรเรียนของนักศึกษำ กำรออก
เอกสำรทำงกำรศึกษำต่ำง ๆ ให้กับนักศึกษำ และศิษย์เก่ำ เป็นต้น งำนเลขำนุกำรและธุรกำร ด ำเนินงำนด้ำน
กำรประสำนงำนวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  งำนนโยบำยและแผนงำนของ
ส ำนักส่ ง เสริมวิชำกำรฯ งำนสำรบรรณ งำนพัสดุ  งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  และงำนบริกำร 
ต่ำง ๆ เช่น กำรรับค ำร้อง กำรให้ข้อมูลกิจกรรมวิชำกำร กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์และเครือข่ำย
สังคม เป็นต้น ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรที่ถู กต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำร เพ่ือให้นักศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลภำยนอกเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด 

 

1.2 วัฒนธรรมองค์กร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร สมรรถนะหลักขององค์กร 
 

  

ท ำงำนเป็นทีม มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุนทำงวิชำกำรเพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำน  

2. ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ งำนวิชำกำร งำนทะเบียนและประมวลผลของ
มหำวิทยำลัยโดยมุ่งควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

3. ประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรที่  
เป็นเลิศ 
 

 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนทำงวิชำกำรเพ่ือให้กำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรเชิงพลวัต สำมำรถแข่งขันได้ใน
ระดับอำเซียนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศพัฒนำงำนบริกำรที่เป็นเลิศ ถูกต้อง รวดเร็ว ยึดควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ  

 

 

 

วัฒนธรรมองค์กร   

 

จุดประสงค์   

 

วิสัยทัศน์ 
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1. กำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณำกำรกับกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 
3. กำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกร 
4. พัฒนำระบบทะเบียนนักเรียนนักศึกษำท่ีทันสมัย 
5. กำรพัฒนำระบบกำรบริกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 
 

1. ท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) 
2. มุ่งเน้นผู้รับบริกำร (Clients Focus) 
3. จิตบริกำร (Service Mind) 
4. สร้ำงสรรค์นวัตกรรม  (Innovation) 
5. พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง  (Agility) 
6. พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  (Continuous Improvement) 
 

 

1. กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service) 
2. บูรณำกำรงำนส่งเสริมวิชำกำร   (Integrating Academic Service) 
3. กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรกำรศึกษำ   (Information Technology 

Management) 
4. ควำมร่วมแรงร่วมใจ  (Teamwork) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

 

ค่ำนิยมขององค์กร 

 

สมรรถนะหลักขององค์กร 

 



SAR SDU แบบรายงานการประเมินตนเอง 
 

Page | 4  
 

1.3 โครงสร้ำงองค์กำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และโครงสร้ำงกำรบริหำร ของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงองค์กำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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1.4 รำยช่ือผู้บริหำร และบุคลำกร ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภท 

ผู้บริหำร 
1 ผศ.ดร. องัคร์สิา  แสงจ านงค ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

2 นำงสำว จิตรำพร จันทรกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 

ระดับช ำนำญกำร 

3 นำงสำว วำสนำ จันทร์จ่ำย หัวหน้ำส ำนักงำนฯ 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 

ระดับช ำนำญกำร 
งำนอ ำนวยกำรและสื่อสำรองค์กร 

4 นำงสำว สุนิสำ จุ้ยประเสริฐ เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

5 นำงสำว ณัฐชำ แก้ววิมล เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

6 นำย อภิชำติ กรมนำ เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

7 นำงสำว สำริกำ เสือบ ำรุง เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

8 นำย ธนธรณ์ ยิ้มแย้ม เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

9 นำงสำว รตัติกำรณ์ ค ำแก้ววันดี 
เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน  
(บริหำรงำนทั่วไป) 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 

10 นำง สัญญลักษณ์ ปภัสสรำกำญจน์ เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงประจ ำ 

งำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูล 

11 นำง จำรุวรรณ เซ็งแซ่ เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

12 นำงสำว จีรวรรณ บุญพิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 

ระดับช ำนำญกำร 
13 นำงสำว สินีนำฏ ลักษณะโยธิน เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

14 นำงสำว สิตำ พุ่มดอกไม้ เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

15 นำงสำว ศิรินันท์ อ่ ำพันธุ์ เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

16 นำงสำว ดุจดำว ชุนประวัติ เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

17 นำย พัฒน์พงษ์ กุมำรสิทธิ์ เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภท 

งำนส่งเสริมวิชำกำร 
18 นำงสำว พัชรำภรณ์ ข ำแป้ง เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
19 นำงสำว ปำริกำ อัคนิวำส เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
20 นำงสำว ธนิดำ เล็กกระจ่ำง เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
21 นำงสำว ทัศนำวรรณ     ชมภู่ เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
22 นำงสำว รวีวรรณ เฮ้ียนชำศรี เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
23 นำงสำว วำรุณี พ่วงสุข เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
24 นำงสำว สุธำงค์ หงษ์กลำง เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

25 นำงสำว อุทัยวรรณ      อุทัยวัฒน์ 
เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน
(บริหำรงำนทั่วไป) 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 

26 นำงสำว ทรรศนีย์         สุทธิภำพย์ เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงประจ ำ 
27 นำงสำว เนำวนุช         เจียมวัฒนำเลศิ เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงประจ ำ 

 

บุคลำกรสังกัดส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน 2 คน ปฏิบัติงำน ณ หน่วยงำนอื่น  

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล หน้ำที่/สถำนที่ปฏิบัติงำน 
1 ดร.สุทัน           มุมแดง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรพิเศษ 
2 นำงสำวกุลธิดำ  โกพัฒตำ เลขำนุกำรรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2565 

บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

หมำยเหตุ:  บุคลำกร 27 คน ที่ปฏิบัติงำนจริง / บุคลำกร 2 คน ปฏิบัติงำน ณ หน่วยงำนอื่น 

 

 

 

 

 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 26 
ลูกจ้ำงประจ ำ 3 

รวม 29 
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2. ข้อมูลสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 
 
 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำแนกตำมระดับกำรบริหำร ต ำแหน่งงำน 

  หน่วย : คน 

หน่วยงำน ผู้บริหำร 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน รวม 

ระดับ
ปฏิบัติกำร 

ระดับ 
ช ำนำญกำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 3 20 1 
 

3 
 

27 

รวม 3 20 1 3 27 

 

ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
  หน่วย : คน 

ประเภทบุคลำกร ปริญญำเอก ปริญญำโท  ปริญญำตรี 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
รวม 

สำยวิชำกำร      

- พนักงำนมหำวิทยำลัย 1    1 

สำยสนับสนนุ      

- พนักงำนมหำวิทยำลัย  10 13  23 

- ลูกจ้ำงประจ ำ    3 3 

รวม 1 10 13 3 27 

 

 

2.1 ด้ำนบุคลำกร 
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               ผังแสดงแผนที่และบริเวณของหน่วยงำน 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ด้ำนพื้นที่ และอำคำรสถำนที่ 
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0

1

2

3

4

5

6

            

ผลกำรประเมินคุ ภำพภำย น ย้อนหลัง 3 ปี

                             

 
 

ปีกำรศึกษำ 2561 2562 2563 
ผลกำรประเมิน 4.20 ระดับดี 5.00 ระดับดีมำก 5.00 ระดับดีมำก 
จ ำนวนดำว - 52.5 คะแนน 

 

58.5 คะแนน 

 
 

 

2.3 ผลกำรประเมินคุ ภำพภำย น ย้อนหลัง 3 ปี 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum 
Alignment) 

อว. D 1.2 

 ระสงค ์
เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
    ✓        

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 

ผลที่ได้ 

1 จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ≥ 20   
2 จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ≥ 40   
3 จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ≥ 60   
4 จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ≥ 80   
5 จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ≥ 90 5 คะแนน 

(ร้อยละ 100) 
✓ 

 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับ ระดับ 5 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 90 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5 คะแนน บรรลุ 
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สูตรค านวณ 
 
 
 
 
 
แทนค่าสูตรค านวณ                                                                                  

            ระดับปริญญา (Degree)     =      52    

                                                      52                                                       

                                              =     100                                                  

 

            หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)      =      12  

                                                                           12 

                                                                    =     100       
                                                                                                   
ผลการด าเนินงาน  
 
          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให้  
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต (Dynamic 
University Management) มีพันธกิจในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี
การศึกษา 2564 มีหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) จ านวน 
52 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษา                                               หน่วย : หลักสูตร 
ระดับการศึกษา จ านวน 

 
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 
2. ปริญญาตรี 49 
3. ปริญญาโท 1 
4. ปริญญาเอก 1 

รวม 52 
ข้อมูลในระบบ CDS รอบวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

X 100 
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           หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) จ านวน 12 หลักสูตร/รายวิชา ประกอบด้วย หลักสูตร 
10 หลักสูตร และรายวิชา 2 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ/โรงเรียน/
หน่วยงาน โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา นครนายก 
ศูนย์การศึกษา ล าปาง ศูนย์การศึกษา หัวหิน และศูนย์การศึกษา ตรัง (D 1.2.1) (D 1.2.2) ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ ได้ก ากับติดตามตามแนวปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) โดยการด าเนินการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางและแนวโน้มความต้องการก าลังคน
ในอนาคต ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิ๋วแต่แจ๋ว (SDU Directions “Small but SMART”) พ.ศ. 
2563 - 2567 รวมทั้งต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน 
และตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อีกท้ังหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 นี้มีการด าเนินการจัดท าหลักสูตร
ในรูปแบบ Outcome Based Education (OBE) คือ การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์  
นั้น ๆ โดยหลักสูตรจะต้องส ารวจความสามารถของบัณฑิตที่จ าเป็นต้องมีจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่าง ๆ แล้วจึงมาก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มี
กระบวนการในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. หลักสูตรต้องส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders needs analysis) 
ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งความต้องการบัณฑิตของสังคม ชุมชน
ในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นต้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์และก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program learning 
outcomes : PLOs) 
 2.  หลักสูตรมีศักยภาพและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรทั้งในด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยอ่ืน ๆ  จึงด าเนินการเสนอ 
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยตามแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หรือแบบขอปรับปรุงหลักสูตร  
 3.  เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ต้องออกแบบหลักสูตร (Curriculum design) ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (Course 
learning outcomes) และออกแบบกระบวนวิชา (Course design) รวมทั้งจัดท ารายละเอียดโดยครอบคลุม
หัวข้อต่าง ๆ ตามแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (มคอ.02) 
 4.  การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรต้องก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดว่า
ผู้ เ รี ยนจะได้รับจากหลักสูตรเมื่ อจบการศึกษา ทั้ ง  Generic และ Specific learning outcomes
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลต้องเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สามารถท าให้บรรลุผล  
การเรียนรู้ได้ 
 5. คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร (ก่อนน าเสนอมายังส านักส่งเสริม
วิชาการฯ) 
 6. คณะอนุกรรมการการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร (ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ เป็นคณะเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ) 
 7. สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ) 
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          8. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นกรรมการ 
และส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้ขอเสนอวาระที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการเพ่ือบรรจุวาระใน  
สภามหาวิทยาลัย) 
          9. ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณารับทราบ
หลักสูตร ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO) ซึ่งการน าเสนอหลักสูตรแต่ละขั้นตอน
คณะกรรมการจะพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
ด าเนินการร่วมกับหลักสูตรในการน าข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ CHECO พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนยืนยันการส่งในระบบ หลังจากได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน)     
    
รายการหลักฐาน  
      D 1.2.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา (Degree) จ านวน 52 หลักสูตร 
      D 1.2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) จ านวน 12 หลักสูตร/รายวิชา 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
      นางสาวธนิดา   เล็กกระจ่าง 
      นางสาวปาริกา  อัคนิวาส 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 
 (Inclusive Community) 

อว. D 1.3 

 ระสงค ์
เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
    ✓        

ค่า
เป้าหมาย 

ผลที่ได้ 

1 จ านวนหลักสูตรที่เชิญชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

≥ 5   

2 จ านวนหลักสูตรที่เชิญชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

≥ 10   

3 จ านวนหลักสูตรที่เชิญชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

≥ 20   

4 จ านวนหลักสูตรที่เชิญชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

≥ 30   

5 จ านวนหลักสูตรที่เชิญชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

≥ 40 5 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

 

✓ 

 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ ระดับ 5 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 40 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

 5 คะแนน บรรลุ 
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สูตรค านวณ 

 

 

 

 

 

แทนค่าสูตรค านวณ      

            ระดับปริญญา (Degree)     =      52    

                                                      52                                                       

                                              =     100                                                  

 

            หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)      =      12  

                                                                           12 

                                                                    =     100       

              
ผลการด าเนินงาน  
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให้     
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
(Dynamic University Management) และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้แผนกลยุทธ์มาเป็น
การด าเนินงานตาม ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563 - 2567 (SDU Directions 
“Small but SMART”) ที่เน้นผลลัพธ์ อีกทั้งการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง  

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา (Degree) ในปีการศึกษา 2564 จ านวน
หลักสูตรที่เชิญชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
มีจ านวนทั้งสิ้น 52 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ/โรงเรียน/
หน่วยงาน (D 1.3.1) ที่รายงานในระบบ CHEC QA Online ในรอบปีการศึกษา 2564  

 
 
 
 
 
 

จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ 
หน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน               

X 100 

X 100 

X 100 
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จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษา                                         หน่วย : หลักสูตร 

ระดับการศึกษา จ านวน 
 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 
2. ปริญญาตรี 49 
3. ปริญญาโท 1 
4. ปริญญาเอก 1 

รวม 52 
ข้อมูลในระบบ CDS รอบวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

 
โดยหลักสูตรมีการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง โดยผ่านคณะกรรมการที่เก่ียวข้องพิจารณาอนุมัติ/

เห็นชอบหลักสูตร ประกอบด้วย  
1) คณะกรรมการประจ าคณะ  
2) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
3) คณะกรรมการสภาวิชาการ         
4) สภามหาวิทยาลัย  

เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องทั้งในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานและมีการพัฒนา/ปรับปรุง โดยมีความร่วมมือ
กับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ โดยการด าเนินการดังกล่าวก าหนด ในส่วนที่ 2 ของขั้นตอนการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อ 2.2 (D 1.3.2) ซึ่งมีการก าหนดให้หลักสูตรแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชา ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา  
นั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอย่างน้อย 1 คน จากข้อก าหนดดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการ
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 นี้มีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) คือ การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์
นั้น ๆ โดยหลักสูตรจะต้องส ารวจความสามารถของบัณฑิตที่จ าเป็นต้องมีจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่าง ๆ แล้วจึงมาก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม/รายวิชา เพ่ือเข้าระบบคลัง
หน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรที่เชิญชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัด มีจ านวนทั้งสิ้น 12 หลักสูตร/รายวิชา ประกอบด้วย หลักสูตร 10 
หลักสูตร และรายวิชา 2 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ/โรงเรียน/
หน่วยงาน (D 1.3.3) โดยส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 
และได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การ
เทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 เพ่ือ
รองรับการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายที่
ก าลังจะเกิดขึ้นกับหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตร Non-degree ที่เสนอเข้าร่วม
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โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย มีการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง โดยผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ประกอบด้วย  

1) คณะกรรมการประจ าคณะ  
2) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
3) คณะกรรมการสภาวิชาการ  
4) สภามหาวิทยาลัย  

เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องทั้งในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานและมีการพัฒนา/ปรับปรุง โดยมีความร่วมมือ
กับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ (D 1.3.4) (D 1.3.5)  

ทั้งนี้ เมื่อหลักสูตรมีการด าเนินการเปิดรับนักศึกษาและมีการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรจะมีการด า เนินการประสานงาน
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่มีศาสตร์ในลักษณะเดียวกันกับหลักสูตร เพ่ือส่งมอบนักศึกษาให้เข้าไป
ฝึกประสบการณ์ โดยหน่วยงานได้พัฒนานักศึกษาทางด้านบุคลิกภาพ ทักษะภาษา ทักษะวิชาชีพ ทักษะ 
วิชาการ และความพร้อมด้านสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน  
การสอนด้วย เช่นกัน 
  

รายการหลักฐาน  
      D 1.3.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา (Degree) จ านวน 52 หลักสูตร 
      D 1.3.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติตาม     

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      D 1.3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) จ านวน 12 หลักสูตร/รายวิชา  
      D 1.3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 

2563 
      D 1.3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การ

เทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   

นางสาวอุทัยวรรณ อุทัยวัฒน์ 
นางสาวสุธางค์ หงษ์กลาง  
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รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี (Degree) ที่ผลิตบัณฑิต 
พันธุ์ใหม่ยุคดิจิทัลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

มสด. D 1.8 

 ระสงค ์
เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
    ✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 หลักสูตรปรับปรุงที่ผ่านการอนุมัติจากสภา 
มหาวิทยาลัย (ไม่เกิน 2 ปี) 

1 
หลักสูตร 

25 คะแนน 
(25 หลักสูตร) 

✓ 

2 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง มี
การบูรณาการข้ามศาสตร์/มีการใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 100 1 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

✓ 

3 หลักสูตรมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานเสริม
ทักษะ/ประสบการณ์ (นอกเหนือจากการ
ฝึกงานปกติ) กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50 
ของ นศ.ใน 
หลัก สูตร 

1 คะแนน 
(ร้อยละ100) 

✓ 

4 หลักสูตรที่มีการจัดท าโครงการฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างทักษะใหม่ (Reskills) ให้กับ
นักศึกษาท้ัง รูปแบบ online และ onsite 

เชิงปริมาณ 
และ 

คุณภาพ 

1 คะแนน ✓ 

เกณฑ์ความท้าทาย 
5 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สามารถผลิต

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับทิศทางและ
ความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต (หลักสูตรละ 3 คะแนน) 

1 
หลักสูตร 

21 คะแนน 
(7 หลักสูตร) 

✓ 

6 จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายของแต่ละหลักสูตร  
(เฉพาะหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง) 

ร้อยละ 80 2 คะแนน 
ร้อยละ 53.84 

 

7 จิ๋วแต่แจ๋ว : จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา/ 
ปรับปรุงตามรอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

เชิงปริมาณ/ 
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 
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การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 4 ข้อ 

 
6 ข้อ 

(ข้อ 1 2 3 4 5 7) 
 54 คะแนน บรรลุ 

 

  



SAR SDU แบบรายงานการประเมินตนเอง 
 

Page | 21  
 

ผลการด าเนินงาน  
 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให้การจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต ( Dynamic University 
Management) มีพันธกิจในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ มี
คณะท างาน ที่มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งตรวจสอบความเชื่อมโยงของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาตามวิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษา น าเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรจาก คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ น าข้อมูล มคอ.2 บันทึกในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) เพ่ือให้
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับทราบต่อไป ตามขั้นตอนกระบวนการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 1.8.1) และขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร (D 1.8.2) 
   
ข้อ 1  หลักสูตรปรับปรุงท่ีผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ไม่เกิน 2 ปี)  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันหลักสูตรเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร 52 หลักสูตร (D 1.8.3) โดยมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565 มีหลักสูตรปรับปรุงและ
หลักสูตรใหม่ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย รวมจ านวนทั้งสิ้น 25 หลักสูตร   ดังนี้ 

 

ปี พ.ศ. 
จ านวน 

หลักสูตรปรับปรุง 
จ านวน 

หลักสูตรใหม่ 
หมายเหตุ 

2563 3 3  
2564 4 3  
2565 12 - ปี 2565 มีหลักสูตรใหม่ 2565  จ านวน 7 

หลักสูตร ยังไม่ได้น าเข้าในระบบข้อมูล
กลาง CDS ในรอบ 30 มิ.ย. 2565 

รวมจ านวน 
19 6  

25  
 

               ข้อมูลในระบบ CDS รอบวันที่ 3 มิถุนายน 2565 
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ล าดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

การประชุมครั้งที่... 
หลักสูตรปรับปรุง 2563 จ านวน  3 หลักสูตร 

1 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 3/2563  
วันที่ 20  มีนาคม 2563 

2 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

3/2563 
วันที่ 20 มีนาคม2563 

3 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 3/2563  
วันที่ 20 มีนาคม 2563 

หลักสูตรใหม่ 2563 จ านวน  3 หลักสูตร 
1 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา อุตสาหกรรม 
การประกอบอาหาร 

1/2563  
เมื่อวันที่ 

31 มกราคม 2563 
2 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพื่อการสร้าง 
เสริมสมรรถภาพและการชะลอ
วัย 

4/2563  
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 

3 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
ปกครองและการบริหารงาน
ภาครัฐ 

11/2563  
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

หลักสูตรปรับปรุง 2564  จ านวน 4 หลักสูตร 
1 บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต  
สาขาวิชาภาวะผู้น าทาง
การศึกษา 

4/2563  
วันที่ 24 เมษายน 2563  

2 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
ธุรกิจจีน-อาเซียน 

7(19)/2564  
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

3 คณะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต  1(13)/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 

4 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 11/2563  
วันที่ 27 พฤศจิกายน  2563 
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หลักสูตรใหม่ 2564  จ านวน 3 หลักสูตร 
1 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาลามภาษามือ 
1(13)/2564  

วันที่ 19 กุมภาพันธ2564 
2 คณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืองาน
บริการ 

3(15)/2564  
วันที่ 30 เมษายน 2564 

3 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1(13)/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

