
ประเด็นการประชมุ ครัง้ที่ 1/2560 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2559 

1.2 การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่ความเป็นสวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ (SDU Reprofiling) 
1.3 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
1.4 ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานการประกวดสื่อป้องกันทางทุจริต 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 11/2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์       ครั้งที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณาจัดโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ 2 กิจกรรมที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 ผลการประชุมการจัดตารางสอนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559 

5.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 

5.3 การเตรียมการสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก 

5.4 รายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบในภาคเรียนที่  2/2559 

5.5 การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

5.6 การพัฒนาคุณภาพข้อสอบ 

5.7 การเงินหลักสูตร 

 
 
  

 

 



รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 1/2560 
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 
-------------------------------------------------------- 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน   กรรมการ 
 4. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน 
 7. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน 
 8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

รายนามอาจารย์ที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาป่วย) 
  

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1.1 สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลกัสูตรจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต คร้ังที่ 6/2559 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2559  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 1/2560 
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สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2559  
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองประชุมลําพอง 2  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 1. รับทราบ รายงานผลการแขงขันการประกอบอาหารในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ของโรงเรียนการเรือน  
 2. รับทราบ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/ว 1522 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรสองภาษา หรือ หลักสูตรที่มีนักศึกษาตางชาติเขาศึกษา   
 3. รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของ ส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักบริหารกลยุทธ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักกิจการพิเศษ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 
2559   
 4. รับทราบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 
2558 (ฉบับรวม)   
 5. อนุมัติ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยอรุณศรี  จันทรทรง ด ารงต าแหนงผูอ านวยการ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป    
 6. ใหความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงอาจารยประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา พิเศษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 จ านวน 1 คน  
 7. อนุมัติ แผนรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปการศึกษา 2560    
 8. อนุมัติ และใหอธิการบดีออกค าสั่งแตงตั้ง ดังนี้    
  8.1 อาจารย ดร.สุชาดา โทผล ใหด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ ตั้งแต วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่ไดรับการลงตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
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  8.2 อาจารยภิรมา วินิธาสถิตยกุล ใหด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2559 ซ่ึงเปนวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบ
เปนครั้งแรก    
  8.3 อาจารยสุรศักดิ์ แสงเย็น ใหด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
การตลาด ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเปนวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเปนค
รั้งแรก    
  8.4 อาจารย ดร.เบญจพร พึงไชย ใหด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
รัฐศาสตร ตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2559 ซ่ึงเปนวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเปน ครั้ง
แรก    
  8.5 อาจารยภคพร กระจาดทอง ใหด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
การจัดการ ตั้งแต วันที่ 12 เมษายน 2559 ซึ่งเปนวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเปนค
รั้งแรก    
 9. อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน
ของพนักงาน มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559   
 10. รับทราบ ขอมูลผูขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการ ประจ าปงบประมาณ 2559   
 11. รับทราบ ก าหนดการประชุมและปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประ
จ าป       พ.ศ. 2560   
 12. รับทราบ รายงานผลการด าเนนิงานตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 
2559         ไตรมาส 4   
 13. รับทราบ รายงานประจ าป 2559 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
 14. รับทราบ รายงานจ านวนผูส าเร็จการศึกษา ประจ าปการศึกษา 2558-2559     
 15.  รับทราบ รายงานงบการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559   รอบ 12 เดือน   
 16. รับทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป ครั้งที่ 1(7)/2560 ในวันที่ 
27 มกราคม 2560 
 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2 การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสติสู่ความเป็นสวนดุสิตสู่ความ
เป็นเลิศ (SDU Reprofiling) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่
ความเป็นสวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ (SDU Reprofiling) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
     

 1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการ อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในหัวฃ้อ เทคนิคการสอน
แบบ Active Learning เพ่ือเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเทคนิคการ
สอนแบบ Active Learning ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 และ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) โดยจะเปิดระบบรับสมัคร Online หลังจากวันที่ 25 
มกราคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยและประกาศทางเว็บไซต์ให้ทราบภายหลัง และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้อง 11403  ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ
จึงขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
ผลิตบัณทิต 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.4 ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานการประกวดสื่อป้องกันทางทุจริต 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานประกวดสื่อ
ป้องกันทุจริต ประจ าปี 2559 บรรจุเป็นสื่อสารเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยขอ
ความร่วมมือให้คณาจารย์ทุกท่านน าสื่อไปเผยแพร่ในหลักสูตรการเรียนการสอนหรือช่วงเวลาที่
อาจารย์ทุกท่านเห็นสมควร หากอาจารย์ท่านใดด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ให้
กรอกรายละเอียดข้อมูลที่ได้เผยแพร่ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ที่ทางส านักส่งเสริมวิชาการและ
ทะเบียนน าส่งมาเพ่ือจะได้น าส่งทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 11/2559 
  มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันศุกร์ ที่ 23 
ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1102/1 
  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์       
คร้ังที่ 3    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมอบหมายให้อาจารย์แต่ละ
ท่านไปพิจารณาค าอธิบายรายวิชาและน าส่งภายในวันที 3 กุมภาพันธ์ 2560 ในส่วนของรายวิชา
รายละเอียดดังนี้  
 
 



 

ตารางปรับปรุงรายวิชา หลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 

เก่า ปรับปรุงใหม่ 
วิชาบังคับ 
1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และ

สังคม 
บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 
พัฒนาการของห้องสมุด ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ 
ห้องสมุด และสังคม นโยบายที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศและ
ห้องสมุด บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

 

1631206 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 1/2560 
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1631305 การบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ  
การวางแผนและการจัดการด้านการบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ การปรับแต่งสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีในการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
คุณภาพการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ การ
ประเมินผลการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ 

 

1631405 การจัดระบบสารสนเทศและ
ความรู้ 

แนวคิดและหลักการของการจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 
รูปแบบและประเภทของระบบการเข้าถึงสารสนเทศและ
ความรู้ แนวคิดและหลักการของบรรณานุกรม  
เมทาดาทา ดรรชนี สาระสังเขป ศัพท์สัมพันธ์ การจัดหมู่ การ
ท ารายการ ออนโทโลยี 

 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 1/2560 

 

9 

 

รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1631406 การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการจัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ การวางแผน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการงบประมาณ การจัดการการสื่อสาร การจัดการ 
ความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง การจัดการ
เทคโนโลยี ภาวะผู้น าและการจูงใจ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

 

1631601 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารใน
งานห้องสมุดและสารสนเทศ 

หลักการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร 
ทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด ฟัง อ่าน เขียนและสรุป
ใจความส าคัญ ทักษะการคิด ได้แก่ การใช้เหตุผล  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตีความและการสื่อสาร การ
เขียนรายงานทางวิชาการ หลักการอ้างอิง 

 

1631602 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

การอ่านต ารา บทความและค าศัพท์ที่ใช้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1632206 การท า รายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
หลักเกณฑ์ 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตามกฎแองโกลอเมริกัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ การท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (MARC) 

ปรับเปลี่ยน :  
1. เปลี่ยนค าว่า ตามกฎ เป็น รูปแบบ 
เพ่ิม :  
1. หลังแองโกลอเมริกัน เพ่ิม และอาร์ดีเอ 
 

1632207 การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 

แนวคิด หลักการ และหลักเกณฑ์ของการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ
ทศนิยมดิวอ้ี การก าหนดเลขหนังสือ และการวิเคราะห์หัว
เรื่อง 

 