หลักสูตรปรับปรุง 2565 จ านวน 12 หลักสูตร 
1 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต 
3(26)/2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 
2 คณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 

4(27)/2565  
วันที่ 29 เมษายน 2565 

3 คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 

11(23)/2564  
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

4 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
 

1(24)/2565 
วันที่ 28 มกราคม 2565 

5 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการทาง
การแพทย์ 

1(24)/2565  
วันที่ 28 มกราคม 2565 

 
6 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

11(23)/2564  
วันที่ 17 ธันวาคม  2564 

7 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

9(21)/2564  
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

8 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

10(22)/2564  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

9 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1(24) /2565  
วันที่ 28 มกราคม 2565 

10 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 

11(23)/2564  
วันที่ 17 ธันวาคม  2564 

11 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

7(22)/2564  
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 
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12 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ 

 10(22) /2564 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

หลักสูตรใหม่ 2565  จ านวน 7 หลักสูตร * 
1 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต      
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา  

10(22)/2564  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

2 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต     
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
ปฐมวัยและประถมศึกษา  

9(21)/2564  
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

3 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ            
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

 11(23)/2564  
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

4 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต     
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสาธารณภัย   

1(24)/2565  
วันที่ 28 มกราคม 2565 

5 โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต       
สาขาวิชากฎหมายมหาชนและ
การบริหารงานยุติธรรม  

 1(24)/ 2565  
วันที่ 28 มกราคม 2565 

6 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต      
สาขาวิชาสหวิทยาการการ
ท่องเที่ยว  

1(24)/ 2565  
วันที่ 28 มกราคม 2565 

7 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต       
สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยว   

11(23)/2564  
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ : * หลักสูตรใหม่ 2565  จ านวน 7 หลักสูตร ยังไม่ได้น าเข้าในระบบข้อมูลกลาง CDS ในรอบ 30 
มิถุนายน 2565 
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ข้อ 2  การออกแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง มีการบูรณาการข้ามศาสตร์/
มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล 

ด้วยสภาวการณ์และบริบททางสังคมที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อการจัด
การศึกษาในทุกระดับชั้น รวมถึงการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาจุดเน้นฉบับใหม่ 
พ.ศ. 2563 - 2567 เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางอันคมชัดในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังที่สอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ การเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เพ่ิมเติมและแตกต่างไปจากเดิม 
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ประเด็นการขยายตัว ของความเป็นเมือง (Urbanization) แนวโน้ม
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ อนาคตของลักษณะ และการประกอบอาชีพ (Future of Work) ส่งผลให้
พฤติกรรมการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ 2563 ท าให้แต่ละองค์กร สถาบัน 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ออกแบบการใช้ชีวิต รวมถึงออกแบบการศึกษา สถาบันการศึกษาเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้เป็นไปตามสถานการณ์ โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ทุกหลักสูตรใน มคอ.2 มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ รวมถึงมีการใช้สื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีคณะท างาน ที่มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบความเชื่อมโยงของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาตามวิทยา เขต หรือศูนย์การศึกษา 
น าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรจาก คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ ซึ่งมีหลักสูตรปรับปรุงในปี พ.ศ. 2563 - 2565  จ านวน 19 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ 
จ านวน 6 หลักสูตร รวมจ านวน 25 หลักสูตร (ในข้อ 1)  (D 1.8.4)  

ปี พ.ศ. 
จ านวน 

หลักสูตรปรับปรุง 
จ านวน 

หลักสูตรใหม่ 
หมายเหตุ 

2563 3 3  
2564 4 3  
2565 12 - ปี 2565 มีหลักสูตรใหม่ 2565  จ านวน 7 

หลักสูตร ยังไม่ได้น าเข้าในระบบข้อมูล
กลาง CDS ในรอบ 30 มิ.ย. 2565 

รวมจ านวน 
19 6  

25  

ข้อมูลในระบบ CDS รอบวันที่ 3 มิถุนายน 2565 

โดยรวมจ านวนหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ มีทั้งสิ้นจ านวน 25 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
ซึ่งทุกหลักสูตรในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการข้ามศาสตร์/มีการใช้สื่อการเรียน  
การสอนที่หลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในยุคดิจิทัลทุกหลักสูตร มีรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 และปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่มีการปรับปรุงในรายวิชาให้เข้ากับ
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สภาวการณ์ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งดิจิทัล โดยบูรณาการข้ามศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  (D 1.8.4) 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ และ Hybrid Teaching รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน อาทิ การประชุมอาจารย์
ผู้สอน การนิเทศ การสอบ หรืออ่ืน ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินการ ผ่าน Applications ต่าง ๆ อาทิ 
Zoom Meeting, Microsoft Teams, Line, Google meet, Webex Meet เป็นต้น ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้สนับสนุนนโยบายการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในการจัดห้องเรียนออนไลน์ ระบบ WBSC-LMS หรือระบบ
อ่ืน ๆ โดยได้มีบุคลากรเป็นผู้ประสานงานรายวิชาและประจ าในห้องเรียนออนไลน์ในชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน
หมวดรายวิชาการจัดการศึกษาท่ัวไป จ านวน 10 รายวิชา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และ 2 รายวิชา (หลักสูตร 
2559 ที)่  (D 1.8.5) ดังนี้ 

 

รายช่ือผู้ประสานงานรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 12 รายวิชา 

รายวิชา ผู้ประสานงาน * ผู้ประสานงาน 

1. ความเป็นสวนดุสิต น.ส.พัชราภรณ์ ข าแป้ง นางสาวสิตา พุ่มดอกไม้ 
2. ทักษะการสื่อสารภาษาไทย  น.ส.สธุางค์  หงษ์กลาง น.ส.เนาวนุช เจียมวัฒนาเลิศ 
3. ภาษาอังกฤษส าหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่  นางจารุวรรณ เซ็งแซ่ นายอภิชาติ กรมนา 
4. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  นางจารุวรรณ เซ็งแซ่ นายอภิชาติ กรมนา 

5. พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  น.ส.ปาริกา อัคนิวาส น.ส.วารุณี พ่วงสุข 

6. จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ  น.ส.ทัศนาวรรณ ชมภู่ นายพัฒน์พงษ์ กุมารสิทธิ์ 

7. การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  น.ส.จีรวรรณ บุญพิทักษ์ นางสาวสุนิสา จุ้ยประเสริฐ 

8. อาหารการกิน  น.ส.สินีนาฏ ลักษณะโยธิน น.ส.ศิรินันท์ อ่ าพันธุ์ 

9. วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  นางสาวณัฐชา แก้ววิมล น.ส.อุทัยวรรณ อุทัยวัฒน์ 

10. คุณค่าของความสุข  น.ส.รววีรรณ เฮ้ียนชาศรี น.ส.ทรรศนีย์ สุทธิภาพย์ 
11. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน 
     ชวีิตประจ าวัน 

น.ส.จีรวรรณ บุญพิทักษ์ น.ส.สธุางค์  หงษ์กลาง 

12. สังคมอารยชน น.ส.สินีนาฏ ลักษณะโยธิน น.ส.ศิรินันท์ อ่ าพันธุ์ 

ภาพรวม น.ส.วาสนา จันทร์จ่าย 
หมายเหตุ : * คือ ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ะละรายวิชา 
 
   



SAR SDU แบบรายงานการประเมินตนเอง 
 

Page | 27  
 

ข้อ 3  หลักสูตรมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานเสริมทักษะ/ ประสบการณ์ (นอกเหนือจากการฝึกงานปกติ) กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหลักสูตรที่มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานเสริมทักษะ/ ประสบการณ์ (นอกเหนือจากการ
ฝึกงานปกติ) กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยโรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ รวมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมด ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานเสริมทักษะ/ ประสบการณ์ (นอกเหนือจาก
การฝึกงานปกติ) กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด อาทิเช่น 

โรงเรียนการเรือน  
ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเปิดประสบการณ์ด้านการ

ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม กับหน่วยงานด้านอาหารของมหาวิทยาลัย 
จ านวนทั้งสิ้น 81 คน คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของนักศึกษาทั้งหมดของโรงเรียนการเรือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- โรงเรียนการเรือน ได้ร่วมกับ โครงการอาหารกลางวัน 1 ส านักกิจการพิเศษ ส่งนักศึกษาช่วยงานพระราชพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  โดยมีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมปฏิบัติงาน จ านวน 20 
คน (D 1.8.6) 

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ร่วมกับโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปจัด
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้านเทคโนโลยีอาหาร ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565 
ณ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษา จ านวน 32 คน (D 
1.8.7) 

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ร่วมกับโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปจัด
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในมหาวิทยาลัยและบูรณาการทักษะปฏิบัติงานร่วมกับโครงการปฏิบัติการอาหารแปร
รูป ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565 ณ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 4 คน (D 1.8.7) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาก าหนดและการประกอบอาหาร : กิจกรรมที่ 4 โภชนาการสัญจร ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2565 ณ ชุมชนสิ่งแวดล้อมวัดสิงห์ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 
25 คน (D 1.8.7) 

 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงานเสริมทักษะ/ประสบการณ์ (นอกเหนือจากการฝึกงาน

ปกติ) กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 4 หลักสูตร โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง และสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาล าปาง ส่งนักศึกษามากกว่า ร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาในหลักสูตรไปฝึกงานเสริมทักษะ/ประสบการณ์ รายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานเสริมทักษะ/
ประสบการณ์ นักศึกษารหัส 62 จ านวน 49 คน ฝึกงานตาม MOU ที่ได้ท าความร่วมมือกับโรงแรมสวนดุสิตเพลส จาก
นักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรมีการส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานเสริมทักษะ/ ประสบการณ์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษา รหัส 64 จ านวน 
7 คน เข้ารับการฝึกงานกับโรงแรมสวนดุสิตเพลส จากนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 
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3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง หลักสูตรมีการส่งนักศึกษาไป
ฝึกงานเสริมทักษะ/ ประสบการณ์ โดยนักศึกษารหัส 61 จ านวน 9 คน เข้ารับการฝึกภายใต้โครงการ EVEX ศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ Thailand Research Expo 2021 ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาก
นักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (D 1.8.8) 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาล าปาง ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนพัฒนา
ทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มกับฝ่ายจัดเลี้ยงของศูนย์ และทักษะการให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอกที่
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ตลอดภาคการศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ข้อ 4 หลักสูตรที่มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ (Reskills) ให้กับนักศึกษาทั้ง รูปแบบ 
Online และ On-site 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหลักสูตรที่ที่มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะใหม่ (Reskills) ให้กับ
นักศึกษาทั้ง รูปแบบ Online และ On-site จ านวน 25 หลักสูตร อาทิเช่น 

โรงเรียนการเรือน 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

1.1) โครงการบูรณาการศาสตร์คหกรรม : กิจกรรมที่ 1 การอบรมงานศิลปะประดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมเมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams 

1.2) โครงการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม กิจกรรมที่ 1.2 การพัฒนาทักษะการจัดการธุรกิจ เรื่อง Idea 
Generation/Design Thinking/ Business Idea & Concept และ Business Model ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 และ 
29 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams  กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้จัดกิจกรรมเมื่อวั นที่ 23 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ 
Online ผ่าน Microsoft Teams 

1.3) โครงการจัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย หัวข้อ “การท าอาหารส าหรับครอบครัวและเด็ก” ได้จัด
กิจกรรมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการ 10305 
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  หัวข้อ“การตัดเย็บตะเข็บมือส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บ้าน” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 
29 เมษายน 2565 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  ในรูปแบบ  On-site ณ ห้องปฏิบัติการ 10301 อาคาร 10 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “การร้อยมาลัยช าร่วย” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และวันที่ 6 
พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ On-site ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 1.8.7) 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
2.1) โครงการ Open Kitchen by Culino (ปีการศึกษา 2565) ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 

ในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams  
2.2) โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านอาหารและการบริการ  : กิจกรรมที่  4 การพัฒนา 

ผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Smart Service Providers) ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 
และวันที่ 5, 19 และ 26 เมษายน 2565 ในรูปแบบ On-site ณ Café by Home (D 1.8.7) 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
3.1) โครงการตรวจประกันคุณภาพอาหาร ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ On-site ณ 

ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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3.2) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้านเทคโนโลยีอาหาร ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 
23-25 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ On-site ณ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี (D 1.8.9) 

3.3) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในมหาวิทยาลัยและบูรณาการทักษะปฏิบัติงานร่วมกับโครงการ
ปฏิบัติการอาหารแปรรูป : กิจกรรมที่ 1 ฝึกปฏิบัติการทักษะปฏิบัติงานร่วมกับโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ได้จัด
กิจกรรมเมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ On-site ณ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (D 1.8.7) 

3.4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับการประกอบอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้
เทคโน โลยี และนวั ตกรรม  หั วข้ อ  “ทั กษะการประกอบอาหาร ไทยประ เภทต่ า ง  ๆ ”  ได้ จั ดกิ จกรรม 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง ICS 42 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “ทักษะการประกอบอาหารยุโรปประเภทสต็อก ซุป ซอส ส าหรับการแปรรูปด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง ICS 42 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “ทักษะการตรวจสอบและประเมินคุณภาพวัตถุดิบ 
และผลิตภัณฑ์อาหาร” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและห้องปฏิบัติการ
เคมีอาหาร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ 
“ทักษะการจัดการวัตถุดิบ และสถานที่ผลิตที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาล” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 
2565 ณ ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “ทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรีและเพสตรี้ ประเภท
ต่าง ๆ” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 - 20 และ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง ICS 41 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น (D 1.8.7) 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
4.1) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติ งานด้านการประกอบอาหาร  โภชนาการและ 

การก าหนดอาหาร ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams  
4.2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร กิจกรรมที่ 2 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams  
กิจกรรมที่ 4 โภชนาการสัญจร ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ชุมชนสิ่งแวดล้อมวัดสิงห์ เขตบางพลัด 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

4.3) โครงการ Healthy food for all หัวข้อ “การประกอบอาหารว่างไทย อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ” 
ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 และ 18 เมษายน 2565 ณ ห้อง ICS 42 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “การจัดบริการอาหารตามหลักโภชนาการ” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2565 ณ ห้อง ICS 42 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(D 1.8.7)       

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 
5.1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 

ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams  กิจกรรมที่ 2 ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 แบบองค์รวม ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และวันที่ 29 เมษายน 2565 ในรูปแบบ 
Online ผ่าน Microsoft Teams  
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5.2) โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ นวัตกรรมอาหาร ส า เร็จรูปในระดับ อุตสาหกรรม หัวข้อ 
“การฝึกอบรมทักษะด้านการประกอบอาหารยุโรป” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง ICS 42 
อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ  “การฝึกอบรมทักษะ
ด้านเบเกอรี” ได้กิจกรรมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง ICS41 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 1.8.7) 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถภาพ
และการชะลอวัย 

6.1) โครงการพัฒนานักศึกษาด้านโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
กิจกรรมที่ 1 การเรียนรู้พ้ืนฐานการจัดโปรแกรมด้านโภชนาการ และการออกก าลังกาย ได้จัดกิจกรรมระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2564 - เดือนพฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams 

6.2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 :กิจกรรมที่ 2 
เรียนรู้การผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 เมษายน2565 ในรูปแบบ Online 
ผ่าน Microsoft Teams  

6 .3 )  โครงการ  Healthy food กับนัก โภชนาการ  หั วข้อ  “ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับวั ตถุ ดิ บ 
การเตรียม และการประกอบอาหาร” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ในรูปแบบ Onsite ห้อง ICS 42 
อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “อาหารพ้ืนบ้านไทย” ได้
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้อง ICS 42 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “เบเกอรี่และเพสตรี้เพ่ือสุขภาพ” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ณ ห้องเบเกอ
รี่ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  หัวข้อ “การจัดบริการอาหารตามหลักโภชนาการ” ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2565 ณ ห้อง ICS42 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
(D 1.8.7) 

 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรที่มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะใหม่ (Reskills) ให้กับนักศึกษา

ทั้งรูปแบบ Online และ On-site ดังนี้ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

1.1 โครงการ Upskill & Reskill เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล เรื่อง สร้างพ้ืนที่ส่วนตัวบนโลกเสมือน
จริง Metaverse ด้วย spatial.io วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams 
ส าหรับนักศึกษา หลักสูตรฯ ได้สอบถามวิธีการใช้งานระบบ WBSC-LMS กับส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานระบบ WBSC-LMS ส าหรับ นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถศึกษา
วิธีการใช้งานระบบ WBSC-LMS ผ่านทาง Youtube ด้วยตัวเองโดยการแสกน QR Code หรือค้นหาช่อง TBL 
Suandusit บนเว็บไซต์หรือ Application Youtube 

1.2 การจัดกิจกรรมบริการวิชาการออนไลน์ เพ่ือ Up skill & Reskill ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้แก่ 
1) การบรรยายหัวข้อ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมรัสเซีย โดยูผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา วันที่ 9 มีนาคม 
2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 2) การบรรยาย หัวข้อ “ดูพิพิธภัณฑ์ไทยให้ได้
เรื่อง ออกรส” โดยคุณชนน์ชนกพลสิงห์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting  3) “สงกรานต์ Live” 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาระ มีผลกิจ วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. ผ่านทาง Facebook live 
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และ 4) การบรรยาย หัวข้อ “ปกิณกะพระราชส านักเพ่ือการท่องเที่ยว” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาระ มีผลกิจ 
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านทาง Facebook live 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
2.1 จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “เสี่ยงขั้นเทพ Event ยุค New Normal เราต้องรอด” ส าหรับนักศึกษารหัส 

61 บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้ที่สนใจภายใต้โครงการ EVEX เสริมทีม
เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (Upskill & Reskill) วิทยากรโดย คุณณัฐพล โชติธรรมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไข่แดงดีไซน์ มอบความรู้และประสบการณ์ความเสี่ยงในการจัดงาน Event วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 - 
12.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร SDU Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

2.2 จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ Pitching Idea อย่างไรในสถานการณ์ COVID-19 ให้โดน! ส าหรับนักศึกษา
รหัส 61 บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้ที่สนใจ ภายใต้โครงการ EVEX เสริม
ทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (Upskill & Reskill) วิทยากร และโครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ โดยได้รับเกียรติจากคุณซัลนี่ พันธ์นงค์ CEO Triple S Creation CO.,LTD เป็นวิทยากร ณ ห้อง
ประชุม SDU Learning อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมนี้ศิษย์เก่า และ
นักศึกษารหัส 61 สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ SDU Online เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
3.1 โครงการ Welcome back to SDU Airline (Upskill & Reskill) โดยการอบรมและฝึกปฏิบัติจ านวน 

6 กิจกรรม ดังนี้ 
1) การแต่งกาย ทั้งการสวมใส่เครื่องแบบของหลักสูตร การแต่งหน้า และการท าผม เพ่ือให้เห็นถึง

ความส าคัญของการแต่งกายในการท างานสายการบินและการบริการ ในวันที่  20 กันยายน  2564 เวลา  
09:00 - 16:00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams 

2) บุคลิกภาพ การเคลื่อนไหว การยืน การเดิน การนั่ง ให้สง่างาม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนและการ
ท างานด้านบริการ โดยเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชาศิลปะพัฒนาบุคลิกภาพ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ในวันที่ 
8 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยอาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิสาย
วิชาชีพ เป็นผู้บรรยาย 

3) พัฒนาทัศนคติในเชิงบวก โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์ถึงความส าคัญในการพัฒนาตัวเอง 
และสร้างเป้าหมายเพ่ือประสบความส าเร็จในอนาคต โดยเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชาศิลปะพัฒนา
บุคลิกภาพในธุรกิจการบิน ซึ่งมีอาจารย์ในหลักสูตรฯ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบิน มาเป็นผู้ให้การบรรยายและฝึก
ปฏิบัติ โดยการจ าลองสร้างสถานการณ์ในการสมัครงาน และตอบค าถามในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 - 
16:00 น. ซึ่งในชั่วโมงเรียนนั้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่านระบบ Microsoft Teams เป็นรายบุคคล และอธิบายติชม
เพ่ิมเติม และแก้ไขในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขให้กับนักศึกษา 

4) ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในการท างาน โดยการสอดแทรก
อยู่ในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบิน และฝึกปฏิบัติในการทดสอบการพูด การออกเสียง 
และการตอบค าถามในโจทย์ที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ของการเรียน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะอธิบายข้อมูล เพ่ิมเติม หาก
นักศึกษาผิดพลาดตรงไหน อีกท้ังนักศึกษายังสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากหนังสือเรียน และสื่อโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ เช่น Google, YouTube เป็นต้น 

5) ฝึกปฏิบัติว่ายน้ า วันละ 200 เมตร และทดสอบว่ายน้ า  ผู้หญิง 50 เมตร ผู้ชาย 100 เมตร 
โดยไม่พัก จะเป็นการวัดจาก Application หรือถ่ายวิดิโอ แล้วน ามาส่งใน One drive ของหลักสูตรฯ 
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6) ฝึกวิ่ง ตลอดภาคการศึกษาต้องได้จ านวนทั้งสิ้น 1 กิโลเมตรต่อวัน โดยการตรวจจับจาก 
Application และแคปหน้าจอส่งใน OneDrive ของหลักสูตรฯ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
4.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือสร้างสรรค์งานแสดงบนโลกเสมือนจริง  Metaverse 

ด้วยโปรแกรม spatial เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการสร้างตัวตนในโลกเสมือนจริงและสร้างงานแสดงจ าลองในหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ 

4 . 2  จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ  Upskill/Reskill/New Skills หั ว ข้ อ  Marketing in Digital and 
Cryptocurrency Era Content Creator 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
จัดกิจกรรมเสริมทักษะ Upskill/ Reskill/ New Skills ออนไลน์ หัวข้อ เกาะกระแส Wellness Hotel 

ทางเลือกใหม่ของมนุษย์โรงแรม Online Investment และ Content Creator (D 1.8.10) 
 

ข้อ 5 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับทิศทางและ
ความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (หลักสูตรละ 3 คะแนน) 

          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคณะท างาน ที่มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาส านักส่งเสริมวิชาการฯ สนับสนุนหลักสูตรใหม่เพ่ือเข้า
สู่กระบวนการอนุมัติหลักสูตรฯ โดยแต่ละคณะหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (D 1.8.4) รวมจ านวน 13 หลักสูตร 
จ าแนกเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 หลักสูตร พ.ศ. 2564 จ านวน 3 หลักสูตร และพ.ศ. 2565 จ านวน 7 
หลักสูตร  ดังนี้ 
 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 หลักสูตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพ

และการชะลอวัย 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 หลักสูตร 
    1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืองานบริการ 
    2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ             สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
    3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ล่ามภาษามือ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 จ านวน 7 หลักสูตร 

      1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม 
      2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 
      3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว 
      4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
      5. หลักสูตรบริหารธุรกิจ           สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ  
      6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
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      7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา 
และตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เกี่ยวกับข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพ่ืออนาคต (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 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) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

โดยหลักสูตรในมหาวิทยาลัยาสวนดุสิตที่เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
หรืออุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน  7 หลักสูตร จ าแนกได้ดังนี้ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืองานบริการ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล  
หลักสูตรบริหารธุรกิจ             สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถภาพและ  

การชะลอวัย 
 

ข้อ 6 จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุง) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สนับสนุนและร่วมด าเนินการจัดท า ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่
ในปีที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนแต่ละหลักสูตร ที่เป็นหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563 - 2564 จ านวน 13 หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จ านวน 12 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 7 หลักสูตร จะมีจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565) มีหลักสูตรที่ได้รับ
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นักศึกษาตามเป้าหมายในแผนรับ จ านวน 7 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 53.84 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของนักศึกษาผู้ปกครอง ที่
ได้รับผลกระทบผู้สนใจในการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงลดจ านวนลง และประกอบกับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดเลือก
เรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้านเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งจ านวนนักศึกษาตามแผน
รับ และจ านวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเข้าศึกษา (D 1.8.11) มีดังนี้  

 
จ านวนหลักสูตรนักศึกษาตามแผนรับ 

 

ปี พ.ศ. 
จ านวนหลักสูตรใหม่ และ

หลักสูตรปรับปรุงท่ี
จัดการเรียนการสอน 

จ านวนหลักสูตร
นักศึกษาตามแผนรับ/

เกินแผนรับ 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 
สิงหาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 

6 3 50 

พ.ศ. 2564 
สิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 

7 4 57.14 

รวม 13 7 53.84 
 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนเป็นไปตามเป้าหมายจองแต่ละหลักสุตร 
เฉพาะหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2564 

 

ล าดับ ประเภทหลักสูตร หลักสูตร 

แผนรับ จ านวน  

นศ.เข้าเรียน 

2563 2564 2563 2564 

1 หลักสูตรใหม่2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การประกอบอาหาร 

90 - 7 - 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหารเพื่อการเสริมสร้าง
สมรรถภาพและการชะลอวัย 

90 - 5 - 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบรหิารงาน
ภาครัฐ 

10 - 13 - 

4 หลักสูตรปรับปรุง 
2563 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 40 - 58 - 

5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 40 - 51 - 

6 นิติศาสตรบัณฑิต 80 - 61 - 

7 หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      สาขาวชิาภาษาจีน
เพื่องานบริการ 

- 30  36 

8 หลักสูตรบริหารธุรกจิ              
สาขาวิชาธุรกจิสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

- 40  23 
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9 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ล่ามภาษามือ) - 30 - 71 

10 หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

- 60 - 83 

11 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน 

- 30 - 45 

12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 60 - 47 

13 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา 

- 20 - 12 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 และรายงาน
จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
  

ข้อ 7 จิ๋วแต่แจ๋ว : จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงตามรอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให้การจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต ( Dynamic University 
Management) มีพันธกิจในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ก ากับติดตามตามแนวปฏิบัติ
ในการจัดท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) โดยมีการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ควรสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามทิศทางและแนวโน้มความต้องการก าลังคนในอนาคต ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิ๋วแต่แจว๋ 
(SDU Directions “Small but SMART”) พ.ศ .  2563 - 2567 และต้ อง เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/ สาขาวิชา (มคอ.1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และความต้องการของสังคมและ
ชุมชน และตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีกระบวนการในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ดังภาพ
ที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการ (Work Flow) การขออนุมัติหลักสูตร โดยมีจ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา/ ปรับปรุงตาม
รอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 20 หลักสูตร จากจ านวนทั้งสิ้น 33 หลักสูตร ดังภาพที่ 2 สรุปจ านวนหลักสูตรที่
มีการพัฒนา/ ปรับปรุงตามรอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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ขั้นตอนกระบวนการ (Work Flow) การขออนุมัติหลักสูตร 
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สรุปจ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา/ ปรับปรุงตามรอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการหลักฐาน  
      D 1.8.1 ขั้นตอนกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
      D 1.8.2 ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
      D 1.8.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
      D 1.8.4 รายชื่อหลักสูตรใหม่ 
      D 1.8.5 ภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้อง SDU Online Learning 
และห้องเรียน Hybrid Teaching 
      D 1.8.6 บันทึกข้อความที่ รกร.4030/2564 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาช่วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
      D 1.8.7 ภาพข่าวกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน 
      D 1.8.8 เล่มสรุปโครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ Thailand Research Expo 2021 
      D 1.8.9 รายงานสรุปโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้านเทคโนโลยีอาหาร 
      D 1.8.10 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว/สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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      D 1.8.11 ข้อมูลจากเล่มรายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปร ะจ าป การศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รายงานการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
      D 1.8.12 SDU Direction Small but Smart 
      D 1.8.13 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   

นางสาวรวีวรรณ        เฮี้ยนชาศรี 
นางสาวรัตติการณ์      ค าแก้ววันดี       
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รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : หลักสูตรระยะสั้นส าหรับทุกช่วงวัย 

มสด. D 1.9 

 ระสงค ์
เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
    ✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นส าหรับทุกช่วงวัยที่ได้รับ
การอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

1 หลักสูตร 18 คะแนน 
(18 หลักสูตร) 

✓ 

2 จ านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นแต่ละ
หลักสูตร 

ร้อยละ 80 1 คะแนน ✓ 

3 การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบ
ระบบ 
คลังหน่วยกิต (credit bank system) 

สะสม 
หน่วยกิตได้ 

12 คะแนน 
(12 หลักสูตร) 

✓ 

4 หลักสูตร/โครงการใหม่เพ่ือ upskill/reskill  
ส าหรับบุคคลภายนอก ศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรม 

8 ครั้ง ไม่ประเมินใน
รอบประเมินนี้ 

 

5 หลักสูตร/โครงการใหม่เพ่ือ upskill/reskill  
ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 

12 ครั้ง 1 คะแนน 
( 17 ครั้ง) 

✓ 

เกณฑ์ความท้าทาย 
6 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) 

ที ่
ได้รับทุนและการอนุมัติจากกระทรวง อว./ 
หน่วยงานระดับประเทศ (หลักสูตรละ 3 คะแนน) 

1 หลักสูตร 21 คะแนน 
(7 หลักสูตร) 

✓ 

7 จ านวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
(non-degree) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวง 
อว. ตามเป้าหมาย (หลักสูตรละ 3 คะแนน) 

ร้อยละ 90 
 

6 คะแนน 
( 2 หลักสูตร)  

✓ 

8 จิ๋วแต่แจ๋ว : มีช่องทางสื่อสารข้อมูลไปยัง
กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

เชิงปริมาณ/ 
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 5 ข้อ  7 ข้อ 

(ข้อ 1 2 3 5 6 7 8) 
62 คะแนน บรรลุ 
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ผลการด าเนินงาน 
 
ข้อ 1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นส าหรับทุกช่วงวัยท่ีได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
        ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 และได้
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การ
เรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาให้สอดรับกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ คณะ/โรงเรียน ได้มีการเสนอรายวิชาและหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
จ านวน 12 รายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม อีกทั้งยังมีหลักสูตร Non-degree ที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ด าเนินการ
น าเสนอเพ่ือเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ใน
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 จ านวน 6 หลักสูตร  
 
   หลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 รายวิชา (D1.9.1) ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร / รายวิชา  รายวิชา 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

1 โภชนาการเพ่ือความงามและ
การชะลอวัย 

✓ - 7(30)/2565 22 ก.ค. 65 

2 โภชนาการส าหรับการ
ประกอบอาหารสุขภาพ 

✓ - 7(30)/2565 22 ก.ค. 65 

3 อาหารและเครื่องดื่ม - ✓ 7(30)/2565 22 ก.ค. 65 

4 
วาทวิทยาเบื้องต้น  - ✓ 7(30)/2565 22 ก.ค. 65 

5 สื่อ ของเล่นและการดูแลเด็ก
ในยุคดิจิทัล 

- ✓ 7(30)/2565 22 ก.ค. 65 

6 
ภาษามือไทยเพ่ือการสื่อสาร  
(ล่ามภาษามือชุมชนวิชาที่ 1) 

- ✓ 6(29)/2565 24 มิ.ย. 65 

7 ภาษามือไทยส าหรับการล่าม 
(ล่ามภาษามือชุมชนวิชาที่ 2) 

- ✓ 6(29)/2565 24 มิ.ย. 65 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร / รายวิชา  รายวิชา 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

8 
การล่าม ทฤษฎีการแปล 
และจรรยาบรรณล่าม 
(ล่ามภาษามือชุมชนวิชาที่ 3) 

- ✓ 6(29)/2565 24 มิ.ย. 65 

9 
ภาษามือไทยเพ่ือการสื่อสาร
ขั้นพ้ืนฐาน 

- ✓ 6(29)/2565 24 มิ.ย. 65 

10 ล่ามภาษามือทางการแพทย์
และการสาธารณสุข 

- ✓ 6(29)/2565 24 มิ.ย. 65 

11 บัตเลอร์ - ✓ 5(28)/2565 27 พ.ค. 65 

12 Service Excellence - ✓ 7(30)/2565 22 ก.ค. 65 

 
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2565 จ านวน 6 หลักสูตร (D 1.9.2) ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ปีงบประมาณ สังกัดคณะ/ โรงเรียน สถาบันพี่เลี้ยง 

1 การออกแบบธุรกิจ
สุขภาพส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยว 
(Wellness business 
designed for tourism) 

2564 
วันที่อนุมัติโครงการ 

31 มี.ค. 65  

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2 การสร้างสมรรถนะ
ทางด้านออกแบบเพ่ือ
ประยุกต์ต่อยอดอาชีพ 
(Competency in 
Designing for Career 
Advancement.) 

2564 
วันที่อนุมัติโครงการ 

31 มี.ค. 65  

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

3 ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า 
(Lean the process, 
escalate customer 
delight) [iCXM101] 

2564 
วันที่อนุมัติโครงการ 

31 มี.ค. 65  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ปีงบประมาณ สังกัดคณะ/ โรงเรียน สถาบันพี่เลี้ยง 

4 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรธุรกิจที่พัก 
เพ่ือรองรับการบริการเชิง
สุขภาพ 

2565 
(อยู่ระหว่างเข้ารับ

การอบรมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) 

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5 ธุรกิจลานกางเต็นท์เพ่ือ
การท่องเที่ยวสีเขียว 

2565 
(อยู่ระหว่างเข้ารับ

การอบรมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) 

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

6 บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่ง
อนาคต 
(Hatch Coding Tutors) 

2565 
(อยู่ระหว่างเข้ารับ

การอบรมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ข้อ 2 จ านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นแต่ละหลักสูตร 
       รายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย มีรายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นและโครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ ในข้อ 1 มีรายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นที่มีการจัดการการอบรมและมีผู้ร่วมเป็นไปตามเป้าหมายในหลักสูตร  
บัตเลอร์ ที่ร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี
การจัดอบรมเมื่อ เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 จ านวน 3 รุ่น (D 1.9.3) มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่าร้อยละ 80 
ของแต่ละรุ่น ในส่วนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่จ านวน 6 หลักสูตร (D 1.9.2) ซึ่งหลักสูตรในปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 3 หลักสูตร มีผู้สมัครร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก โครงการได้ท าการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมก าหนด และในหลักสูตรใน
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 3 หลักสูตร อยู่ ในระหว่างการด าเนินการปรับแก้ข้อเสนอโครงการฯ และคาดว่าจะ
สามารถด าเนินการได้ในกระบวนการด้านต่าง ๆ ในเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ในขณะที่รายวิชา/หลักสูตร
ฝึกอบรมอ่ืน ๆ จ านวน 11 หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติใน ข้อ 1 นั้น อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ รวมถึงวางแผนในการการเปิดรับสมัครต่อไป  โดยสรุปรายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรมที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
มากกว่าร้อยละ 80 มีจ านวน 3 รายวิชา/หลักสูตร ดังนี้ 
 

จ านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบัตเลอร์ มีดังนี้ 
 

รุ่นที ่
เป้าหมาย/ 

แผนรับ (คน) 
จ านวน 

ผู้เข้าอบรม (คน) 
ร้อยละ 

1 15-20 20 100 
2 15-20 17 85 
3 15-20 25 125 
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ล าดับ 
รายวิชา/ 

หลักสูตรฝึกอบรม 
ผู้สมัคร 

เข้าร่วมอบรม 
เป้าหมาย/ 

แผนรับ (คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรมตามเกณฑ์ 

สป.อว. (คน) 
1 การออกแบบธุรกิจ

สุขภาพส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยว 
(Wellness business 
designed for 
tourism) 

128 40 43 

2 การสร้างสมรรถนะ
ทางด้านออกแบบเพ่ือ
ประยุกต์ 
ต่อยอดอาชีพ 
(Competency in 
Designing for 
Career 
Advancement.) 

40 40 40 

3 ลดแต่เพิ่ม เติมเต็ม
ลูกค้า 
(Lean the process, 
escalate customer 
delight) [iCXM101] 

80 40 5 
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ข้อ 3 การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบระบบคลังหน่วยกิต (credit bank system) 
     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากที่ได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลัง
หน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563  และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการวัดและประเมินผล 
การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 
2564 เพ่ือผลักดันให้มีรายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรมเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต โดยได้จัดท าและพัฒนาแบบฟอร์ม แบบ
เสนอข้อมูลเข้าระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้คณะ/โรงเรียนระบุหากมีรายวิชาในการ
เทียบเคียงเพ่ือเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งรายวิชา/หลักสูตร จ านวน 12 รายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรมในข้อ 1 ได้มี
รายวิชาและหน่วยกิตเทียบเคียง เพ่ือเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต ดังนี้ 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร / รายวิชา  รายวิชา 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

การเทียบเคียงหน่วยกิตและรายวิชา 

1 โภชนาการเพื่อความงามและ
การชะลอวัย 
(มี 3 หน่วยย่อย) 

✓ - ถ้าเรียนครบ 3 
หน่วยเทียบได ้
3 หน่วยกิต 

โภชนาการเพื่อความ
งามและการชะลอวัย 

2 โภชนาการส าหรับการประกอบ
อาหารสุขภาพ 
(มี 3 หน่วยย่อย) 

✓ - ถ้าเรียนครบ 3 
หน่วยเทียบได ้
3 หน่วยกิต 

โภชนาการส าหรับการ
ประกอบอาหาร
สุขภาพ 

3 อาหารและเครื่องดื่ม 
(มี 5 หน่วยย่อย) 

- ✓ 3 หน่วยกิต การคัดเลือกวัตถุดิบ 

4 วาทวิทยาเบื้องต้น  
(มี 6 หน่วยย่อย) 

- ✓ 3 หน่วยกิต วาทวิทยาส าหรับคร ู

5 สื่อ ของเล่นและการดูแลเด็กใน
ยุคดิจิทัล 
(มี 6 หน่วยย่อย) 

- ✓ 3 หน่วยกิต สื่อของเล่นและการ
ดูแลเด็กในยุคดิจิทลั 

6 ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร  
(ล่ามภาษามือชุมชนวิชาที่ 1) 

- ✓ 3 หน่วยกิต ภาษามือไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

7 ภาษามือไทยส าหรับการล่าม 
(ล่ามภาษามือชุมชนวิชาที่ 2) 

- ✓ 3 หน่วยกิต ภาษามือไทยส าหรับ
การล่าม 

8 การล่าม ทฤษฎีการแปล และ
จรรยาบรรณล่าม 
(ล่ามภาษามือชุมชนวิชาที่ 3) 

- ✓ 3 หน่วยกิต ภาษามือไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

9 ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารขั้น
พื้นฐาน 

- ✓ 3 หน่วยกิต ภาษามือไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

10 ล่ามภาษามือทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข 

- ✓ 3 หน่วยกิต ล่ามภาษามือทาง
การแพทย์และการ
สาธารณสุข 
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ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร / รายวิชา  รายวิชา 
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

การเทียบเคียงหน่วยกิตและรายวิชา 

11 บัตเลอร ์ - ✓ 2 หน่วยกิต เลือกใน 2 วิชา 
- การจัดการงาน
บริการบนเครื่องบิน 
หรือ  
- การจัดการอาหาร
และเครื่องดื่มที่
ให้บริการบน
เครื่องบิน 

12 Service Excellence 
(มี 6 หน่วยย่อย) 

- ✓ 3 หน่วยกิต จิตวิทยาบริการข้าม
วัฒนธรรม  

ข้อ 4 หลักสูตร/โครงการใหม่เพื่อ upskill/reskill ส าหรับบุคคลภายนอก ศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรม 
- ไม่ประเมินในรอบประเมินนี้ - 

 

ข้อ 5 หลักสูตร/โครงการใหม่เพื่อ upskill/reskill ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 
          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใต้ก ากับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการสู่การเป็น SDU SMART Lecturers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดหลักสูตร/โครงการให้ความรู้ เพ่ือเป็น
การ upskill/reskill ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น SDU SMART Lecturers 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 รวมจ านวน 10 ครั้ง และส านักส่งเริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการจัดโครงการอบรม
และประชุมในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เพ่ืออบรมอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหมวดศึกษาทั่วไป ที่มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนของเอกสารประกอบการเรียนการสอน จ านวน 6 รายวิชา และได้จัด โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สร้างความเข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานหัวข้อ "สาระส าคัญของงานทะเบียนนักศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564"   จ านวน 1 ครั้ง โดยสรุป ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน หลักสูตร/โครงการใหม่เพ่ือ upskill/reskill จ านวน 17 ครั้ง (D 1.9.4)   ดังนี้  
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สรุปการด าเนินงานโครงการ/อบรม ประจ าปีการศึกษา 2564 
 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

 
ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว วันที่ด าเนินการ ประธาน / วิทยากร 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น SDU Smart Lecturers ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 
“Instructional Design and 
Assessment for Online 
Learning” 

23 สิงหาคม 2564 
 

ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์  
ที่ปรึกษากองบริหารงานการศึกษา  
ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้  
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 
“Instructional Design and 
Assessment for Online 
Learning” from Theory to 
Practice 

8 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์  
ที่ปรึกษากองบริหารงานการศึกษา  
ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ 

3 อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ 
“Self-reflection : are you a 
reflective lecturers”  
 

4 สิงหาคม 2564 
 

รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น SDU Smart Lecturers (ระยะที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"OBE : From PLOs to BCD 
& CLOs" 

11  พฤศิจกายน 
2564 

1. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์   
2. ผศ.ดร.สิรินันท์  พงศ์เมธีกุล   
3. อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"OBE : From PLOs to BCD 
& CLOs" 

12 พฤศิจกายน 
2564 

1. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์   
2. ผศ.ดร.สิรินันท์  พงศ์เมธีกุล   
3. อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ  
ในหัวข้อ “Assessment for 
teaching and learning 
online” 
 

13  ธันวาคม 2564 1. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ  
2. ผศ.ดร.พนิดา ศกุนตนาค 
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการวัดผลและ
วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว วันที่ด าเนินการ ประธาน / วิทยากร 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ  
ในหัวข้อ “Assessment for 
teaching and learning 
online” 
 

14 ธันวาคม 2564 1. ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์  
2. ดร.นิพาดา ไตรรัตน์   
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการวัดผลและ
วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

8 กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “การ
ออกแบบการเรียนรู้แบบ 
Hybrid Learning” 

11 มกราคม 2565 1. รศ.ดร.ชนัตถ์  พูนเดช  
รองผู้อ านวยการ ส านักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ  
ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 การประชุมเสวนา เรื่อง “แนว
ทางการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ” 

31 มีนาคม 2565 1. ศ.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 
2. ดร.ถนอม อินทรก าเนิด 
3. ศ.ปรีชา เถาทอง 
4. ศ.บุญเรียง ขจรศิลป์ 
5. ดร.อรพรรณ เวียรชัย 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
อย่างไรให้ได้ทุน" 

5 สิงหาคม 2565 ศ.พล ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

11 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความเข้าใจ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานหัวข้อ 
"สาระส าคัญของงานทะเบียน
นักศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2564" 

23 ธันวาคม 2564 นางสาวจิตราพร จันทรกูล 
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

12 อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
รายวิชา 4000115 การใช้ชีวิต
ในยุคดิจิทัล  

13 มกราคม 2565 ทีมพัฒนารายวิชา 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว วันที่ด าเนินการ ประธาน / วิทยากร 

13 อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
รายวิชา  1500202   ความ
เป็นสวนดุสิต 

15 มิถุนายน 2565 ทีมพัฒนารายวิชา 

14 อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
รายวิชา 2500121 พลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 

14 มกราคม 2565 ทีมพัฒนารายวิชา 

15 อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
รายวิชา  1500122 ทักษะการ
สื่อสารภาษาไทย 

13 มกราคม 2565  ทีมพัฒนารายวิชา 

16 รายวิชา 4000114 จุดประกาย
ความคิดเชิงธุรกิจ 

11 สิงหาคม 2565 ทีมพัฒนารายวิชา 

17 รายวิชา 2500119 วิถีชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  

5 สิงหาคม 2564 ทีมพัฒนารายวิชา 

 

ข้อ 6 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ได้รับทุนและการอนุมัติจากกระทรวง อว./หน่วยงาน
ระดับประเทศ (หลักสูตรละ 3 คะแนน) 

รายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการน าเสนอเพ่ือเข้าร่วมโครงการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในปีงบประมาณ 2564 ผ่านการ
คัดเลือกจาก จ านวน 3 หลักสูตร และปีงบประมาณ 2565 จ านวน 3 หลักสูตร รวมจ านวน 6 หลักสูตร (D 1.9.2) 
และมีหลักสูตรฝึกอบรมบัตเลอร์ (BUTLER) ที่ได้รับการสนับสนุนโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพบัตเลอร์ (BUTLER) ของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ (D 1.9.3)  โดยสรุปมีหลักสูตร
ที่ได้รับทุนและการอนุมัติจาก อว.และหน่วยงานระดับประเทศ จ านวน 7 หลักสูตร  
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ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ปีงบประมาณ สังกัดคณะ/ 
โรงเรียน 

สถาบันพี่เลี้ยง 

1 การออกแบบธุรกิจสุขภาพ
ส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยว 
(Wellness business 
designed for tourism) 

2564 
วันที่อนุมัติโครงการ 

31 มี.ค. 65  

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2 การสร้างสมรรถนะ
ทางด้านออกแบบเพ่ือ
ประยุกต์ต่อยอดอาชีพ 
(Competency in 
Designing for Career 
Advancement.) 