1632309 การค้นคืนสารสนเทศ ประเภทและโครงสร้างของฐานข้อมูล แนวคิดและหลักการ
ของการค้นคืนสารสนเทศ ระบบการค้นคืนสารสนเทศ การ
ประเมินระบบการค้นคืนสารสนเทศ เครื่องมือ 
ในการค้นคืนสารสนเทศ เทคนิคและกลยุทธ์การค้นคืน
สารสนเทศ 
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1632310 การศึกษาผู้ใช้ แนวคิดและหลักการของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 
ความส าคัญของผู้ใช้ จิตวิทยาผู้ใช้ พฤติกรรมการแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ การให้การศึกษาผู้ใช้ การ
สื่อสารกับผู้ใช้ การประเมินการใช้ กรณีศึกษาการศึกษาผู้ใช้
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

 

1632311 การบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การจัดบริการ การใช้เทคโนโลยีใน
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ผู้ใช้และผู้ให้บริการ 
จรรยาบรรณการให้บริการ การประเมินและส่งเสริมบริการ
อ้างอิงและสารสนเทศ ปัญหาและแนวโน้มการบริการอ้างอิง
และสารสนเทศ การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

 

1632312 การส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

แนวคิดและหลักการของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พฤติกรรมการอ่าน เทคนิคการอ่าน ปัญหาการอ่านของบุคคล
กลุ่มต่างๆ  การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ

ปรับเปลี่ยน : 
 
เพ่ิม :  
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสัมพันธ์ของการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. การอ่านและการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุด
และสารสนเทศ 

โครงสร้างข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ตัวแบบ
ฐานข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ เทคนิคการท าให้เป็นบรรทัดฐาน ความสัมพันธ์
ของข้อมูล ภาษาสอบถาม พจนานุกรมข้อมูล ความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการ
ฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 

 

1633206 การสร้างและการจัดการ
เนื้อหาสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการสร้างและจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย  การสร้างและการปรับแต่งเนื้อหาสารสนเทศ
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้าง
และการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1633207 การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ประเภทและรูปแบบของการวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียน 
เค้าโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเพ่ือการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและเผยแพร่รายงานการวิจัย 
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

1633414 ห้องสมุดดิจิทัล แนวคิดและหลักการของห้องสมุดดิจิทัล พัฒนาการของ
ห้องสมุด เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อดิจิทัล การ
วางแผนและการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล  
การด าเนินงานห้องสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อสังคมส าหรับ
ห้องสมุดดิจิทัล การประเมินห้องสมุดดิจิทัล ผลกระทบของ
ห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1633415 การจัดการโครงการห้องสมุด
และสารสนเทศ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการ
จัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ การประเมินความ
ต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   
การจัดการโครงการในด้านทรัพยากรมนุษย์ การเงินและ
งบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและการประเมินโครงการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

 

1633416 การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของ 
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ คุณธรรมและ
จริยธรรมของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
กรณีศึกษาการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ
ส าหรับห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : ตัดข้อความ “ความสัมพันธ์ของการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
 
เพ่ิม :  
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1633902 สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับ
วิชาชีพ การน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

 

วิชาเลือก 
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุด

รัฐสภาอเมริกัน 
แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน การก าหนดเลขหมู่หัวเรื่องและเลขหนังสือตามระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การใช้เทคโนโลยีในการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

1633118 การเขียนโปรแกรมข้ัน
พ้ืนฐานส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนของ
การพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และ
ออกแบบอัลกอริธึม การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมส าหรับ 
งานห้องสมุดและสารสนเทศ 
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1633119 การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบ ตัวแบบระบบและเทคนิคการวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบ การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ 
กรณีศึกษาการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

 

1633120 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ 
ในการบริหารจัดการ การพัฒนา การจัดระบบ การบริการ 
การเผยแพร่ การสื่อสาร  
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 

 

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสร้างเว็บ การ
ออกแบบเว็บ  
การจัดการเนื้อหาบนเว็บ การประชาสัมพันธ์และการตลาด
บนเว็บ การประเมินผลเว็บ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนา
เว็บ การใช้โปรแกรมออกแบบและจัดการเนื้อหาบนเว็บ 
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ การ
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบ
เครือข่าย เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ เครื่องมือที่ใช้
เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การฝึกปฏิบัติพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

 