2564 
วันที่อนุมัติโครงการ 

31 มี.ค. 65  

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

3 ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า 
(Lean the process, 
escalate customer 
delight) [iCXM101] 

2564 
วันที่อนุมัติโครงการ 

31 มี.ค. 65  

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

4 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรธุรกิจที่พัก 
เพ่ือรองรับการบริการเชิง
สุขภาพ 

2565 
(อยู่ระหว่างเข้ารับ

การอบรมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) 

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5 ธุรกิจลานกางเต็นท์เพ่ือ
การท่องเที่ยวสีเขียว 

2565 
(อยู่ระหว่างเข้ารับ

การอบรมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) 

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

6 บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่ง
อนาคต 
(Hatch Coding Tutors) 

2565 
(อยู่ระหว่างเข้ารับ

การอบรมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 หลักสูตร BUTLER 2565 
วันที่อนุมัติโครงการ 

27 เม.ย. 65 
 

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
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ข้อ 7 จ านวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวง อว. ตาม
เป้าหมาย 
       รายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย มีรายวิชา/หลักสูตรระยะสั้น และโครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ ในข้อ 1 ในหลักสูตรทที่มีการเปิดอบรมจ านวน 3 หลักสูตรในปีงบประมาณ 2564  (D1.9.2)  มีผู้เข้าร่วม
อบรมตามเป้าหมาย จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ล าดับ 
รายวิชา/ 

หลักสูตรฝึกอบรม 
เป้าหมาย/ 

แผนรับ (คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรมตาม
เกณฑ์ สป.อว. 

(คน) 

 
 

ร้อยละ 

1 การออกแบบธุรกิจสุขภาพส าหรับ 
การจัดการท่องเที่ยว 
(Wellness business designed 
for tourism) 

40 43 107.5 

2 การสร้างสมรรถนะทางด้าน
ออกแบบ 
เพ่ือประยุกต์ต่อยอดอาชีพ 
(Competency in Designing for 
Career Advancement.) 

40 40 100 
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ข้อ 8 จิ๋วแต่แจ๋ว : มีช่องทางสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนทุก
ช่วงวัย 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการน ารายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรมเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต ด้วยทิศทางของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต จิ๋วแต่แจ๋ว ที่มีจุดมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย ประกอบด้วย เด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมถึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา นักศึกษา ก าลัง
แรงงาน และผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุ  โดยคณะ/โรงเรียน จัดท าระบบคลังหน่วยกิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตร เพ่ือยกระดับทักษะ/เพ่ิมทักษะ/และส่งเสริมทักษะใหม่ เมื่อได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แล้ว  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูล และจัดท าข้อมูล ในรูปแบบ  Infographics เพ่ือประชาสัมพันธ์
รายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้ช่องทางการสื่อสารข้อมูลทาง Website ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่  
www.regis.dusit.ac.th  ในการเป็นตัวกลางเพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษารายวิชา/หลักสูตรอบรมได้เข้าถึงข้อมูลส่งไปยัง
หน่วยงาน คณะ/โรงเรียน ที่มีการเปิดการจัดอบรมต่อไป โดยเว็บไซต์เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  เป็นการ
แนะน ารายวิชา/หลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากข้อได้เปรียบ
ของเว็บไซต์ที่ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใน 365 วันโดยไม่มีวันหยุด และทุกคนในโลกนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตลอดเวลา และช่วยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า  
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ใช้บริการรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยจ านวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 จ านวนทั้งสิ้น 17,095 คน (D1.9.5) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCAN 
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ตัวหย่างหน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต 

 
 

รายการหลักฐาน 
D 1.9.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติรายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม 
D 1.9.2 เอกสารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
D 1.9.3 ข้อมูลหลักสูตรบัตเลอร์ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 
D 1.9.4 ตัวอย่างก าหนดการ และภาพข่าว การจัดอบรม หลักสูตร/โครงการใหม่เพ่ือ upskill/reskill 
D 1.9.5 ผู้เข้าถึงเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 

จ านวนทั้งสิ้น 17,095 ครั้ง 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
          นางสาวรัตติการณ์ ค าแก้ววันดี 
          นางสาวสธุางค์  หงษ์กลาง 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : วิชาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ที่สอดรับวิถีใหม ่

มสด. D 1.10 

 ระสงค ์
เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
    ✓        

ค่า
เป้าหมาย 

ผลที่ได้ 

1 จ านวน มคอ.3 ได้รับการปรับปรุง ออกแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาปัจจุบัน และบรรจุอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล WBSC 

ร้อยละ 100 1 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

✓ 

2 จ านวนรายวิชาที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่ช่วย
สร้างเสริมทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 90 1 คะแนน 
 

✓ 

3 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนมีการบูรณาการสื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 

ร้อยละ 90 1 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

✓ 

4 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
ทักษะความสามารถในเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้านอก
ห้องเรียน (Ability to learn) 

ร้อยละ 75 1 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

✓ 

เกณฑ์ความท้าทาย 
5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 75 3 คะแนน ✓ 

6 จิ๋วแต่แจ๋ว : การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดรับวิถีใหม่ 

เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 4 ข้อ 

 
6 ข้อ 

(ข้อ 1 2 3 4 5 6) 
10 คะแนน บรรลุ 
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สูตรค านวณ 

 

 

 

 

 

แทนค่าสูตรค านวณ                     =       1,357   

                                                      1,357                                                       

                                              =      100                                                  

 
ผลการด าเนินงาน  
 
ข้อ 1 จ านวน มคอ.3 ได้รับการปรับปรุง ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาปัจจุบัน และบรรจุอยู่ในระบบฐานข้อมูล WBSC ร้อยละ 100 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ 
ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้มี
การปรับปรุง ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่เปิดสอน ให้มีความทันสมัยกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 คิด
เป็นร้อยละ 100 ของรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้   

1. ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 684 วิชา 
2. ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 624 วิชา 
3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จ านวน 49 วิชา  
รวมจ านวนรายวิชาทั้งสิ้น 1,357 วิชา และเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Online  
On-air ท าให้อาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา รวมทั้ง
ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ 100% โดยให้ทุกรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนบรรจุข้อมูลทุกรายวิชาในระบบ
ฐานข้อมูล WBSC-LMS  โดยให้อาจารย์ผู้สอนสังกัดคณะ/โรงเรียน หลักสูตร/สาขาวิชา วิทยาเขต/ศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง น าข้อมูลที่ เกี่ยวข้องบรรจุในระบบ WBSC-LMS ตามกิจกรรมวิชาการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยได้มีการออกแบบนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนในรู ปแบบของ 
Active learning และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาใน
รูปแบบ Online On-air เช่น ระบบ WBSC-LMS  Applications Zoom Meeting  ระบบ Microsoft 
Teams และ Applications ในรูปแบบต่าง ๆ  ทุกรายวิชา (D 1.10.1) 

 

จ านวนวิชาที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ 
จ านวนวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอน 

X 100 

X 100 
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ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมมือกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) ผ่านระบบ WBSC-LMS โดยมีส านัก
วิทยาวิทยบริการฯ ให้การสนับสนุนในการใช้ระบบต่าง ๆ ดังกล่าว ในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยผ่านระบบออนไลน์ ท าให้คณาจารย์มีความสามารถสร้างรายวิชาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
และให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะกระบวนการการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถใช้เป็น สื่อกลางในการ
จัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอน โดยทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนต้องบรรจุข้อมูลรายวิชาในระบบ 
WBSC-LMS ซ่ึงประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อประกอบการสอน เช่น  E-learning คลิป Power point 
4. การมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาในช่วงระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
โดยมีรายวิชาที่เปิดเพ่ือจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ WBSC-LMS รวมจ านวนรายวิชา 1,357 

วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมด ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ 2  จ านวนรายวิชาที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่ช่วยสร้างเสริมทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 
ร้อยละ 90 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ ของคณะ/
โรงเรียน/หลักสูตร และสาขาวิชาต่าง ๆ โดยคณะ/โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
2564 ได้มีการฝึกทักษะและปฏิบัติจริงในรายวิชา/โครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 
90 และให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา/โครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
ภายในมหาวิทยาลัย (D 1.10.2) อาทิเช่น 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

จ านวนรายวิชาที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่ช่วยสร้างเสริมทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงปี
การศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 201 รายวิชา ซึ่งเป็นการสร้างเสริมทักษะให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยจ านวนรายวิชาที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ช่วยสร้างเสริมทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ในรูปแบบของการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเชิญผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และการจัด
โครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 201 รายวิชา คิดเป็น ร้อยละ 100 จ านวนหน่วยงานทั้งสิ้น 66 หน่วยงาน 
ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน จ านวน 4 หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกจ านวน 62 หน่วยงาน โดยได้สร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก  

         หน่วยงานภายใน ได้แก่ 

         1. โรงแรมสวนดุสิต เพลส ในการพัฒนาทักษะด้านการบริการของสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 

         2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
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         3. Poll Café และ 189 Café ในการพัฒนาทักษาะด้านการบริการเครื่องดื่มและจิตส านึกด้านการ
บริการลูกค้า 

หน่วยงานภายนอก อาทิเช่น 

1. มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. ส านักอุทยานแห่งชาติ 

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ 

5. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

6. กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 3 

7. อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว 

8. อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 

10. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

ซึ่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ฝึกทักษะและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้ยังสามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคตได้  

โรงเรียนการเรือน 

ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้าง
ทักษะให้กับนักศึกษาปฏิบัติได้จริง โดยด าเนินการในหลายรูปแบบ อาทิ การส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยในปีการศึกษา 
2564 มีการด าเนินการดังนี้ 

1. รายวิชาฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะให้กับนักศึกษา โรงเรียนการเรือนมีรายวิชาฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริม
ทักษะให้กับนักศึกษาจ านวน 188 รายวิชา จากทั้งหมด 235 วิชา คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจ านวนรายวิชา
ทั้งหมด โรงเรียนการเรือนมีนักศึกษาทั้งหมด 1,454 คน ประกอบด้วย นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ (รหัส 61-
64) จำนวน 1,443 คน และนักศึกษาตกค้าง 11 คน ซึ่งทุกหลักสูตรมีการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

1.1  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอุตสาหกรรรมการประกอบอาหาร มีการส่ง
นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่เป็นหน่วย Excellence 
center ได้แก่ โรงแรมสวนดุสิต เพลส โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) โครงการอาหารกลางวัน 2 
(โฮมเบเกอรี่) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และโครงการศูนย์
บริหารกายเพ่ือสุขภาพ (ฟิตเนสเซ็นเตอร์) รวมจำนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 21.48 ของจำนวนนักศึกษา
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ที่ก าลังศึกษาอยู่ (รหัส 61 - 64) โดยมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- โรงแรมสวนดุสิต เพลส มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 69 คน 

- โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จำนวน 7 คน  

- โครงการอาหารกลางวัน 2 (โฮมเบเกอรี่) มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จำนวน 12 คน 

- ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชี พ 
จำนวน 32 คน 

- ศูนย์อาหารดุสิตเอกพล มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 11 คน 

- โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 
3 คน 

- ร้านเครปสวนดุสิต ตรัง มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 15 คน 

- ร้านดุสิต ตรัง มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 15 คน 

- การจัดท าโครงงานที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 139 คน 
1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และ
สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร มีการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ
หน่วยงานภายนอก รวมจำนวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 23.28 ของจ านวนนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ (รหัส 
61-64) โดยสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร 
โรงงาน โรงพยาบาลในเครือรัฐบาลและเอกชน ตัวอย่างเช่น 

- ประเภทสายการบิน : การบินไทย 
- ประเภทโรงแรม : : โรงแรมกะตะธานี ภูก็ต บีช รีสอร์ท ภูเก็ต , โรงแรมเพนนินซูล่า, 

โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท, โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok, โรงแรม Waldorf Astroria 
Bangkok, โรงแรมทรีธารา, โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารา และโรงแรม The Okura Prestige Bangkok 

- ประเภทร้านอาหาร : ร้านอาหาร Copper Buffet, ร้านอาหาร Siam77, ร้านอาหาร R-
HAAN,ร้านอาหาร Kinlenn Eatery & Play Ari, ร้านอาหาร Smokey Cat และร้านอาหาร เสน่ห์จันทน์ 

- ประเภทโรงงาน : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง 
จำกัด, และบริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด 

- ประเภทโรงพยาบาล : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
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           คณะครุศาสตร์ 

           คณะครุศาสตร์ มีการออกแบบรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาแต่เนื่องสถานการณ์
โควิด-19 ท าให้ไม่สามารถลงปฏิบัติงานจริงได้ จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการในการออกแบบชิ้นงานให้
นักศึกษาใช้บริบทท้องถิ่นท่ีนักศึกษาอาศัยจัดท าเป็นคลิปวิดิโอ และชิ้นงานแทน คิดเป็นร้อยละ 90  ตัวอย่าง
ดังนี้  

- รายวิชาบูรณาการ 3 รายวิชา รายวิชามาตุเวทวิทยา รายวิชาการศึกษาปฐมวัย และรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาผลิตคลิปวีดีโอการ
จัดท าอาหารส าหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 1 ปี การอาบน้ าเด็ก โรคที่เกิดกับเด็ก โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ   

- รายวิชาบูรณาการ 4 รายวิชา รายวิชาสื่อ และของเล่นเด็กในยุคดิจิทัล รายวิชาศิลปะ ดนตรี 
และลีลาส าหรับครูปฐมวัย รายวิชาภาษาพาเพลิน และรายวิชาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาจะผลิตชิ้นงาน Learning Box Set   

- โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการบูรณาการรายวิชา 3 
รายวิชา รายวิชาศิลปะ ดนตรี และลีลาส าหรับครูปฐมวัย รายวิชาภาษาพาเพลิน และรายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา ในการแต่งค ากลอนและผลิตการ์ดอวยพรวันสงกรานต์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงเผยแพร่ใน Facebook ของคณะครุศาสตร์ 

 

ข้อ 3  จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนมีการบูรณาการสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ ให้กับทาง
คณะ/หลักสูตร/วิทยาเขตฯ รวมถึงศูนย์การศึกษา รวมถึงการประสานงานกับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 2564 จัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไบน์ รวมจ านวนทั้รายวิชาทั้งสิ้น 1,357 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแต่ละ
รายวิชาจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ระบบ Zoom meeting  
และจะมีการบูรณาการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ WBSC-LMS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 
การสอน การท ากิจกรรม และการมอบหมายงานในแต่ละรายวิชา (D 1.10.2) 
 

ข้อ 4  จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างทักษะความสามารถในเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า
นอกห้องเรียน (Ability to learn) 

        ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ ของ
คณะ/โรงเรียน/หลักสูตร และสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยได้มีการ
ปรับปรุง ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่เปิดสอน ให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างทักษะความสามารถในเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน 
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(Ability to learn) ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อหาของทุกรายวิชาผ่านการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาได้มีทักษะ
ความสามารถในเรียนรู้ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน ทุกรายวิชา รวมจ านวนรายวิชาทั้งสิ้น 1,357 รายวิชา 
อาทิเช่น 

        โรงเรียนการเรือน  ในปีการศึกษา 2564 มีรายวิชาฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะให้กับนักศึกษาจ านวน 
162 รายวิชา (ประกอบด้วย รายวิชาฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะ จ านวน 156 รายวิชา และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6 รายวิชา) จากทั้งหมด 196 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 82.65 ของจ านวน
รายวิชาทั้งหมด 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคเรียน 1/2564 และ 2/2564 
อาจารย์ผู้สอนได้ระบุให้ผู้เรียนท าการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงคณะฯ มีนโยบายให้แต่ละรายวิชา เพ่ิมเติม
กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

        โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สร้างทักษะความสามารถในเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน (ability to learn) ซึ่งเป็นทักษะ
พ้ืนฐานของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของทุกรายวิชาผ่านการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมในชั้นเรียน และการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาได้มีทักษะความสามารถในเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน ทุกรายวิชา รวมทั้งสิ้น 201 รายวิชา คิดเป็น ร้อยละ 100 

         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในปีการศึกษา 2564 ได้รับมอบหมายในการประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป จ านวน 10 รายวิชา ในรูปการจัดการเรียนการสอนที่ส ร้างทักษะ
ความสามารถในการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 (D 1.10.1) 

อาทิเช่น ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป วิชา 4000112 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  มีการระบุหมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ ข้อมูล
จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา และในหมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมิน กิจกรรมการเรียน การสอนสื่อที่ใช้เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้านอกห้องเรียน และมีการมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงาน อาจารยผู้สอน แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือท า
โครงงานกลุ่ม โดยเริ่มจากกิจกรรมส ารวจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบระบบงานเพ่ือแก้ปัญหา และ
น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและวิทยาการสมัยใหม่ในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นของการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking)  นักศึกษาน าเสนอโครงงานกลุ่ม แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ และนักศึกษา
น าเสนอโครงงานกลุ่ม แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือแก้ปัญหา/ พัฒนาระบบต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย หรือจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน โดยเชื่อมโยงกับหลักการ/มโนทัศน์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ และ
วิพากษ์ถึงข้อดี-ข้อจ ากัด เป็นต้น 
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จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 

 

สอนเสริม ปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง 

 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 

เฉพาะราย 

30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 

 

 
ข้อ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนการสอนใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์  เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการฯ  ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 2 
รายวิชา ได้แก่ 

1. รายวิชา 400115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล/ 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในประเด็นค าถาม ดังนี้ 

- ความประทับใจที่มีต่อผู้สอน 
- การบริหารจัดการเวลาในการจัดการเรียนการสอน  
-  รูปแบบการสอน/ เทคนิคการสอนหลากหลายเหมาะกับการเรียนแบบออนไลน์/ ออนแอร์ 
- ปริมาณงาน/ กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักศึกษาประเมิน จ านวน 798 คน นักศึกษา

ลงทะเบียนทั้งหมด จ านวน 1,344 คน สรุปภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ 
ระดับมากท่ีสุด (5 ดาว) และระดับมาก (4 ดาว) เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 76  

ภาคการศึกษาวที่ 2/2564  มีจ านวนนักศึกษาประเมิน จ านวน 626 คน นักศึกษาลงทะเบียน
ทั้งหมด จ านวน 824 คน สรุปภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ ระดับมาก
ที่สุด (5 ดาว) และระดับมาก (4 ดาว) เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.42 (D 1.10.3) 
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 

2. รายวิชา 1500115 ความเป็นสวนดุสิต โดยส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในประเด็นค าถาม ดังนี้ 

- ความรู้และความสามารถของอาจารย์ผู้สอน / วิทยากร   
- การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

1) ด้านบุคลิกภาพ 
2) มารยาททางสังคม/มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
3) การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมความรักและศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย 
- มุมมองเชิงบวกท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย 
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักศึกษาประเมิน จ านวน 338 คน สรุปภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ ระดับมากท่ีสุด (5 ดาว) และระดับมาก (4 ดาว) เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 85.21 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักศึกษาประเมิน จ านวน 39 คน สรุปภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ ระดับมากท่ีสุด (5 ดาว) และระดับมาก (4 ดาว) เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 99.31 

ภาคการศึกษาฤดูรัอน (3) ปีการศึกษษ 2564 (D 1.10.5) มีจ านวนนักศึกษาประเมิน จ านวน 
232 คน สรุปภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ ระดับมากที่สุด (5 ดาว) และ
ระดับมาก (4 ดาว) เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.44 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (3) ปีการศึกษา 2564 
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ข้อ 6  จิ๋วแต่แจ๋ว : มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับวิถีใหม่ 
          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ โดย
การขับเคลื่อนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
กับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป โดยได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ  เพ่ือใช้ความ
เชี่ยวชาญตามศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน มาบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ การท างานเป็นทีม การท างานต่อยอดองค์ความรู้จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติงาน
จริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2564 ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จัดรูปแบบการเรียนรู้แบบวิถีใหม่ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ โดยแบ่งการจัดการ
เรียนรู้ ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนแบบ Online การเรียนแบบ On-site การเรียนแบบ On-air 
และการเรียนแบบ Hybrid Learning  
            จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี องค์กรต่าง ๆ ได้น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
เข้ามาประยุกต์ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เล็งเห็นว่าการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาจะเป็น การเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มี
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ไว้ส าหรับนักศึกษา เช่น ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ พ้ืนที่จัดการ
เรียนรู้แบบใหม่ ห้องเรียนออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site 
Online และ Hybrid Learning 
            มหาวิทยาลัยได้จัดท าห้องเรียน Hybrid  น ามาใช้ในการจัดการเรียนสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครื่องมืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้ผ่านระบบ แพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ระบบบริหารจัดการ เรียนรู้ WBSC-LMS, SDU Online Course, SDU MOOCs, MS 
Teams, Zoom เป็นต้น เป็นการบูรณาการปรับใช้การสอนแบบปกติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะทีจ่ าเป็นน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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รายการหลักฐาน  
      D 1.10.1 จ านวนรายวิชาที่เปิดตามแผนการเรียนพร้อมจ านวน มคอ.3 ที่อัพโหลดในระบบ  
                   WBSC-LMS (จ าแนกเป็นคณะ/ โรงเรียน) จ านวน 3 ภาคการศึกษา 
      D 1.10.2 มคอ.4 รายวิชาฝึกประสบการณ์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ/ โรงเรียนการเรือน    

                           https://www.shorturl.asia/QA72b 
      D 1.10.3 ผลการประเมินการเรียนการสอน รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
      D 1.10.4 มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
      D 1.10.5 ผลการประเมินการเรียนการสอน รายวิชาความเป็นสวนดุสิต 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นางจารุวรรณ  เซ็งแซ่ 
นางสาวณัฐชา  แก้ววิมล 

 

 

 

 ระสงค ์
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SDU 5 การบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย 

รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

สป.อว. D 5.4 

 ระสงค ์
เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตร และการด าเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
    ✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน  
2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน  
3 มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 3 คะแนน  
4 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน  
5 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน ✓  

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ ระดับ 4 

5 ข้อ 
ระดับ 5 
6 ข้อ 

(ข้อ 1 2 3 4 5 6) 

5 คะแนน บรรลุ 
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ผลการด าเนินงาน  
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีระบบและกลไกการก ากับการด าเนินการคุณภาพหลักสูตรและคณะ  โดย

มหาวิทยาลัยมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัด
ท างานประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนของระดับหลักสูตรและระดับคณะ ซึ่งนอกจากมีคู่มือการประกันคุณภาพแล้ว 
มหาวิทยาลัยยังมีค าสั่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งระบบและกลไกการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตาม
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบ ดังนี้  
                    1. การก ากับมาตรฐาน 
                    2. บัณฑิต 
                    3. นักศึกษา 
                    4. อาจารย์ 
                    5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
                    6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          ระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพของคณะ ดังนี้ 
                    1. การผลิตบัณฑิต 
                    2. การวิจัย 
                    3. การบริการวิชาการ 
                    4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งการสนับสนุนงานวิชาการด้านต่าง ๆ การติดตามผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ และช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ 
 
ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
          ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ก าหนดใช้ระบบ SDU QA ในการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงานในทุกระดับ ทั้งในระดับหลักสูตร สถาบัน/ส านัก และหน่วยงานอิสระ ซึ่ง
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพใน
ระดับหลักสูตร รวม 52 หลักสูตร โดยใช้หลักเกณฑ์ของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพ่ือก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีแผนการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564 และระยะเวลาในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีก าหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการของ
ผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะ/หลักสูตรและมี
การก ากับติดตามในรูปแบบของการจัดประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณบดี การประชุมสภาวิชาการ และการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ ทั้งด้านหลักสูตร การจัดการ
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เรียนการสอน การจัดสอบ การประกันคุณภาพการศึกษาและการด าเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ร่วมกันเป็น
ประจ าทุ ก เดื อน  ซึ่ งมี แผนการประชุ มตลอดปี  โ ดยก าหนด เป็นปฏิ ทิ นการประชุ มของทุ ก เ ดื อน 
(D 5.4.1) และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และแผนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2564 
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ข้อ 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการและเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านวิชาการที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในรูปแบบของการจัดประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณบดี การประชุมสภาวิชาการ และการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการต่าง ๆ ในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา อาทิ การประชุมคณบดี ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม และมีคณบดี
ทุกคณะ/ โรงเรียน พร้อมด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด าเนินการจัดประชุมเป็นประจ าทุก
เดือน โดยก าหนดการก ากับติดตามการด าเนินงานไว้ในระเบียบวาระการประชุม เช่น ระเบียบวาระการติดตาม
การด าเนินการพัฒนางานวิชาการของคณะ/ โรงเรียน เป็นต้น รวมถึงการก ากับติดตามการด าเนินงานและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการในการประชุมและคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (D 5.4.2) 
โดยมีคณะท างานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
ล าดับ การประชุม ผู้รับผิดชอบ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1 การประชุมคณบดี 1. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. นายณัฐวุฒิ  ตันมณี  
3. นางจารุวรรณ เซ็งแซ่ 
4. นางสาวสาริกา เสือบ ารุง 

2 การประชุมสภาวิชาการ 1. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. นางสาวพนารัตน์ พรมมา 
3. นางสาวธนิดา เล็กกระจ่าง 

3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย 1. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. นางสาวพนารัตน์ พรมมา 
3. นางสาวธนิดา เล็กกระจ่าง 

 
 
 

  

 
ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพลักสูตรและคณะ 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการและเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกันในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร รวมทั้ง สนับสนุนข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set : CDS) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้น าข้อมูลด้านต่าง ๆ ไปใช้ เพ่ือการประกันคุณภาพและการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน โดยในการจัดข้อมูลพ้ืนฐานนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นส่วนหนึ่ง
ของการน าข้อมูล พ้ืนฐานเข้ าสู่ ระบบและเผยแพร่ในระบบข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(https://datacenter.dusit.ac.th/cds/) (D 5.4.3) โดยข้อมูลในระบบแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
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บุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านนักศึกษาด้านเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านงบประมาณ และด้าน
พ้ืนที่และอาคารสถานที่ และมีรอบการเผยแพร่ข้อมูลดังนี้ 
 

ตารางรอบระยะเวลาในการด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

รอบข้อมูล สรุปข้อมูล ณ วันที่ เผยแพร่ ณ วันที่ 
1 31 ธันวาคม 15 มกราคม 
2 31 มีนาคม 15 เมษายน 
3 30 มิถุนายน 7 กรกฎาคม 
4 30 กันยายน 15 ตุลาคม 

 
ซึ่งจากการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร และในกระบวนการการจัดสรรทรัพยากรดังกล่าว ได้มีการก ากับติดตามความก้าวหน้า 
ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน (เดือน
สิงหาคม 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ตามระบบ IQA องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่  1.1 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สป.อว. ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน จ าแนก
เป็น 5 คณะ 3 โรงเรียน และบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรทั้งสิ้น 52 หลักสูตร โดยมีกระบวนการติดตามการ
ด าเนินงานจากการประชุมคณบดีเป็นประจ าซึ่งแสดงในรายงานการประชุมคณบดี (D 5.4.4) เพ่ือการจัดเตรียม
ความพร้อมการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน รายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ดังตัวอย่าง 
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โดยขั้นตอน/กระบวนการในการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน ดังนี้   
ขั้นตอน กิจกรรม 

1 รับบันทึกข้อความ จาก คณะ/โรงเรียน พร้อมไฟล์หลักสูตรแนบ 
2 ตรวจสอบไฟล์หลักสูตรที่ได้รับจาก คณะ/โรงเรียน ว่าจ านวนหลักสูตรครบตามจ านวน

ของคณะนั้น ๆ 
3 ตรวจสอบ องค์ประกอบที่ 1 ข้อ 1 โดยตรวจสอบ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

โดยให้เป็นไปตามเกณฑฯ์  
4 ตรวจสอบ องค์ประกอบที่ 1 ข้อ 2 โดยตรวจสอบ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
5 ตรวจสอบ องค์ประกอบที่ 1 ข้อ 3 โดยตรวจสอบ คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

โดยให้เป็นไปตามเกณฑฯ์ 
6 ตรวจสอบ องค์ประกอบที่ 1 ข้อ 4 โดยตรวจสอบ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
7 ตรวจสอบ องค์ประกอบที่ 1 ข้อ 11 โดยตรวจสอบ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
8 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) 

และจัดส่งข้อมูลรายงานให้ส านักบริหารกลยุทธ์ 

ข้อ 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ การประชุมคณบดี การ
ประชุมสภาวิชาการ รวมทั้งการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนด โดยได้วางแผนการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ในทุกสิ้นปีการศึกษาภายหลังการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยจะน าเสนอผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของทุกระดับ (ระดับหลักสูตร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือ
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของทุกส่วนงาน รวมทั้ง การก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน
ด าเนินการตามก าหนดการการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการน าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 (วันที่ 18 ธันวาคม 2563) (D 5.4.5) โดยสภามีมติรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
อาทิ การจัดท าหลักสูตร Non Degree ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งน าเสนอระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2(14)/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3 .2 การติดตามการด า เนินงานตามข้อสั ง เกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
(D 5.4.6) เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 (เดือนสิงหาคม 2564 - เดือนกรกฎาคม 2565) ในล าดับต่อไป 
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ข้อ 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตร และการด าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          จากผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินในข้อ 4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น า
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องต่อพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงาน โดยในปีการศึกษา 2563 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการน าข้อเสนอแนะดังกล่าว
เสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้มีการปรับปรุงการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยได้น าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการมาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Improvement) 
และน าข้อเสนอแนะจากการพิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 มาหารือ  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
และการด าเนินงานของคณะให้ดีขึ้นในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1(59)/2565 วันที่ 4 มกราคม 2565 ในวาระที่ 
4.3 การจัดท าหลักสูตร Non Degree ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2563 (D 5.4.7) โดยให้คณะ/โรงเรียน เตรียมการด าเนินการ 
ดังนี้ 
          1. คัดเลือกรายวิชาที่จะท าเป็นการบริการวิชาการ อาทิ รายวิชาแบบฝึกอบรมและให้แบ่งเป็น 
1) การบริการวิชาการแบบไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ และ 2) การบริการวิชาการ
แบบมีค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากเรียนเสร็จสิ้นแล้ว 
          2. คัดเลือกรายวิชาที่สะสมในคลังหน่วยกิต ซึ่งวิชาดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนจึง
จะน ามาบรรจุในระบบนี้ได ้
          3. คณบดีควรมอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ติดตามการด าเนินงานการบริการวิชาการของคณะ/ 
โรงเรียน ที่น าขึ้นบน template ของมหาวิทยาลัย และก ากับติดตามว่ามีผู้สนใจเข้ามาเรียนจ านวนเท่าไร เพ่ือเก็บ
เป็นข้อมูลในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (D 5.4.7/ D 5.4.8) 
 
ข้อ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักบริหารกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการจัดท าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน โดยส านักส่งเสริมวิชาการฯ  มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานด้านหลักสูตร จ านวน 6 คน 
เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล คุณภาพของทุกหลักสูตรตามระบบ IQA (หลักสูตรตามเกณฑ์ระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548 และหลักสูตรตามเกณฑ์ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558) และได้จัดรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน (เดือน
สิงหาคม 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน จ าแนกเป็น 5 คณะ 3 โรงเรียน และบัณฑิต
วิทยาลัย มีหลักสูตรทั้งสิ้น 52 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 (D 5.4.9) 
ดังนี้ 

1. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จ านวน 4 หลักสูตร 
2. โรงเรียนการเรือน จ านวน  6 หลักสูตร 
3. โรงเรียนการท่องเที่ยว  จ านวน 5 หลักสูตร 
4. คณะครุศาสตร์ จ านวน 3 หลักสูตร  
5. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 หลักสูตร 
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 7 หลักสูตร 
7. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 15 หลักสูตร 
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8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 10 หลักสูตร 
9. บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 หลักสูตร 
 

ล าดับ หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 

หมายเหตุ 
รอบ 6 เดือน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ตรวจแล้ว 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (4 หลักสูตร) 

1 นิติศาสตรบัณฑิต ✓  12 เม.ย. 65 
2 รัฐศาสตรบัณฑิต ✓  12 เม.ย. 65 
3 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ✓  12 เม.ย. 65 
4 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงาน

ภาครัฐ 
✓  12 เม.ย. 65 

โรงเรียนการเรือน (6 หลักสูตร) 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ✓   5 เม.ย. 65 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ

บริการ* 
✓   5 เม.ย. 65 

3 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ✓   5 เม.ย. 65 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร ✓   5 เม.ย. 65 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ✓   5 เม.ย. 65 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ✓   5 เม.ย. 65 

โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ (5 หลักสูตร) 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย ✓  12 เม.ย. 65 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในมหาวิทยาลัย ✓  12 เม.ย. 65 
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ✓  12 เม.ย. 65 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ✓  12 เม.ย. 65 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ✓  12 เม.ย. 65 

คณะครุศาสตร์ (3 หลักสูตร) 
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ✓  8 เม.ย. 65 
2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  ✓  8 เม.ย. 65 
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ล่ามภาษามือ ✓  8 เม.ย. 65 

คณะพยาบาลศาสตร์ (1 หลักสูตร) 
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ✓   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (7 หลักสูตร) 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ✓  5 เม.ย. 65 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ✓  5 เม.ย. 65 
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ✓  5 เม.ย. 65 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ✓  5 เม.ย. 65 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ✓  5 เม.ย. 65 
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ✓  5 เม.ย. 65 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ✓  5 เม.ย. 65 
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ล าดับ หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 

หมายเหตุ 
รอบ 6 เดือน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ตรวจแล้ว 
คณะวิทยาการจัดการ (15 หลักสูตร) 

1 บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ✓  11 เม.ย. 65 
2 บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ✓  11 เม.ย. 65 
3 บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ✓  11 เม.ย. 65 
4 นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

ธุรกิจ 
✓  11 เม.ย. 65 

5 บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ✓  11 เม.ย. 65 

6 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการ
ประเมินสมัยใหม่ 

✓  11 เม.ย. 65 

7 บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ✓  11 เม.ย. 65 
8 การจัดการบัณฑิต ✓  11 เม.ย. 65 
9 นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ✓  11 เม.ย. 65 
10 บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ✓  11 เม.ย. 65 
11 บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริการลูกค้า ✓  11 เม.ย. 65 
12 บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ✓  11 เม.ย. 65 
13 บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ✓  11 เม.ย. 65 
14 บัญชีบัณฑิต ✓  11 เม.ย. 65 
15 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล ✓  11 เม.ย. 65 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (10 หลักสูตร) 
1 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓  8 เม.ย. 65 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ✓  8 เม.ย. 65 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี ✓  8 เม.ย. 65 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ✓  8 เม.ย. 65 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ✓  8 เม.ย. 65 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ✓  8 เม.ย. 65 
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ✓  8 เม.ย. 65 
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ✓  8 เม.ย. 65 
9 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ✓  8 เม.ย. 65 
10 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ✓  8 เม.ย. 65 

บัณฑิตวิทยาลัย (1 หลักสูตร) 
1 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา ✓  8 เม.ย. 65 
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รายการหลักฐาน 
      D 5.4.1 ก าหนดการประชุมคณบดี/ ประชุมสภาวิชาการ และประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 
2564 - 2565 
      D 5.4.2 ระเบียบวาระการประชุมคณบดี ประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2565 
      D 5.4.3 รายงาน/ สรุปการประชุมคณบดี เดือนสิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565  
      D 5.4.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศ (https://datacenter.dusit.ac.th/cds/) 
      D 5.4.5 ระเบียบวาระการประชุมคณบดี และรายงานการประชุมคณบดี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
      D 5.4.6 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือน
มีนาคม 2564 
      D 5.4.7 ระเบียบวาระการประชุมคณบดี เดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1(59)/2565  
      D 5.4.8 สรุปประเด็นการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1(59)/2565 เดือนมกราคม 2565  
      D 5.4.9 สรุปข้อมูลผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
           นางสาวรวีวรรณ เฮ้ียนชาศรี 
           นางสาวจีรวรรณ  บญุพิทักษ์ 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับการจัดการศึกษา
วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา 

มสด. D 5.7 

 ระสงค ์
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์ 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
    ✓        

เป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างการบริหาร
จัดการและระบบบริหารงานบุคคล สมบูรณ์
และได้มาตรฐานเดียวกัน 

ร้อยละ 90 1 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

✓ 

2 ความเชื่ อมโยงระบบทะเบียนนักศึกษา 
สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 

ร้อยละ 100 1 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

✓ 

3 ความเชื่อมโยงการบริหารวิชาการ/การเรียน
การสอน (ภายใต้ก ากับของคณะที่เปิดสอน
หลักสูตรนั้นๆ) สมบูรณ์และได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

ร้อยละ 90 1 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

✓ 

4 ความเชื่อมโยงระบบการเงินตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย สมบูรณ์และได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

ร้อยละ 100 1 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

✓ 

5 ความเชื่อมโยงของประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 

ร้อยละ 100 1 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

✓ 

6 จิ๋ วแต่แจ๋ ว  : มี ระบบสนับสนุนเชื่ อมโยง
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาเขตและศูนย์
การศึกษา ในการสงเสริมการเรียนรู ตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาคนทุกชวงวัย  

เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

 

3 คะแนน ✓ 

 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 4 ข้อ 

 
 

6 ข้อ 
(ข้อ 1 2 3 4 5 6) 

8 คะแนน บรรลุ 
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ผลการด าเนินงาน  
 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีหน้าที่

ในการส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงานทางวิชาการต่าง ๆ ให้  “สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย : 
จิ๋ว แต่ แจ๋ว” ภายใต้จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนด มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการเพ่ือให้
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
งานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งความพึงพอใจของลูกค้า  และ ประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศ และมีพันธกิจใน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบุคลากร พัฒนาระบบ
ทะเบียนนักเรียนศึกษาท่ีทันสมัย และ การพัฒนาระบบการบริการด้านวิชาการและงานทะเบียน  

มหาวิทยาลัยมีการวางระบบการจัดการศึกษาที่วิทยาเขตและศูนย์การศึกษาทุกแห่งของ
มหาวิทยาลัย ให้มีการเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาเขตและศูนย์
การศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในประเด็นต่อไปนี้ 
               1) โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบบริหารงานบุคคล 
               2) ระบบทะเบียนนักศึกษา 
               3) การบริหารวิชาการ/การเรียนการสอน (ภายใต้ก ากับของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ๆ) 
               4) ระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ 
               5) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือรักษามาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
ข้อ 1  ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบบริหารงานบุคคล สมบูรณ์และได้
มาตรฐานเดียวกัน  

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา   มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียน 
การสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 15 
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา ได้ถูกระบุไว้ใน รายละเอียด
ของหลักสูตร(มคอ.2)   (D 5.7.1 - D 5.7.7) 

 
ชื่อหลักสูตร ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี (7 หลักสูตร) 
1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. การประถมศึกษา 
2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
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ชื่อหลักสูตร ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา 
ศูนย์การศึกษา ล าปาง (4 หลักสูตร) 
1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. การประถมศึกษา 
2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ธุรกิจการบิน 
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ศูนย์การศึกษา นครนายก (2 หลักสูตร) 
1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. การประถมศึกษา 
2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศูนย์การศึกษา ตรัง (1 หลักสูตร) 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. การท่องเที่ยว 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  
ศูนย์การศึกษา หัวหิน (1 หลักสูตร) 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ธุรกิจการบิน 

 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างการบริหารจัดการและ

ระบบบริหารงานบุคคล ให้สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรที่เป็นสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบบริหารการศึกษา 
(www.academic.dusit.ac.th)  โดยใช้ข้อมูลของบุคลากรจากระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
จะประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้งาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เจ้าหน้าที่ประสานงาน
วิชาการ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานจะรวมถึง เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่ประจ าอยู่ในวิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์
การศึกษา ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงอาจารย์ผู้สอน ต้องมี user ในการเข้าใช้
ระบบบริหารการศึกษา โดยจัดท าคู่มือการใช้งาน เพ่ือให้กลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้จะสามารถเข้าใช้ระบบในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น เปิดรายวิชาให้กับนักศึกษา บันทึกผลการเรียน ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาใน
หลักสูตร  ซึ่งท าให้การบริหารจัดการข้อมูล และข้อมูลบุคลากรมีความสมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 
(D 5.7.8 - D 5.7.9) 
 

http://www.academic.dusit.ac.th/
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จ านวนผู้เข้าใช้ระบบบริหารการศึกษาส าหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (D 5.7.10) 