1634103 แหล่งสารสนเทศและการ
บริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดกิจกรรมและ 
การประเมินการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

1634104 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุด
และสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของเครือข่ายทางสังคม เทคโนโลยี
เครือข่ายทางสังคม  
การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาเครือข่ายสังคม 
กรณีศึกษาการใช้เครือข่ายทางสังคมเพ่ือการจัดการ การ
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

บริการและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 

1634414 การจัดการสารสนเทศส าหรับ
เด็ก 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
ความส าคัญของเด็ก จิตวิทยาเด็ก พฤติกรรมและความ
ต้องการสารสนเทศของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบข่าย
เนื้อหาสารสนเทศส าหรับเด็ก แหล่งผลิตและบริการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของ
ผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

1634415 การจัดการสารสนเทศส าหรับ
เยาวชน 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับ
เยาวชน ความส าคัญของเยาวชน จิตวิทยาเยาวชน พฤติกรรม
และความต้องการสารสนเทศของเยาวชน ประเภท รูปแบบ
และขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับเยาวชน แหล่งผลิต
และบริการสารสนเทศส าหรับเยาวชน การจัดการสารสนเทศ
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

ส าหรับเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาท
และสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

1634416 การจัดการสารสนเทศส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับ
ผู้สูงอายุ ความส าคัญของผู้สูงอายุ จิตวิทยาผู้สูงอายุ 
พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของผู้สูงอายุ 
ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับ
ผู้สูงอายุ แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 

1634417 การจัดการสารสนเทศส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส ความส าคัญของผู้ด้อยโอกาส จิตวิทยา
ผู้ด้อยโอกาส พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของ
ผู้ด้อยโอกาส ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหา
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

สารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส  แหล่งผลิตและบริการ
สารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส  
การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมส่งเสริม
การใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

1634418 การจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แนวคิดและหลักการของความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
จัดการความรู้ การจัดการ  
การจัดระบบ การค้นคืน การบริการและการเผยแพร่ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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รายวิชา เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดและหลักการของสิ่งพิมพ์ รูปแบบของสิ่งพิมพ์ 
หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ กระบวนการและเทคโนโลยีการ
ออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมิน 
ความต้องการของผู้ใช้ ธุรกิจการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การฝึก
ปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

การฝึกปฏิบัติในห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ประเด็น
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในสภาวะแวดล้อมจริงของ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การพิจารณาจัดโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ 2 กิจกรรมที่ 3 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดโครงการบรรณารักษ์มืออาชีพ 2 
กิจกรรมที่ 3 อบรมศิลปะเพ่ือการจัดนิทรรศการห้องสมุด จากเดิมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
  ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโดยมีการเชิญ วิทยากรจาก
ภายนอกคุณด ารง  ค้าเจริญ เป็นวิทยากรอบรมเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพวัน เวลาที่อบรบจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  พิเชฐพฤทธ เป็นวิทยากรอบรมงานประดิษฐ์เพ่ือ
งานนิทรรศการ อบรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะใช้งบประมาณ 
5,000 บาท 
            

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1 ผลการประชุมการจัดตารางสอนของสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
จัดตารางสอนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559 มี 1 รายวิชา 
1634411 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น  เนื่องจากมี 3 ตอนเรียน จึงต้องน าเข้าสอบในตารางสอบ
ปลายภาค และในส่วนของการเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษจะไม่มีการเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษให้กับ
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนใหม่โดยให้นักศึกษาไปเรียนในภาคเรียนที่มีการเปิดรายวิชาใน
ภาคเรียนนั้น ๆ ขอความร่วมมือให้อาจารย์ทุกท่านจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินวิชาการโดย
เคร่งครัด 
  

 5.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ช้ันปีที่ 1 
  ประธานเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ใน
รายวิชาการบริการห้องสมุดและสารสนเทศและรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ เกี่ยวกับการสร้าง Infographic โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยี 
(สวทช.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 11204 ถ้าหากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 1/2560 