สถานที่จัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ณ วันที่  

31 กรกฎาคม 2565) 

การเข้าใช้งาน
ระบบบริหาร
การศึกษา  

ร้อยละ 

1. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 31 31 100 
2. ศูนย์การศึกษา ตรัง 21 21 100 
3. ศูนย์การศึกษา นครนายก 12 12 100 
4. ศูนย์การศึกษา ล าปาง 29 29 100 
5. ศูนย์การศึกษา หัวหิน 19 19 100 

รวม 112 112   
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ข้อ 2 ความเชื่อมโยงระบบทะเบียนนักศึกษา สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 
          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบทะเบียนนักศึกษาเป็นฐานข้อมูล และด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบบริหารการศึกษา (www.academic.dusit.ac.th)  ทั้งใน
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษา นักศึกษาทุกคนเมื่อเข้ามารายงานตัวเป็นนั กศึกษา
ของมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษาที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา จะมี
ฐานข้อมูลอยู่ในระบบบริหารการศึกษา และมี user ส าหรับเข้าใช้งาน เพ่ือการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ การยื่นขอส าเร็จการศึกษาเมื่อ
เรียนครบหลักสูตร ตลอดจนข้อมูลทางด้านการเงิน และการกู้ยืม กยศ. ท าให้ความเชื่อมโยงของระบบ
ทะเบียนนักศึกษามีความสมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  (D 5.7.11) 

 
จ านวนนักศึกษาต้องเข้าใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา (D 5.7.12) 

สถานที่จัดการเรียนการสอน จ านวนนักศึกษา    
(ณ วันที่  

31 กรกฎาคม 2565) 

การเข้าใช้งาน
ระบบบริหาร
การศึกษา 

ร้อยละ 

1. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 317 317 100 
2. ศูนย์การศึกษา ตรัง 78 78 100 
3. ศูนย์การศึกษา นครนายก 93 93 100 
4. ศูนย์การศึกษา ล าปาง 189 189 100 
5. ศูนย์การศึกษา หัวหิน 828 828 100 

รวม 1,505 1,505  
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ข้อ 3  ความเชื่อมโยงการบริหารวิชาการ/การเรียนการสอน (ภายใต้ก ากับของคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตร
นั้น ๆ) สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 
          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการก ากับดูแลให้การด าเนินงานของหลักสูตร ด้านการ
บริหารจัดการของหลักสูตร การตรวจประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต
สุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษา พร้อมทั้งการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่การร่วมกันพัฒนาหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) การจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี
และศูนย์การศึกษา นอกจากนั้น ได้มีการจัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในระบบบริหาร
การศึกษา (www.academic.dusit.ac.th) ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา แผนการ
ศึกษา ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในวิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษา จะใช้
เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้เหมือนกับในมหาวิทยาลัย (D 5.7.13)     
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จ านวนหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรร่วมกันกับคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
สถานที่จัดการเรียนการสอน จ านวนหลักสูตร 

ที่เปิดสอน 
การเข้าใช้ระบบ

หลักสูตร ใน
ระบบบริหาร
การศึกษา 

ร้อยละ 

1. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 6 6 100 
2. ศูนย์การศึกษา ตรัง 2 2 100 
3. ศูนย์การศึกษา นครนายก 2 2 100 
4. ศูนย์การศึกษา ล าปาง 4 4 100 
5. ศูนย์การศึกษา หัวหิน 1 1 100 

รวม 15 15  
 
 

ข้อ 4 ความเชื่อมโยงระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 

ส านักส่ง เสริมว ิชาการและงานทะเบียน ด า เนินการจัดท าประกาศค่าท าธรรรมเนียม
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรก าหนดตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และน าเข้าระบบบริหาร
การศึกษา (www.academic.dusit.ac.th)  เพ่ือให้กองคลังท าการตั้งหนี้ และก าหนดระยะเวลาใน
การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ในกิจกรรมวิชาการของแต่ละภาคเรียน เป็นก าหนดเดียวกันทั้ง
ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี  และศูนย์การศึกษา ในส่วนของค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น
ค่าธรรมเนียมเทียบโอนหน่วยกิต หรือค่าธรรมเนียมการปรับ ส านักส่ง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จะเป็นผู้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม และใช้กับนักศึกษาทั้งของ ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต
สุพรรรณบุรี และศูนย์การศึกษา ในอัตราเดียวกัน โดยค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาช าระ จะถูกบันทึกไว้ในระบบ
บริหารการศึกษาทั้งหมด (D 5.7.14) 
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ความเชื่อมโยงของระบบการเงินในมหาวิทยาลัยกับวิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษา 
สถานที่จัดการเรียนการสอน จ านวน

หลักสูตรที่
เปิดสอน 

จ านวน
บุคลากร

สาย
วิชาการ 

จ านวนนักศึกษา จ านวนร้อยละที่ใช้
ประกาศการเงิน

ร่วมกัน 

1. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 7 31 317 100 
2. ศูนย์การศึกษา ตรัง 1 21 78 100 
3. ศูนย์การศึกษา นครนายก 2 12 93 100 
4. ศูนย์การศึกษา ล าปาง 4 29 189 100 
5. ศูนย์การศึกษา หัวหิน 1 19 828 100 

รวม 15 112 1,505  
 

ข้อ 5 ความเชื่อมโยงของประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพของหลักสูตร ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต
สุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษา รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน โดยตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ก่อนน าส่งส านักกลยุทธ์ เพ่ือด าเนินการต่อไป (D 5.7.16 - D 5.7.24) 
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จ านวนหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพประจ าปี 
สถานที่จัดการเรียนการสอน จ านวนหลักสูตร 

ที่เปิดสอน 
จ านวนการเข้ารับ
การตรวจประกัน
คุณภาพภายใน 

ร้อยละ 

1. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 7 7 100 
2. ศูนย์การศึกษา ตรัง 1 1 100 
3. ศูนย์การศึกษา นครนายก 2 2 100 
4. ศูนย์การศึกษา ล าปาง 4 4 100 
5. ศูนย์การศึกษา หัวหิน 1 1 100 

รวม 15 15   
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ข้อ 6 จิ๋วแต่แจ๋ว : มีระบบสนับสนุนเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา ใน
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนทุกชวงวัย  
 

        ด้วยสภาวการณ์และบริบททางสังคมที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลต่อการ
จัดการศึกษาในทุกระดับชั้นรวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เน้นการศึกษาตลอดชีวิต  มีความ
หลากหลายในทางการศึกษาที่มุ่งหวังที่สอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนทุกช่วงวัย  
เพ่ือยกระดับทักษะ  เพิ่มทักษะและส่งเสริมทักษะใหม่ โดยเป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่อ านวยการ ส่งเสริม
และสนับสนุนในการจัดท าโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์
การศึกษา โดยได้จัดท ากระบวนการ/ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดสอน รายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม 
เพ่ือใช้ก ากับในการด าเนินการฯ  ออกแบบแบบฟอร์มในการน าเสนอรายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม (D 5.7.25 -  
D 5.7.26) เพื่อให้คณะ/โรงเรียน วิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษา ได้ด าเนินการออกมาใน
รูปแบบเดียวกัน และน าเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติเปิดสอน ตามล าดับ ตลอดจนประชาสัมพันธ์รายวิชาและ
หลักสูตรฝึกอบรมที่เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ https://bit.ly/3bHXyx9  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และได้จัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารไปยัง
คณะ/โรงเรียน ที่เปิดสอนรายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรมตามรายละเอียดในเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (D 5.7.27)  

        ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าลังจัดท าระบบเพ่ือน ารายวิชาและหลักสูตรอบรม
เ ข ้า สู ่ร ะ บ บ ค ล ัง ห น ่ว ย ก ิต ข อ ง ม ห า ว ิท ย า ล ัย ส ว น ด ุส ิต  โ ด ย ใ ช้ ร ะบ บ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ กษ า
(www.academic.dusit.ac.th) ในการเชื่อมโยงและเป็นฐานข้อมูลให้กับคณะ/โรงเรียน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
และศูนย์การศึกษา ในการจัดเก็บข้อมูลรายวิชา รายชื่อผู้เรียนและผลการเรียน (D 5.7.28)     

        ตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขตสุพรรณบุรีและ
ศูนย์การศึกษา ขอเสนอเปิดรายวิชาและหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ Non-degree เข้าสู่ระบบคลัง
หน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผ่านส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 หลักสูตร/รายวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 10 
หลักสูตร และรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา ล าปาง (D 5.7.29)  
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รายการหลักฐาน  
      D 5.7.1 มคอ.2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. การประถมศึกษา  
      D 5.7.2 มคอ.2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
      D 5.7.3 มคอ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
      D 5.7.4 มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
      D 5.7.5 มคอ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
      D 5.7.6 มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
      D 5.7.7 มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ธุรกิจการบิน 
      D 5.7.8 ข้อมูลจ านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 : กองบริหารงานบุคคล 
      D 5.7.9 ระบบบริหารการศึกษาส าหรับอาจารย์ 
      D 5.7.10 ข้อมูลจ านวนนกัศึกษา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
      D 5.7. 11 ระบบบริหารการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
      D 5.7.12 รายงานจ านวนนักศึกษา กรกฎาคม 2565  
      D 5.7.13 ระบบบริหารการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
      D 5.7.14 ความเชื่อมโยงระบบการเงิน 
      D 5.7.15 ความเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพหลักสูตร : หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก สบย. 
      D 5.7.16 รายงานการประเมินตนเอง ศษ.บ.การประถมศึกษา -วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
      D 5.7.17 รายงานการประเมินตนเอง ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย - วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
      D 5.7.18 รายงานการประเมินตนเอง วท.บ.วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง – วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
      D 5.7.19 รายงานการประเมินตนเอง ศศ.บ.ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง – วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
      D 5.7.20 รายงานการประเมินตนเอง วท.บ.คหกรรมศาสตร์ – วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
      D 5.7.21 รายงานการประเมินตนเอง ศษ.บ.ธุรกิจการบิน - ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ศูนย์การศึกษาหัวหิน และ ศูนย์การศึกษา ล าปาง 
      D 5.7.22 รายงานการประเมินตนเอง ศษ.บ.การประถมศึกษา - ศูนย์การศึกษา ล าปาง 
      D 5.7.23 รายงานการประเมินตนเอง ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย - ศูนย์การศึกษา นครนายก 
      D 5.7.24 รายงานผลการด าเนินงานตรวจประเมินตนเองของหลักสูตรรอบ 6 เดือน  
      D 5.7.25 กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติรายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม Non-degree 
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     D 5.7.26 แบบฟอร์มการจัดท ารายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม รายวิชา Non-degree  
     D 5.7.27 ประชาสัมพันธ์รายวิชาและหลักสูตรฝึกอบรม ระบบคลังหน่วยกิต โดยส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
     D 5.7.28 ตัวอย่างหน้าระบบบริหารการศึกษา (academic.dusit.ac.th) เกี่ยวกับระบบคลังหน่วยกิต 
     D 5.7.29 รายวิชา/หลักสตูรฝึกอบรม Non-degree ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 

กรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2565 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   

นางสาววารุณี  พ่วงสุข 
นางสาวทรรศนีย์  สุทธิภาพย์ 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

มสด. D 5.8  

 ระสงค ์
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
     ✓     

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการ 
Upskill/Reskill 

ร้อยละ 85 1 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

✓ 

2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
ระดับประเทศ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือ 
เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น ไมโครซอฟท์ 

ร้อยละ 15 2 คะแนน 
(ร้อยละ 44.44) 

✓ 

3 งานที่ได้รับการพัฒนา ภายหลังจากการอบรม
ในข้อ 1 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

4 บุคลากรได้รับการเชิญ เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็น 
กรรมการภายนอกสถาบัน หรือบรรยายให้ 
บุคคลภายนอก 

ร้อยละ 35 0.2 คะแนน 
(ร้อยละ 3.70)  

 

5 บุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ ร้อยละ 15 ไม่ประเมินใน
รอบประเมินนี้ 

 

6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรตาม
เงื่อนไข เป็นไปตามมาตรฐานระดับนั้น ๆ 
(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

ร้อยละ 5 ไม่ประเมินใน
รอบประเมินนี้ 

 

เกณฑ์ความท้าทาย 
7 การสร้างผลงานของผู้ที่รับวุฒิบัตรในข้อ 2 ร้อยละ 50 3 คะแนน 

(ร้อยละ 58.33) 
✓ 

8 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรที่
ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจาก
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการ
ยอมรับในระดับโลก/นานาชาติ 

ร้อยละ 10 ไม่ประเมินใน
รอบประเมินนี้ 

 

9 การส่งบุคลากรเข้าไปฝึกฝังตัวภายใน/
ภายนอกหน่วยงาน 

1 คน 3 คะแนน 
( 2 คน) 

✓ 

10 จิ๋วแต่แจ๋ว: โครงการจิบกาแฟแลความรู้ เชิงปริมาณ/ 
คุณภาพ 

ไม่ประเมินใน
รอบประเมินนี้ 
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11 จิ๋วแต่แจ๋ว: การพัฒนาความรู้ของบุคลากร
ร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

เชิงปริมาณ/ 
คุณภาพ 

ไม่ประเมินใน
รอบประเมินนี้ 

 

 
 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 2 ข้อ  5 ข้อ  

 ข้อ 1 2 3  7 9 
10.2 คะแนน บรรลุ 
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ผลการด าเนินงาน  
ข้อ 1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการ Upskill/Reskill 
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค านึงถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการเข้าสู่มาตรฐานสากล และเพ่ือใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับทักษะก าลังคน รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาทักษะ Upskills/Reskills บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 27 
คน จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 25 คน ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานอ่ืน 2 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2565) โดยบุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของส านักส่งเสริมวิชาการฯ และมหาวิทยาลัย คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยได้รับการ Upskills/Reskills ด้วยวิธีการเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบ Online On-site และ On-air ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ 

1. เทคนิคและโปรแกรมท่ีใช้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
2. อบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2) 
3. อบรม "กฎหมายคุ้มตรองข้อมูลส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัย" 
4. Canva for MCU สารสนเทศเพ่ือการน าเสนอองค์ความรู้ 
5. โครงการอบรมพ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) 
6. Airborne Transmission Risk Ventilation การลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อ COVID-19 ทางอากาศ 
7. Personal Data Protection (PDPA) 
8. Microsoft Office Excel 2016 
9. อบรม พัฒนาทักษะเลขานุการ (Upskill) “เลขาฯ ร่วมสมัย” 
10. โครงการอบรม Hybrid Teaching เพ่ือการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
11. อบรม "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ SDU QA ประจ าปีการศึกษา 

2564 (รุ่น 1) 
12. การตรวจ ATK เรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนก็ท าได้ 
13. ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน : การอ่านที่มีประสิทธิภาพ 
14. ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
15. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา Microsoft Office Word 2016 
16. กิจกรรมอบรม “การพัฒนาระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดประชุมสีเขียว (Green 

Meeting) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
17. โครงการสัมมนาออนไลน์  PDPA ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย 
18. Sales & MKT Training Course for Business Growth 
19. โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (อบรม

ทฤษฎี) 
20. อบรมติดอาวุธทางความรู้  เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี  (IT)  อย่างไรให้ปลอดภัยในสถานศึกษา   
21. กลยุทธ์การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ 
22. Cyber Threats and Countermeasure 
23. Digital Baht สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ หรือ CBDC 
24. EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล 
25. การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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26. โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น (ระดับ 1) 
27. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
28. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย" 
29. โครงการอบรม SDU ร่วมใจ...หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม 
30. กิจกรรมการออกแบบบุคลิกตัวการ์ตูนอย่างง่าย ของโครงการ “Life Balance with Art and Culture” 
31. การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างานขั้น

สูง (R2H Advance) 
32. หลักสูตร Upskill Office 365 for SDU Online Learning Platform 
33. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการท างาน" 

 
          ดังปรากฏในตารางสรุปการอบรม Upskills/Reskills ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 (D 5.8.1) 
หมายเหตุ: บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 2 คน ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานอื่น ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน้าที่/สถานที่ปฏิบัติงาน 
1 ดร.สุทัน   มุมแดง ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
2 นางสาวกุลธิดา  โกพัฒตา เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
ข้อ 2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรระดับประเทศ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น 
ไมโครซอฟท ์
       บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับวุฒิบัตรจากการผ่านการอบรม  
เพ่ือพัฒนาทักษะ Upskills/Reskills ด้วยวิธีการเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบ Online On-site และ On-air ในหัวข้อต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการพัฒนา
งานโดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44  
 
การค านวณ   - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีบุคลากร 27 คน  = คิดเป็นร้อยละ 100  
                 - มีบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จ านวน 12 คน  
                                              = 12*100 
                                                    27 
                                              = 44.44 
 
 
 
 
 



SAR SDU แบบรายงานการประเมินตนเอง 
 

Page | 95  
 

รายละเอียดดังนี้   
 

ล าดับ 
หน่วยงานที่เข้าร่วม

อบรม/สัมมนา 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) 

1. นางสาวสุธางค์ หงษ์กลาง 
2. นางสาวจีรวรรณ บุญพิทักษ์ 
3. นางสาวศิรินันท์ อ่ าพันธุ์ 
4. นางสาวรัตติการณ์ ค าแก้ววันดี 
5. นางสาวอุทัยวรรณ อุทัยวัฒน์ 
6. นางสาวดุจดาว ชุนประวัติ 

ได้รับวุฒิบัตรการผ่านอบรมจาก  
ก.พ. ตามหัวข้อที่อบรม  

2 สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 

1. นางสาวจิตราพร จันทรกูล 
2. นางสาววาสนา จันทร์จ่าย 
3. นางสาวรัตติการณ์ ค าแก้ววันดี 
4. นางสาวทรรศนีย์ สุทธิภาพย์ 

Airborne Transmission Risk 
Ventilation การลดความเสี่ ยงใน
การกระจายเชื้อ COVID-19 ทาง
อากาศ 

3. ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) 

1. นางสาวจิตราพร จันทรกูล 
2. นางสาววาสนา จันทร์จ่าย 

โครงการสัมมนาออนไลน์  PDPA 
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย 

4 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

1. นางสาววาสนา จันทร์จ่าย 
2. นางสาวรัตติการณ์ ค าแก้ววันดี 
3. นายอภิชาติ กรมนา 
4. นางสาวณัฐชา แก้ววิมล 

Canva for MCU สารสน เทศเ พ่ือ
การน าเสนอองค์ความรู้ 

5 มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

1. นางสาวทรรศนีย์ สุทธิภาพย์ 
2. นางสาววารุณี พ่วงสุข 

การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการระยะ
สั้น หลักสูตรการบริหารจัดการองค์
ความรู้สู่ความสุขในการท างานขั้นสูง 
(R2H Advance) 

6 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) 

1. นางสาวดุจดาว ชุนประวัติ การจัดท าข้อมูลหลักสูตรและการใช้
งานระบบ TCAS65 

7 สถาบันพัฒนาและ
ทดสอบทักษะดิจิทัล 

1. นางสาววาสนา จันทร์จ่าย Personal Data Protection 
(PDPA) 
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ตัวอย่างประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
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ข้อ 3 งานที่ได้รับการพัฒนา ภายหลังจากการอบรมในข้อ 1 
           บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ ได้รับ Certificate ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร และได้มีการสร้างผลงานและการพัฒนางานที่เห็นได้เด่นชัด อาทิ 
          1) นางสาววาสนา จันทร์จ่าย นายอภิชาติ กรมนา นางสาวรัตติการณ์ ค าแก้ววันดี  นางสาวณัฐชา แก้ววิมล  
เข้ารับการอบรมในหัวข้อ Canva for MCU สารสนเทศเพ่ือการน าเสนอองค์ความรู้ โดยมีผลงานมากกว่า 50 ผลงาน 
เพ่ือต่อยอดการปฏิบัติงานและสื่อสารข้อมูลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในด้านต่าง ๆ ไปยังอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ผู้รับบริการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ โดยการจัดท า Infographic 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ให้กับส านักส่งเสริมวิชาการฯ เช่น ขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะได้รับเอกสาร
อะไรบ้าง การแนะน าวิธีการตรวจสอบปฏิทินวิชาการ ขั้นตอนการยื่นขอส าเร็จการศึกษา ความหมายของรหัสวิชา การ
ขอใบรับรองออนไลน์ง่าย ๆ ใน 7 ขั้นตอน  รายวิชา/หลักสูตรระยะสั้น Non-degree วิธีการดาวโหลดส าเนา
อิเล็กทรอนิกส์ การสมัครเข้าใช้งานระบบ KSP Self -Service เป็นต้น ที่เสนอต่อสาธารณชนในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เช่น เว็บไซต์ Facebook Line เป็นต้น รายละเอียดเพ่ิมเติม Facebook 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวนดุสิต (D 5.8.2) 
https://www.Facebook.com/regis.suandusit และ www.regis.dusit.ac.th 
 