 

23 

 

 5.3 การเตรียมการสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงาน
ภายนอก 
  ประธานเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเตรียมการสู่การลงนามความร่วมมือ
ระหว่างหลักสูตรหน่วยงานภายนอก ขณะนี้มี 2 งาน โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทค
โลโนยี (สวทช.) และ หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ก าลังจะด าเนินการติดต่อเพ่ือขอท า MOU ร่วมกับ
หน่วยงานทั้ง 2 แห่ง 

  
 5.4 รายวิชาที่จะดําเนินการทวนสอบในภาคเรียนที่  2/2559  
 ประธานเสนอท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับรายวิชาที่จะทวนสอบในภาคเรียนที่ 2/2559 โดย
ให้อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ เตรียมเอกสารส าหรับการทวนสอบ ในการทวนสอบรายวิชา
น่าจะมีข้อเสนอแนะเพ่ือจะได้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของรายวิชาทวนสอบ
รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาทวนสอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
 วิชาเปิดภาคการศึกษา 1   วิชาเปิดภาคการศึกษา 2 

รหัสวิขา รายวิชา ภาค/ปีการศึกษาที่ทวนสอบ 
1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/61 1/62 

1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม             
1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ             
1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่

สารสนเทศ 
          

  

1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู้             
1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ             
1631601 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด

และสารสนเทศ 
          

  

1631602 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ           

  

1632206 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ             
1632207 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ             
1632309 การค้นคืนสารสนเทศ             
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รหัสวิขา รายวิชา ภาค/ปีการศึกษาที่ทวนสอบ 
1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/61 1/62 

1632310 การศึกษาผู้ใช้             
1632311 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ             
1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
          

  

1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

          
  

1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ             
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ 
          

  

1633414 ห้องสมุดดิจิทัล             
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและ

สารสนเทศ 
          

  

1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ 
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รหัสวิขา รายวิชา ภาค/ปีการศึกษาที่ทวนสอบ 
1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/61 1/62 

1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

          
  

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)     
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา

อเมริกัน 
          

  

1633118 
 

การเขียนโปรแกรมข้ันพ้ืนฐานส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

          
  

1633119 
 

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

          
  

1633120 
 

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

          
  

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ             
1633123 
 

การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

          
  



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครั้งที่ 1/2560 

 

27 

 

รหัสวิขา รายวิชา ภาค/ปีการศึกษาที่ทวนสอบ 
1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/61 1/62 

1634103 
 

แหล่งสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 

          
  

1634104 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

          
  

1634414 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก             
1634415 การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน             
1634416 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ             
1634417 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส             
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น             
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์             
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ     
1634805 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

          
  



 5.5 การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ประธานเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษามีการทดสอบความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ  300 คะแนนขึ้นไปเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึง
จัดให้มีการอบรม (โดยเสียค่าใช้จ่าย) เพ่ือเตรียมการทดสอบการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) ในส่วนของวัน เวลาและสถานที่ อบรมจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง และในส่วนของคณะฯ จะมีการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) เพ่ือท าความเข้าใจ
กับนักศึกษา 

 
 5.6 การพัฒนาคุณภาพข้อสอบ 
  ประธานเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อสอบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้อสอบให้อาจารย์ส่งข้อสอบเพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยให้ส่งข้อสอบ
ปลายภาคเพ่ือเตรียมการพิจารณาภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และทางหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณา
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพ่ือจะได้ส่งข้อสอบให้ทันตามก าหนดการส่งข้อสอบปลายภาค นอกตาราง
และในตารางในวันที่ 22-27 มีนาคม 2560  
  

 5.7 การเงินหลักสูตร 
  ประธานเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเงินหลักสูตรฯ มีรายละเอียดดังนี้ บัญชี
การเงินหลักสูตรฯ ยอดคงเหลือ 69,931.45 บาท และบัญชีการเงินโครงการต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา 
ยอดคงเหลือ 5,000.16 บาท 
 

ปิดการประชุม  11.00 น.  
 
 
 

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว                               ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
   ผู้จดรายงานการประชุม                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                



 

 

การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สู่ความเป็นเลศิ (Suan Dusit Reprofiling) 

จัดท าโดย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
23 ธันวาคม 2559 
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ก 

สารบญั 

หัวข้อ            หน้า 

หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนําส่งการจ ัดส่งข้อม ูลการปร ับย ุทธศาสตร์มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิต         ข 

ส ู่ความเป็นเล ิศ (Suan Dusit Reprofiling) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน            1 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ Reprofile มหาวิทยาลัยสวนดุสิต        5 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย    21 

           การ Reprofiling มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2574) 

ภาคผนวก 
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดทําข้อมูลเพ่ือประกอบ    40 

            การดําเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

- University Reprofile Template         41 

- กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Policy Guideline)     57 

- บันทึกสํานักงานอํานวยการ สํานักบริหารกลยุทธ์ เรื่อง ขออนุเคราะห์จัดทําข้อมูล    63 
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ข 

 

  

 

ท่ี  ศธ ๖๗๑๒/ ๒๕                                                                มหาวิทยาลัยสวนด ุสต ิ 

๒๙๕ ถนนนครราชส ีมา เขตด ุส ิต 

                                                                                    กร ุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

                      ๒๓ ธ ันวาคม ๒๕๕๙ 

เร ื่อง    การจ ัดส่งข้อม ูลการปร ับย ุทธศาสตร์มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิตส ู่ความเป็นเล ิศ (Suan Dusit Reprofiling) เร ียน    

เลขาธ ิการคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา 

ส ิ่งท ี่ส่งมาด้วย การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ (Suan Dusit Reprofiling) 
 

ตามท ี่ส ําน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาได้ขอความร่วมม ือมาย ังมหาว ิทยาล ัยสวนดุสิตในการจัดทํา    
ข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ตามบ ันท ึกส ําน ักงาน
คณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาท ี่ ศธ ๐๕๐๓(๒)/ว๑๕๔๓ ลงว ันท ี่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เร ื่อง การจ ัดท ําข้อม ูลเพ ื่อ
ประกอบการด ําเน ินงานตามนโยบายการปร ับยุทธศาสตร์อ ุดมศ ึกษาส ู่คามเป็นเล ิศน ั้น 
 

ในการน ้ี มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิตได้จ ัดท ําข้อม ูลการปร ับย ุทธศาสตร์มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิตส ู่ความเป็นเล ิศ 
(Suan Dusit Reprofiling) เสร ็จเร ียบร้อยแล้ว จ ึงขอน ําส่งข้อม ูลด ังกล่าวรายละเอ ียดตามเอกสารแนบ 
 

จ ึงเร ียนมาเพ ่ือโปรดพ ิจาณา 

 
 

ขอแสดงความน ับถ ือ 
 

 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ศ ิโรจน์ ผลพ ันธ ิน)  

อธ ิการบดีมหาวิทยาลัยสวนด ุสต ิ 
                    
ส ําน ักบร ิหารกลย ุทธ์ (ส ําน ักงานอ ํานวยการ)  
โทรศ ัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๕๒๗๐-๒ 

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๕๙๓๗ 
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1 
 

 

 

ค ำชี้แจง แบบฟอร์มฉบับนี้ มี 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ Reprofile มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และข้อมูล 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการ Reprofile มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ดังนี ้

        
         ข้อมูลพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 

1. ชื่อสถำบัน : 
 ภาษาไทย : มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 ภาษาอังกฤษ : Suan Dusit University 

2. ประเภทสถำบัน :  
  มหาวิทยาลยัสวนดสุิตในสังกัดของรัฐ โดยคาดว่า 
  (  ) ยังคงสถานะเดิมภายใน 15 ปี (2559-2574) 