ตัวอย่างผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/regis.suandusit
http://www.regis.dusit.ac.th/
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          2) นางสาวจิตราพร จันทรกูล นางสาววาสนา จันทร์จ่าย นางสาวรัตติการณ์ ค าแก้ววันดี นางสาวทรรศนีย์ สุทธิ
ภาพย์บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เข้ารับการอบรมในหัวข้อ Airborne Transmission Risk 
Ventilation การลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อ COVID-19 ทางอากาศ ได้น าความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดโดยให้ความรู้
กับเพ่ือนร่วมงาน ในการประชุมของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กลั่นกรองความรู้ ออกมาเผยแพร่ เพ่ือการ
ดูแลสุขภาพความปลอดภัยของตนเอง และเพ่ือร่วมงาน รวมถึงบุคคลที่เข้ารับบริการ สร้างเสริมความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
          3)  นางสาวจิตราพร จันทรกูล เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาออนไลน์  PDPA ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย  
เป็นตัวแทนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเข้ารับฟังเพ่ือเตรียมความพรอมดาน 
PDPA การสร้างความตระหนักกับสนับสนุนการน า PDPA สูปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2564 และ นางสาววาสนา จันทร์จ่าย อบรมหัวข้อ Personal Data Protection (PDPA) น าความรู้ที่ได้ไปสู่
บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจ อาทิ การจัดท าเอกสารตรวจสอบ
วุฒิ การขอข้อมูลนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใหม่ การน าส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
การน าส่งข้อมูลไปให้กับหน่วยงานศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในเรื่องการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา เป็นต้น   
 
 
 
 
 
 
 



SAR SDU แบบรายงานการประเมินตนเอง 
 

Page | 100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาออนไลน์  PDPA ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย 
http://www.cupt.net/presentation-pdpa-conference/ 

 
         4) นางสาวดุจดาว ชุนประวัติ อบรมหัวข้อ Microsoft Office Excel 2016 ของส านักงานข้าราชการพลเรือนเพ่ือ
ใช้ในการ upskill ในการใช้ Microsoft Office Excel ในการท างานเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS ซึ่งมีการ
ใช้ Microsoft Office Excel ในการท างานอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มก่อนการรับสมัคร การรับสมัคร จนถึง
การการรวบรวมข้อมูล การค านวณ สถิติรายวัน และรวมเป็นรายปี เพ่ือน าเสนอภาพรวมในการรับนักศึกษาในระบบ 
TCAS แต่ละปีต่อมหาวิทยาลัย  
 
ตัวอย่างการจัดท าข้อมูล โดยใช้ Microsoft Office Excel ในเล่มรายงานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cupt.net/presentation-pdpa-conference/
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ข้อ 4 บุคลากรได้รับการเชิญ เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นกรรมการภายนอกสถาบัน หรือบรรยายให้บุคคลภายนอก 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรจ านวน 27 คน โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจ านงค์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน เป็นผู้วิทยากรบรรยายหลักสูตร BUTLER เพ่ือการประกอบอาชีพส าหรับการให้บริการ โดยได้จัดอบรมแล้ว 
จ านวน 3 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม 2565  โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์ (Butler) มืออาชีพ เป็นการต่อยอด
ความรู้ เทคนิค และทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประกอบอาชีพในเส้นทางของบัตเลอร์ ได้แก่ Butler Mindset 
ความต้องการและความคาดหวังเพ่ือการสร้างการบริการที่เหนือความคาดหมาย ขอบข่ายบัตเลอร์มืออาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพภายนอกสู่มืออาชีพ มารยาทสังคมและการเข้าสังคมชั้นสูง อาหารและเครื่องดื่มและการบริการอาหารส าหรับ
ชนชั้นสูง และการดูแล Luxury Brand ตลอดจนการดูแลเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย และเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับ
งานบัตเลอร์ โดยได้จัดอบรม จ านวน 3 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์มืออาชีพ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2565 
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รุ่นที่ 2 หลักสูตร BUTLER เพ่ือการประกอบอาชีพส าหรับการให้บริการในตะวันออกกลาง โดย ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2565 

รุ่นที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Hotel Butler เพ่ือการประกอบอาชีพในโรงแรมโดย  ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 1 -8 
กรกฎาคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การค านวณ    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีบุคลากร 27 คน  = คิดเป็นร้อยละ 100  
                  - บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบรรยายให้บุคคลภายนอกจ านวน 1 คน  
                                              = 1*100 
                                                    27 
                                              = 3.70  
 
 
ข้อ 5 บุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ 

-ไม่ประเมินในรอบประเมินนี้- 
 
ข้อ 6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรตามเงื่อนไข เป็นไปตามมาตรฐานระดับนั้น ๆ (อายุไม่เกิน 2 ปี) 

-ไม่ประเมินในรอบประเมินนี้- 
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ข้อ 7 การสร้างผลงานของผู้ที่รับวุฒิบัตรในข้อ 2 
         บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ได้รับ Certificate ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร และได้มีการสร้างผลงานและพัฒนางานที่เห็นได้เด่นชัด รายละเอียด ในข้อ 
3 โดยมีจ านวน 7 คน จาก 12 คน ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรจากสถาบันภายนอก คิดเป็นร้อยละ 58.33  
 
การค านวณ   - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีบุคลากรที่ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรจากสถาบันภายนอก  
จ านวน 12 คน   = คิดเป็นร้อยละ 100  
                 - บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีผลงานที่เด่นชัด จ านวน 7 คน  
                                              = 7*100 
                                                    12 
                                              = 58.33  
 
ข้อ 8 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือ
ได้รับการยอมรับในระดับโลก/นานาชาต ิ

-ไม่ประเมินในรอบประเมินนี้- 
 
ข้อ 9 การส่งบุคลากรเข้าไปฝึกฝังตัวภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 

บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 2 คน ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานอ่ืน ภายใมหา
วิทยาลัย ดังนี้ 

1. ดร.สุทัน   มุมแดง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับ ช านาญการ ไปปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักกิจการพิเศษ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 2181/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักและผู้อ านวยการ
สถาบัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (D 5.8.2) 

2. นางสาวกุลธิดา  โกพัฒตา เจ้าหน้าที่ส านักงาน(บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ ไปปฏิบัติงานเป็น
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 1056/2561 เรื่อง อนุญาตให้ นางสาวกุลธิดา 
โกพัฒตา ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561  (D 5.8.3) 
 
ข้อ 10 จิ๋วแต่แจ๋ว: โครงการจิบกาแฟแลความรู้    
         จิ๋วแต่แจ๋ว: การพัฒนาความรู้ของบุคลากรร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

-ไม่ประเมินในรอบประเมินนี้- 
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รายการหลักฐาน 
 
     D 5.8.1 ตารางสรุปการ Upskills/Reskills การอบรมของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
               เดือนสิงหาคม 2564 - เดือนกรกฎาคม 2565 
     D 5.8.2 ค าสั่งแต่งตั้ง ดร.สุทัน มุมแดง เป็นผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
     D 5.8.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุญาตให้ นางสาวกุลธิดา โกพัฒตา ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
          นางสาววาสนา  จันทร์จ่าย 
          นางสาวรัตติการณ์ ค าแก้ววันดี 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : ความสามารถด้านการสื่อสารองค์กร 

มสด. D 5.9 

 ระสงค์ 
เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
     ✓     

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 รูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครอบคลุม 
เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงประมาณ/
คุณภาพ 

1 คะแนน 
(5 ช่องทาง) 

✓ 

2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างชาติที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้างภาพลักษณ์ อัต
ลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ ผลงาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงานที่ครอบคลุมจุดเน้น
ที่ต้องการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอก       
ทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ 

เชิงประมาณ 
20 และ/หรือ
เชิงคุณภาพ 

1 คะแนน 
- Infographic 
109 ชิ้น 
- Clip VDO 10 
Clip 
- ยอดการเข้าถึง 
167,135 คน 

✓ 

3 จ านวนการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงานรวมทุกช่องทาง และทุกลักษณะ
การเข้าชม (ยอด Followers ยอด Like และ
ยอด Subscribes) 

300,000 0.5 คะแนน 
- จ านวนผู้ติดตาม 
65,536 คน 
- จ านวนผู้เข้าชม  
167,135 คน 

 

4 จ านวนสื่ อ  (ชิ้ น ง าน )  แบบ offline ที่ มี  
Impact ต่อการรับรู้ของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตในประชาชน 

1 ชิ้นงาน 1 คะแนน ✓ 

เกณฑ์ความท้าทาย 
5 มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษ

ที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นปัจจุบัน 
1 3 คะแนน ✓ 

6 มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นภาษา
ต่างชาติที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นปัจจุบัน 

1 ไม่ประเมินในรอบ
ประเมินนี้ 

 

7 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก/
กลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลให้ผู้สมัครเรียนที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 30 ผู้สมัครเรียน
เพ่ิมข้ึน 8.25% 

(835 คน) 
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8 จิ๋วแต่แจ๋ว : มีช่องทางการสื่อสาร สนับสนุน 
ผู้เรียน ในด้านการบริการวิชาการ 

เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 4 ข้อ  5 ข้อ  

(ข้อ 1 2  4 5 8 ) 
9.5 คะแนน บรรลุ 
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ผลการด าเนินงาน  
 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให้การ

จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต (Dynamic 
University Management) สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางาน
บริการที่เป็นเลิศ ถูกต้อง รวดเร็ว ยึดความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติงานทางด้านการ
สื่อสารที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการที่สามารถน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการอย่างสม่ า เสมอ มีการติดตามความต้องการของผู้รับบริการ  
การให้บริการตลอดเวลา ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนตัวบ่งชี้ที่ส าคัญท่ีเกี่ยวกับ
การสื่อสารส าหรับองค์กรตลอดมา นอกจากนี้ เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารกิจกรรม
วิชาการต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการ รวดเร็ว ทันเวลา และเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน 

ข้อ 1  รูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครอบคลุม เข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ผ่านช่องทางของหน่วยงาน ครอบคลุมตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาไทย
เป็นหลัก รวมทั้งอาจารย์ บุคลากร และบุคคลที่มีความสนใจ จ านวน 5 ช่องทาง โดยเรียงล าดับช่องทางการ
สื่อสารที่ได้รับการติดต่อมากท่ีสุด ดังนี้ 

1. ช่องทาง Facebook ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ส าหรับอาจารย์ 
ส าหรับบุคลากร และใช้ในการติดต่อสื่อสารให้บริการตอบข้อซักถาม 
(https://www.facebook.com/regis.suandusit) (D 5.9.1) 
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2. ช่องทาง เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ ของส านักส่งเสริมวิชาการฯ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สามารถให้บริการต่างๆ ที่สะดวกสบาย 
ทันสมัย และรวดเร็ว  อีกท้ังเป็นการแนะน าหน่วยงานเบื้องต้น และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  (https://regis.dusit.ac.th/main) (D 5.9.2) 

 

 
 
 
3. ช่องทาง Application Line ใช้ในการติดต่อสื่อสารแจ้งข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวิชากับนักศึกษา ประสานงานแจ้งข้อมูลกับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  (D 5.9.3) อาทิเช่น 
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4. ช่องทาง Application Microsoft Teams ใช้ในการสื่อสาร และการจัดการเรียนการสอน
รปูแบบ Online ของรายวิชาต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
(D 5.9.4) 

 
5. ช่องทาง YouTube : Regis Suan Dusit University ใช้ในการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และ

วิธีการเข้าใช้งานระบบสนับสนุนด้านบริการการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาทิเช่น  
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Academic ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ขั้นตอนการยื่นขอส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (D 5.9.5) 
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ข้อ 2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ใน
รูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ ผลงานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงานที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอก ทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ภาษาไทย ในรูปแบบอินโฟ
กราฟิก (Infographics) และคลิปวิดีโอ ในรูปแบบที่ทันสมัย สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความ
เชี่ยวชาญ/ผลงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ครอบคลุมตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาไทยเป็นหลัก 
อาจารย์ บุคลากร และบุคคลที่มีความสนใจ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ผ่านช่องทางของ
หน่วยงาน ได้แก่ 

1. ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.dusit.ac.th         
(D 5.9.2) 

2. ช่องทาง Facebook ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (D 5.9.1) 
3. ช่องทาง YouTube : Regis Suan Dusit University (D 5.9.5) 
4. ช่องทาง Application Line ของกลุ่มต่าง ๆ ของบุคคล หน่วยงานภายใน และหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ (D 5.9.3) 
ในปีการศึกษา 2564 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) 

ภาษาไทย ในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographics)  จ านวน 109 ชิ้น  และคลิปวิดีโอ จ านวน 10 คลิป 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลัก  (D 5.9.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อ 3  จ านวนการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานรวมทุกช่องทาง และทุกลักษณะการเข้าชม 
(ยอด Followers ยอด Like และยอด Subscribes) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีช่องทางการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 5 ช่องทาง 
ได้แก่  

1. ช่องทางเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main/ 
2. ช่องทาง Facebook https://www.facebook.com/regis.suandusit 
3. ช่องทาง YouTube : Regis Suan Dusit University  
4. ช่องทาง Application Line  
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5. ช่องทาง Application Microsoft Teams  
ในปีการศึกษา 2564 จ านวนการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานรวมทุกช่องทาง 

จ านวนผู้ติดตาม 65,536 คน จ านวนผู้เข้าชม 167,135 คน  รายละเอียดแต่ละช่องทาง ดังนี้ 
1) จ านวนผู้ เข้าใช้งานผ่านช่องทางเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

http://regis.dusit.ac.th ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 จ านวนทั้งสิ้น 17,095 คน  
2) ช่องทาง Facebook ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมจ านวนผู้ติดตาม 

ทั้งสิ้น 17,743 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565) (D 5.9.7) 
3) ผู้ติดตาม Subscribes ผ่านช่องทาง YouTube : Regis Suan Dusit university จ านวน 

81 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565)  
4) ช่องทาง Application Line จ านวนรวมทั้งสิ้น 14,814 คน 

4.1 กลุ่มไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษา อาจารย์และวิทยากร และผู้ประสานงาน
รายวิชา จ านวน 18 รายวิชา จ านวนรวมทั้งสิ้น 11,752 คน 

4.2 กลุ่มไลน์คณะ/โรงเรียน/ผู้ประสานงานรายวิชา/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 933 คน  

4.3 กลุ่มไลน์การสื่อสารข้อมูล Tcas 64/ Follow Up Tcas 64 จ านวนรวมทั้งสิ้น 181 
คน  

4.4 กลุ่ม Open chat SDU64 จ านวน 1,016 คน Open chat ข่าวนักศึกษาสวนดุสิต 63 
จ านวน 932 คน (D 5.9.4) 

5) ช่องทาง Application Microsoft Teams  ในการจัดการเรียนการสอน และประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนรวม 15,803 คน (D 5.9.5) 

 

ข้อ 4  จ านวนสื่อ (ชิ้นงาน) แบบ Offline ที่มี Impact ต่อการรับรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใน
ประชาชน 

         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการให้กับอาจารย์ 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยผ่านสื่อช่องทางหลายรูปแบบ ซี่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยจะด า เนินการใน
การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมถึงเอกสารแผ่นพับให้เป็นที่รู้จักของ
บุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ ได้รับข้อมูลทางการบริการทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง  

ในปีการศึกษา 2564 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ มีสื่อ (ชิ้นงาน) แบบ Offline ที่มี Impact ต่อการรับรู้
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในประชาชน จ านวน 1 ชิ้นงาน คือ กิจกรรม A Real Delight University : SDU 
Open House 2021 โดยได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และจัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมงาน 
กิจกรรม A Real Delight University : SDU Open House 2021 ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านช่องทางเว็บไซต์  
https://openhouse.dusit.ac.th/ การจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Facebook 
Live : Suan Dusit University และออนไลน์ผ่ านระบบ Zoom Meeting จัดขึ้ น ในวัน เสาร์ ที่  27 
พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น.  
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การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ มีจ านวนบัญชีผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 107 บัญชีผู้ใช้ ซึ่งบาง
โรงเรียนใช้บัญชีผู้ใช้เดียวและให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าว   

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้อง Online 
Learning Room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 (D 5.9.8) 

 

 



SAR SDU แบบรายงานการประเมินตนเอง 
 

Page | 113  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 5 มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นปัจจุบัน 

         มห า วิ ท ย าลั ย ส วนดุ สิ ต  มี เ ว็ บ ไ ซต์ ภ าษา อั ง กฤ ษ  เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า รนั ก ศึ กษ าต่ า ง ช า ติ  
https://www.dusit.ac.th/en/# (D 5.9.8) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ มี
บทบาทหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนบริการทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคล มีระบบบริหาร
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกรายงานผลการเรียน และรายงานผลการลงทะเบียนเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง (D 5.9.10) 
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ข้อ 6 มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นภาษาต่างชาติที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นปัจจุบัน 

       - ไม่ประเมินในรอบประเมินนี้ - 

 

ข้อ 7 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก/กลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลให้ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น 

        ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ครอบคลุม
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาไทยเป็นหลักและบุคคลที่มีความสนใจ อีกทั้งยังมีการผลิตเนื้อหาสื่อ 
(Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ/ผลงาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยังภายนอก อาทิเช่น การจัดกิจกรรม Open 
House 2021 ออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ส่งผลให้มี
ผู้สมัครเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากการเปรียบเทียบข้อมูลผู้สมัครปี 2563 กับปี 2564 พบว่า 
ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีจ านวนผู้สมัครเรียนทั้งสิ้น 10,953 คน เพ่ิมขี้น 853 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.25 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืองานบริการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล  รายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

รายงานจ านวนผู้สมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้รายงานตัว (D 5.9.11) 

ปีการศึกษา จ านวนหลักสูตร จ านวนผู้สมัคร 

2563 41 10,118 

2564 40 10,953 
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ข้อ 8 จิ๋วแต่แจ๋ว : มีช่องทางการสื่อสาร สนับสนุน ผู้เรียน ในด้านการบริการวิชาการ 

ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิ๋วแต่แจ๋ว มีจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านการบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้
และสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และระบบสนับสนุนผู้เรียน ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สนับสนุนจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน และระบบสนับสนุน
ผู้เรียน โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร สนับสนุนผู้เรียน ในด้านการให้บริการวิชาการ ดังนี้ 

1. ช่องทาง การบริการหน้าเคาน์เตอร์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ช่องทาง Facebook ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษา และใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ให้บริการตอบข้อซักถาม  (https://www.facebook.com/regis.suandusit) (D 5.9.1) 
3. ช่องทาง เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเผยแพร่ 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ https://regis.dusit.ac.th/main/ 
  (D 5.9.2) 

4. ช่องทาง Application Line ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (D 5.9.3) 

5. ช่องทาง Application Microsoft Teams ใช้ในการสื่อสารระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (D 5.9.4) 

6. ช่องทาง YouTube : Regis Suan Dusit University ใช้ในการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้า
ใช้งาน Application ต่าง ๆ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (D 5.9.5) 

ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักถึงความเสถียรของระบบสนับสนุนการ
ท างาน โดยได้จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการเรียน การสอน และ
การบริการ (D 5.9.12) ดังนี้ 

1. ระบบบริหารการศึกษา 
2. โปรแกรมทดลองค านวณเกรดเฉลี่ย 
3. ระบบตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ระบบตรวจสอบสถานะ มสด.6 
5. ระบบขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ 
6. ระบบตรวจสอบเลขท่ีส่งข้อมูล 11 หลักกับทางส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
7. การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

นอกจากนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยังร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนโดย
การเข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ และร่วมสมทบทุนการศึกษา “กองทุนศณะ ผลพันธิน” และ “กองทุนสภา
มหาวิทยาลัยประจ าปี 2565 โดยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการทุกภาคการศึกษา (D 5.9.13) 

          จากการด าเนินงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานข้างต้น ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีหลักสูตรเปิดรับนักศึกษามีจ านวนผู้สมัครเพ่ิมข้ึนอัตราร้อยละ 8.25 (D 5.9.11) 
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รายการหลักฐาน  
D 5.9.1 Facebook ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

https://www.facebook.com/regis.suandusit 
D 5.9.2 เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.dusit.ac.th 
D 5.9.3 ช่องทาง Application Line กลุ่มต่าง ๆ ของบุคลากร หน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอก 
D 5.9.4 ช่องทาง Application Microsoft Teams นักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
D 5.9.5 ช่อง YouTube Regis Suan Dusit university      

https://www.youtube.com/results?search_query=Regis+suandusit+universit 
D 5.9.6 สื่อแผ่นภาพ (Infographic) และคลิปวิดีโอ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
D 5.9.7 สรุปจ านวนผู้ติดตาม Facebook ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
D 5.9.8 สื่อแผ่นภาพ (Infographic) กิจกรรม A Real Delight University: SDU Open House 

2021 
D 5.9.9 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาษาอังกฤษ https://www.dusit.ac.th/en/ 
D 5.9.10 ระบบบริหารการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภาพตัวอย่างรายงานผล

การเรียน และภาพตัวอย่างรายงานผลการลงทะเบียนเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 
D 5.9.11 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
D 5.9.12 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=2486 
D 5.9.13 เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม จิบกาแฟ และการบริจาคทุนการศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

นายอภิชาติ กรมนา 
นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู่ 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ชื่อตัวชี้วัด : ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

มสด. D 5.10 

 ระสงค์ 
เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
     ✓     

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 นโยบายการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อการ
ปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภายในหน่วยงาน มี
การก าหนดนโยบาย แนวทาง แผนการบริหาร
ความเสี่ยง แผนฉุกเฉิน 

ครบทุกแผน 1 คะแนน ✓ 

2 การวางแผน/แนวทางการจัดหาเตรียม
งบประมาณเพ่ือใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีข้อมูล
เพียงพอ และพร้อมที่จะเขียนโครงการเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไข/
ป้องกัน 

1 แผน 1 คะแนน ✓ 

3 ระบบการติดต่อสื่อสารประสานงานทีมเฉพาะกิจ 
และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ในการ 
วางแผนด าเนินการป้องกัน ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา 

ภายใน 20 
นาท ี

1 คะแนน ✓ 

4 แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ทุก 
หน่วยงานและบุคลากรสามารถด าเนินการปฏิบัติ 
ตามได้อย่างถูกวิธี 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

5 สร้างบรรทัดฐาน มาตรฐานการท างานใหม่  
(1 ต่อมาตรฐาน) 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

6 การใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชันที่รองรับการ 
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

7 การรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและชีวิต
ความปลอดภัยของบุคลากรอยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้อันเนื่องมาจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

8 จิ๋วแต่แจ๋ว เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 
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การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 5 ข้อ  8 ข้อ  

(ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8) 
10  คะแนน บรรลุ 
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ผลการด าเนินงาน  
 
ข้อ 1 นโยบายการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภายในหน่วยงาน มีการก าหนด
นโยบาย แนวทาง แผนการบริหารความเสี่ยง แผนฉุกเฉิน 
        ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดการแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2566 โดยมีบุคลากรร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน คือ (1) นางสาววารุณี 
พ่วงสุข (2) นางสาวอุทัยวรรณ อุทัยวัฒน์ เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ร่วมถึงมีบุคลากรที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการท างาน (คปอ.) 3 ท่าน คือ (1) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
(2) รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ (3) หัวหน้าส านักงานฯ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและปัญหาที่
ปรากฎในส่วนงาน เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหา และน ามาจัดท ามาตรการของส่วนงานเพ่ือป้องกันและลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินความปลอดภัยของหน่วยงานและจัดท ารายงาน
น าเสนอต่อคณะกรรมการ (คปอ.) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน รวมถึงได้ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานภายในส านักส่งเสริมวิชาการฯ  คือ การปิดไฟ ปิดแอร์ ช่วงพักกลางวันของวันท าการ โดยบุคลากรทุกคน
ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและช่วยประหยัดพลังงานให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมเป็น
คณะท างานด้านการจัดการด้านพลังงาน ระดับส่วนงานและหน่วยงาน จ านวน 4 ท่าน คือ  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ (2) นางสาวจิตราพร จันทรกูล (3) นางสาวรัตติการณ์ ค าแก้ววันดี  และ (4) นางสาว  
ทัศนาวรรณ ชมภู่  
         ส าหรับการเตรียมความพร้อมในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินั้น  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เตรียมความพร้อม  
วางแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อยู่ในสภาวะควบคุมไม่ได้ ดังนี้ 
         1.1 กรณีปิดปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา  
         1.2 สถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยปิดท าการ 
         1.3 การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2566  
         1.4 การประชุมคณะกรรมการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างานผ่านระบบ
ออนไลน์ 
         1.5 นโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการจัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์  
         ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ให้ความส าคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตของบุคลากรและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  (D 5.10.1 - D 5.10.3) 
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ข้อ 2 การวางแผน/แนวทางการจัดหาเตรียมงบประมาณ เพื่อใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีข้อมูลเพียงพอ และ 
พร้อมที่จะเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไข/ป้องกัน  
       จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศมาตรการเยียวยานิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา: การลดค่าเล่าเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในด้าน
เศรษฐกิจเป็นวงกว้าง สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงก าหนดมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือในการลดค่าเล่าเรียนแก่นิสิตนักศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ดังนั้นเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการฝ่าย
แผนงาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ด าเนินการประสานงานกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ 
เพ่ือร่วมกันจัดท าโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณการสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาได้มีการจัดเตรียมความพร้อม
ของข้อมูล รายชื่อและจ านวนนิสิตนักศึกษาคนไทย ทุกระดับทุกชั้นปี ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมในแต่ละ
หลักสูตร และการจัดเตรียม Application ส าหรับการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการ 
          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยได้ประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 15 กันยายน 2564  ซ่ึงผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุม  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ต้องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทราบถึงสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือใน
การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/2564   

- ประสานงานคณะ/โรงเรียน แจ้งนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้เรียบร้อย
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564  

- กรณีนักศึกษาท่ีได้สิทธิ์เรียนฟรีรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป จ านวน 9 หน่วยกิต  หากนักศึกษาไม่ได้ใช้สิทธิ์ 
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ภาคฤดูร้อนเดิม) นักศึกษาสามารถน าสิทธิ์ 9 หน่วยกิตไปลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ หรือหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2563 
(ภาคฤดูร้อน) 3 หน่วยกิต คงเหลือ 6 หน่วยกิตนักศึกษาก็สามารถน าหน่วยกิตที่เหลือไปลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้เช่นกัน  ทั้งนี้ หากนักศึกษาที่มีผลการเรียน “ไม่ผ่าน” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
มหาวิทยาลัยจะคิดเงินค่าธรรมเนียมตามปกติ 

- ด าเนินการประสานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือติดตามเรื่องของบัตรนักศึกษาและบัญชี 
พร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษาที่จะใช้ในการรับสิทธิ์เงินคืน ส าหรับการได้รับลดหย่อน 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ด าเนินการตามมอบหมายตลอดจนมีการจัดข้อมูลการสนับสนุน 
การด าเนินงานให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น (D 5.10.4) 
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ข้อ 3 ระบบการติดต่อสื่อสารประสานงานทีมเฉพาะกิจและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ในการวางแผน
ด าเนินการป้องกัน ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบการติดต่อสื่อสารประสานงานทีมเฉพาะกิจและบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหาร ในการวางแผนด าเนินการป้องกัน ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม โดยน าเทคโนโลยี/
แอปพลิเคชันที่รองรับการด าเนินการ  ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยได้ก าหนดช่องทาง 
การสื่อสารร่วมกันในองค์กร เช่น การสร้างห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยระบบ Microsoft 
SharePoint ซึ่งจะใช้เป็นพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานร่วม หรือแบ่งบันข้อมูล  (Microsoft One Drive/ Application 
Line) ของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (D 5.10.5) 
           

 

 
 
ข้อ 4 แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรสามารถด าเนินการปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกวิธี 
          จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีเหตุฉุกเฉิน ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน วางแนวทางการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ทุกหน่วยงาน และบุคลากรสามารถด าเนินการปฏิบัติ
ตามได้อย่างถูกวิธี  โดยในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติโดยมีการก าหนดนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงานสื่อสารไปยัง
บุคลากร  ด้วยการประชุมบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการฯ ผ่านระบบ Microsolf Teams ในทุกเดือน กรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ ไดจ้ัดตั้งทีมเฉพาะกิจ  เพ่ือวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกท้ังได้
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จัดท าข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ญาติของบุคลากรส าหรับติดต่อกรณีฉุกเฉินไว้ และได้มีการจัดท า Infographic เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบ รวมถึงใช้ช่องทาง Application Line สื่อสารข้อมูลแจ้งผลการ
ตรวจ ATK ของบุคลากรทุกคนก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน โดยได้ด าเนินการจัดประชุมบุคลากร เพ่ือสรุปแนวทางการ
ปฏิบัติงานบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว  
(D 5.10.5 - D 5.10.8) 
 

 

 
ข้อที่ 5 สร้างบรรทัดฐาน/มาตรฐานการท างานใหม่  
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการสร้างบรรทัดฐานใหม่และมาตรฐานการท างานใหม่ให้กับ
บุคลากรโดยมีการประชุมสรุปการจัดท าสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการฯ ของแต่ละกลุ่มงาน 
และแจ้งให้บุคลากรทราบ ตลอดจนได้น าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนการท างานในช่วงที่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home (WFH) เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) จึงมีการน าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้ร่วมการปฏิบัติงาน ดังนี้   
         - การรายงานการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Microsoft SharePoint 
         - การประชุมผ่าน Microsoft Teams 
         - สื่อสารภายในส านักส่งเสริมวิชาการ ผ่านช่องทาง Application Line Group  
         - การน าส่งเอกสาร มสด.6 ของอาจารย์  ผ่านระบบการน าส่งเอกสาร มสด.6 
         - ค าร้องของนักศึกษาขอเอกสารทางการศึกษา ผ่านระบบค าร้องออนไลน์  
(D 5.10.7) 
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ข้อ 6 การใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชันที่รองรับการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน  เพ่ือรองรับการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยเน้นการให้บริการแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า ในการขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา ประกอบ
ไปด้วย ใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองนักศึกษา ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบแปลปริญญาบัตร ใบรับรองเรียนครบ
หลักสูตร และเอกสารใบรับรองจากต่างประเทศ (มีแบบฟอร์ม)  โดยจัดท าช่องทางในการขอเอกสารผ่านทาง
ออนไลน์ และติดต่อประสานงานผ่านทาง Facebook ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ  
E-mail registsdu@gmail.com รวมถึงได้จัดท า Infographic แนะน าขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน  อีกทั้ง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีเว็บไซท์ https://regis.dusit.ac.th/main/ เพ่ือบริการอาจารย์ นักศึกษา  
และมีระบบ e-service ที่พร้อมให้บริการในส่วนของการทดลองค านวณเกรดเฉลี่ย การตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา  
โดยน าเทคโนโลยี/แอปพลิเคชันที่รองรับการด าเนินการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ง่ายขึ้น (D 5.10.7 –  
D 5.10.8) 
 
ข้อ 7 การรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและชีวิตความปลอดภัยของบุคลากรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อัน
เนื่องมาจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข 
           ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน  ซึ่งด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานระดับส านัก อย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการก าหนดแผนงานและแนวทางในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ  
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมการอบรม Green THM: Workplace 
Health and Safety, Energy Saving and Environmental Care เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  อีกทั้งสนับสนุน
บุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ 2565  และ
การจัดบุคลากรหมุนเวียนดูแลความปลอดภัยในส านักงานและเคาน์เตอร์บริการ  และเข้าร่วมโครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดภาวะก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง    
           รวมถึงรูปแบบในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในส านักส่งเสริมวิชาการฯ ในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ไม่ปกติ  ที่ได้มีการวางแนวทาง ดังนี้  

• กรณีการปิดปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา เนื่องจากไฟฟ้าดับ  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางการด าเนินงานป้องกันข้อมูลในระบบบริหารการศึกษา 

              1. ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือท าการส ารอง (Back up) ข้อมูล 
              2. ประสานงานแจ้งคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง รับทราบล่วงหน้า 
              3. ให้บริการข้อมูลที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส ารองไว้ 

• กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
              ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินงานตามนโยบายระดับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย 
              1. ก าหนดแนวทางการท างานโดยให้บุคลากรปฏิบัติงาน แบบ WFH 
              2. จัดตารางเวรให้บุคลากรผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยมีการรายงานจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานรายวันให้ผู้บริหารทราบ 
              3. การท างานผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบส านักงานอิเล็กทอนิกส์ (e-office) ระบบ
บริหารการศึกษา ระบบ WBSC-LMS  
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              4. รายงานการท างาน Work Form Home (WFH) ผ่านช่องทาง Microsoft SharePoint   รวมถึง
บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการฯ ต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน รวบรวมรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน
น าเสนอผู้บริหารทราบ  
              5. สื่อสารภายในองค์การ โดยใช้ช่องทาง Application Group Line โทรศัพท์มือถือ 
              6. ประชุมบุคลากรภายในผ่านระบบ Microsoft Teams 
              7. ก าหนดผู้รับผิดชอบตอบค าถามผ่าน Facebook 
              8. ก าหนดช่องทางให้นักศึกษาขอเอกสารทางการศึกษาผ่านทางออนไลน์  ค าร้องขอเอกสารทาง
การศึกษา และจัดส่งทางไปรษณีย์  
(D 5.10.1/ D 5.10.3/ D 5.10.5 - D 5.10.10) 
 
ข้อ 8 จิ๋วแต่แจ๋ว : การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 
        จากทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุผลส าเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่มงุหวังที่สอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม 
         จุดมงุเนนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
         1. ความหลากหลายทางการศึกษา 
         2. การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
         3. องค์กรที่พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง 
         4. จุดเนน (SP ซีรี่ย) 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีกระบวนการเตรียมพร้อม กรณีการท างานเร่งด่วน/ภาวะฉุกเฉิน 
สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว ในจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
         1. เป็นองคก์รที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
             ส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นส่วนงานที่ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว  รวมถึงมีการประชุมเพ่ือแจ้งให้บุคลากรภายใน
ส านักฯ รับทราบอย่างทั่วถึง 
         2.การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
           การเพ่ิมความสามารถทางความคิด ความคิดสร้างสรรค์ การมุ่งมั่นในการท างาน การคิดออกแบบ การรู้ถึง
ล าดับความส าคัญและสภาวการณ์เร่งด่วน ทักษะใหม่ ความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงาน 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สนับสนุนบุคลากรโดยการส่งเข้าร่วมการอบรมโครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ศักยภาพในการท างานของบุคลากร  อีกทั้ง มีการประชุม
ผู้บริหารเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และสื่อสารให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกันผ่านการประชุมบุคลากร
ภายในส านักส่งเสริมวิชาการฯ  และจัดท า Infographic เพ่ือประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ทราบ 
อีกท้ังมีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Website “Facebook ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวนดุสิต”  โดย
มีหัวหน้ากลุ่มงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การติดตามงาน  หากมีกรณีเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน  ผู้บริหาร
ของส านักฯ จะด าเนินการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดวางบุคลากรที่มีความช านาญในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  (D 5.10.3 - 
D 5.10.9)  

อีกท้ังมีบุคลากรที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน 
(คปอ.) 3 ท่าน โดยมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับ
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สภาพแวดล้อมและปัญหาที่ปรากฎในส่วนงาน เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหา และน ามาจัดท ามาตรการของ
ส่วนงานเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินความปลอดภัยของ
หน่วยงานและจัดท ารายงานน าเสนอต่อคณะกรรมการ (คปอ.) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน รวมถึงได้ด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานภายในส านักส่งเสริมวิชาการฯ  คือ การปิดไฟ ปิดแอร์ ช่วงพักกลางวันของวันท าการ 
โดยบุคลากรทุกคนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและช่วยประหยัดพลังงานให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีบุคลากร
เข้าร่วมเป็นคณะท างานด้านการจัดการด้านพลังงาน ระดับส่วนงานและหน่วยงาน  

 
รายการหลักฐาน  
       D 5.10.1 แนวทางการด าเนินการป้องกันข้อมูลระบบบริหารการศึกษา  
       D 5.10.2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล อมในการท างาน (คปอ.)/

คณะท างานด้านการจัดการพลังงานระดับส่วนงานและหน่วยงาน    
ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 795/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้า

งาน สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 861/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

 สภาพแวดล้อมในการท างาน สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 718/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานระดับส่วนงาน

และหน่วยงาน สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 
                  ประกาศมหาวิทยาลัย จ านวน 7 ฉบับ  
                   รายงานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างานส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
                   รอบ 6 เดือน 1 กรกฎาคม -31 ธันวาคม 2564 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVIC 19 ฉบับที่ 1/2564-3/2564 
จ านวน 3 ฉบับ (หน้าที่ 21-26) 
                   รอบ 6 เดือน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVIC 19 ฉบับที่ 1/2565 (หน้าที่ 3-
4) 
                   แผนงานและแนวทางในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
                   รายงานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมนการท างานส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
                   รอบ 6 เดือน 1 กรกฎาคม -31 ธันวาคม 2564 แผนงานและแนวทางในการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย (หน้าที่ 32-33) 
                   รอบ 6 เดือน 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565 แผนงานและแนวทางในการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย (หน้าที่ 10-11) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการท างาน/คณะท างานด้านการจัดการพลังงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Online ผ่านระบบ 
Microsoft Teams 
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- รายงานระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานรอบ 6 
เดือน 

      - ครั้งที่ 5 (25)/2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.  
      - ครั้งที่ 6 (26)/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. 
      - ครั้งที่ 1 (27)82564 วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. 
      - ครั้งที่ 2 (28)/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. 

       D 5.10.3 การบริหารความเสี่ยงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ 2566 
                    - ค ำสั่งมหำวทิยำลัยสวนดุสิต ท่ี 2317/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

- แผนบริการความเสี่ยงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจ าปีงบประมาณ 2566 
       D 5.10.4 การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564        
       D 5.10.5 ช่องทางการสื่อสารบุคคลากรส านักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน  
                   - Microsoft OneDrive ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

- Appliction Line Group ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       D 5.10.6 การประชุมบุคลากรภายในรูปแบบ Onsite รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams และ 
การประชุมในกิจกรรมต่าง ๆ   
       D 5.10.7 เทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น ที่รองรับการด าเนินงาน  
       D 5.10.8 ช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การให้บริการ ของส านักส่งเสริมวิชาการ  
และงานทะเบียน  

            - ช่องทางการให้บริการยื่นค าร้องออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
 https://academic.dusit.ac.th/academic/Login.sdu?mode=indexRequestGraduate 

             - ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เว็บไซต ์
 https://regis.dusit.ac.th/main/  
 https://www.Facebook.com/regis.suandusit 

                  - Inforgraphic แนะน าขั้นตอนการบริการ 
       D 5.10.9 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การอบรมเพ่ิมความรู้ ทักษะ ของบุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน       
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นางสาวพัชราภรณ์ ข าแป้ง  
นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู่ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเอง จ าแนกรายตัวชีวั้ด  

ตัวช้ีวัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา/
SDU Focus 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ/ 

ข้อ/คะแนน 
คะแนน 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

D 1.2 อว. ระดับ 5 
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

90 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5 คะแนน บรรลุ 

D 1.3 อว. ระดับ 5 
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

40 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

5 คะแนน บรรลุ 

D 1.8 มสด. 4 ข้อ 6 ข้อ 
ข้อ 1 2 3 4 5 7 

54 คะแนน บรรลุ 

D 1.9 มสด. 5 ข้อ 7 ข้อ 
ข้อ 1 2 3 5 6 7 8 

62 คะแนน บรรลุ 

D 1.10 มสด. 4 ข้อ 6 ข้อ 
ข้อ 1 2 3 4 5 6 

10 คะแนน บรรลุ 

SDU 5 การบริหารจัดการ 
D 5.4 สป.อว. ระดับ 4 

5 ข้อ 
ระดับ 5 
6 ข้อ 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 

5 คะแนน บรรลุ 

D 5.7 มสด. 4 ข้อ 6 ข้อ 
ข้อ 1 2 3 4 5 6 

8 คะแนน บรรลุ 

D 5.8 มสด. 2 ข้อ 5 ข้อ  
 ข้อ 1 2 3  7 9 

10.2 คะแนน บรรลุ 

D 5.9 มสด. 4 ข้อ 5 ข้อ 
ข้อ 1 2 4 5 8 

9.5 คะแนน บรรลุ 

D 5.10 มสด. 5 ข้อ 8 ข้อ 
ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 คะแนน บรรลุ 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง จ าแนกรายพันธกิจ 

การประเมิน
มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินตามตัวช้ีวัด 

อว. สป.อว. คะแนนเฉลี่ย มสด. จ านวนดาว 

SDU 1  5 คะแนน 
(2 ตัวชี้วัด) 

0 5 คะแนน 126 คะแนน 
(3 ตัวชี้วัด) 

 

SDU 2 - - - - - 

SDU 3 - - - - - 

SDU 4 - - - - - 

SDU 5  0 5 คะแนน 
(1 ตัวชี้วัด) 

5 คะแนน 37.7 คะแนน 
(4 ตัวชี้วัด) 

 

รวม มาตรฐานการอุดมศึกษา 5 คะแนน 
ระดับดีมาก 

SDU 163.7 คะแนน 
 

 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมิน มสด. (จ านวนดาว) 
0.00-1.50 ปรบัปรุงเร่งดว่น 20 – 50   
1.51-2.50 ปรบัปรุง 51 – 80  
2.51-3.50 ระดบัพอใช้  81 – 120  
3.51-4.50 ระดบัด ี 121 – 150  
4.51-5.00 ระดบัดีมาก 151 ขึ้นไป  
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 

พันธกิจ รายละเอียด 
SDU 1 จุดแข็ง  

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. การพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน 
3. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ตรงกับวิถีใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการ
ในปัจจุบันและสร้างทักษะอนาคต 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมใน 
Credit bank ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมให้คณะ/ โรงเรียน หลักสูตร 
สาขาวิชา พ ัฒนาหลักสูตร Credit bank  
เพ่ิมข้ึน 

SDU 5 จุดแข็ง  
1. การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้รับการ Upskill/Reskill ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับภาระงาน งานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อยกระดับการท างาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  
3. มีสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง เพ่ือการสื่อสารให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
และกลุ่มเป้าหมาย ให้รับรู้ ให้รู้จัก ทั้ง Offline และ Online อาทเิช่น ช่องทาง Website 
ช่องทาง Facebook ช่องทาง Application Line ช่องทาง YouTube เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
การเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่การสร้างความ
เป็นสากลเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
นักศึกษาและความคุ้มค่าในการใช้งาน  
 

แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท างาน มีแนวทางการพัฒนางานโดยหาคู่
เทียบและน าสิ่งที่ดีมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อ
การพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล 
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ภาคผนวก 

 
➢ ภาคผนวก ก  รายการหลักฐานประกอบตัวชี้วัด รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี

การศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)   
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
https://sdumail-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jeerawan_boo_dusit_ac_th/ElYxMyg_jVhGmqq
aVy-GkjMBJPjBLbdIROVcpwJm0AXpBg?e=uYVffH 
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