(   ) อยู่ระหว่างการศึกษาเตรยีมการ จัดท า และรับฟังความคดิเห็น หรือพิจารณา  
      รา่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาในก ากบั โดยคาดว่าจะเปลี่ยนสถานะภายในปี พ.ศ. .... (โปรดระบุ) 

  มหาวิทยาลยัสวนดสุิตในก ากับของรัฐ 

3. สถำนที่หรือพ้ืนที่ต้ัง : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suan Dusit University Reprofile  
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3.1 สถำนที่/พ้ืนที่หลัก :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300,              
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700, บัณฑิตวิทยาลัย 145/9 
บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

3.2 วิทยำเขต :  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 57 หมู่ 2 ถนนป่าโมกข-์สุพรรณบรุี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมอืง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
3.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง : 
      3.3.1 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ต้ังล ำปำง ที่ต้ังแห่งท่ี 1 เลขท่ี 113 ถนนพหลโยธิน ต าบลสวนดอก อ าเภอเมือง จังหวัด

ล าปาง 52100 และ ที่ต้ังแห่งที่ 2 ถนนสุเรนท ์ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 
 3.3.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้งนครนำยก  ข / 4-389 ถนนสุวรรณศร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
 3.3.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้งตรัง ที่ต้ังแห่งที่ 1 เลขท่ี 139 ถนนวิเศษกุล ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

92000 และ ที่ต้ังแห่งที่ 2 เลขท่ี 111 หมู่ 3 ต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จังหวัดตรัง 92130 
 3.3.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้งหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ต าบลบ่อฝ้าย อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

4. ปรัชญำ : มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ 
(Sustainable Survivability Based on Quality Management) 

5.  ปณิธำน : การใช้ปัญญาเป็นเครือ่งมือในการท างาน  
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6. โครงสร้ำงองค์กร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต :   

หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะหรือเทียบเท่า ถึงระดับกองหรือเทียบเท่า 
2. ให้ท าเครื่องหมาย * ท้ายชื่อหน่วยงานที่เป็นส่วนงานภายใน หากเป็นส่วนราชการไม่ต้องท าเคร่ืองหมาย 
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7. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยสวนดุสิต :  

 
4 
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร Reprofile มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  

1. เหตุผล/ควำมจ ำเป็นในกำร Reprofile ของมหำวิทยำลัยสวนดุสติ 

  1) เพื่อปรับยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์
ต่างๆ สามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ชาติ 
  2) เพื่อน าศักยภาพและความเช่ียวชาญตามอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นฐานความรู้ในการ
พัฒนาประเทศในฐานะทีม่หาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะให้สูงขึ้น 
       3) เพื่อยกระดับและขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย สร้างโอกาสและความท้าทายในอนาคต 

2. ลักษณะกำรตอบสนองเพ่ือผลักดันนโยบำยกำร Reprofile ในภำพรวมของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต (โปรดเลือกโดย
เรียงล าดับตามความส าคัญ 3 ล าดบัแรก โดยล าดับ 1 ส าคัญมากท่ีสดุ)  
  Problem Based  

Project  Based 
Area Based  
Global/International Based 
Asean Based 
Local Based 
อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................  

3. กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อพ้ืนที่ชุมชน/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ต้องกำรลงไปช่วยพัฒนำและ
เร่ืองท่ีต้องกำรพัฒนำ  
           3.1 เร่ืองท่ีมหำวิทยำลัยสวนดุสิตต้องกำรลงไปช่วยพัฒนำให้กับพ้ืนที่ชุมชน/จังหวัด/กลุม่จังหวัด  

1) กำรศึกษำในระดับปฐมวัย :  

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

 การจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community)  

 การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก    

 การพัฒนาด้านการเขียนหลักสตูรและการวดัประเมินผล ของโรงเรยีนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    

 การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดระยอง 

 การถอดองค์ความรู้และการต่อยอดภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อสรา้งนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 
2) กำรอำหำรและสุขภำวะ 

 การเผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ด้วยนวัตกรรมจากข้าวหอมมะลิแดง ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการจัดบูธและ
จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวหอมมะลิแดง ณ โรงเรียนนวมินทรราชนุสรณ์ จังหวัดนครนายก 

 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (STEM : แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน)  ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษา
แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครูแกนน าในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 โครงการสร้างความเขม้แข็งด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 กิจกรรมลูกรักษ์บ้านเกิดฯ 

 กิจกรรมการให้บริการสุขภาพแกป่ระเทศเพื่อนบ้านในเรือ The Ship of Life in Cambodia 

 กิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตและวัฒนธรรมโดยการให้บริการแก่สังคม (Service Learning Trip) 

 การอบรมหลักสตูรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

 การถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาผลติภณัฑ์ด้านอาหารเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอตัลักษณ์ชุมชน 

 ศึกษาการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค์ ที่ท าการและที่
จัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสร้างกลุ่มเครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรี 

3) อุตสำหกรรมกำรบริกำรและกำรฝึกอบรม 

 การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชิงวัฒนธรรมและนิเวศอย่างยั่งยืนโดยใช้มิตปิระเทศไทย 4.0 

 การพฒันาการบรหิารจดัการ “การท่องเที่ยวชุมชน” โดยชุมชนเป็นผู้จัดการ 

 การพัฒนามัคคุเทศก์อาสา 

 การพัฒนาด้านการน า “ทุนวัฒนธรรม” ไปใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

 การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ของธุรกิจการท่องเที่ยว 

 การพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร 
ผู้ประกอบการขนส่ง ร้านขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว) 

 การน า Digital Technology ไปใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน / จังหวัด 

 การพัฒนาการบริหารจัดการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องตามกฎหมาย การกระจายอ านาจ และ
ด้านการคลัง การเงิน การพัสดุ การบัญชี และการประเมินระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

 การพัฒนาประชาชนและท้องถิ่นในด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การลดภาวะโลกร้อน การเกษตร
อินทรีย์และการพัฒนางานศิลปหตัถกรรมท้องถิ่น 

 การอบรมให้ความรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศให้แก่หน่วยงานและผู้สนใจ (ภาษาจีน–อังกฤษ) 

 การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานภายในอ าเภอ/จังหวัดร้องขอฯ 

 การให้บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในด้านต่างๆ เช่น บริการด้านศิลปะ การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ 

 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านแย้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 โครงการมนต์เมืองฝัน สุพรรณบุรี 3D เป็นโครงการที่ได้รับการขอความร่วมมือกับจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

 การพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวและบริการ 

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) จังหวัดชัยนาท เป็นโครงการที่ได้รับการขอ
ความร่วมมือจากการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท / สระบุรี / จันทบุรี 

 ที่ปรึกษาและจดัท ายุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในเขต
พื้นที่ภาคเหนือและพื้นท่ีอื่นๆ 
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3.2 ควำมต้องกำรของพ้ืนที่ชุมชน /จังหวัด / กลุ่มจังหวัดที่ต้องกำรให้มหำวิทยำลัยสวนดุสิตลงไปช่วยพัฒนำ  
1) พัฒนำบุคลำกรของพ้ืนที่  และกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

 การพัฒนาการด้านการจดัการศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 ความต้องการด้านการเขียนหลักสตูร การวัดและประเมินผล ของโรงเรียน 
 การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

2) เป็นแหล่งให้ควำมรู้และกำรฝึกอบรมด้ำนกำรอำหำรและสุขภำวะ 

 องค์ความรู้และนวัตกรรมจากข้าวหอมมะลิแดง 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 การส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรูด้้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย และผู้สูงอาย ุ

 การรักษาโรคเบื้องต้นแก่ประชากรทุกกลุ่มอาย ุ

 การผลิตผู้ช่วยพยาบาล 

 ความต้องการรับบริการการให้ค าปรึกษาทางด้านสุขภาวะ 

 การพัฒนาสุขภาวะและการดูแลผูสู้งอายุ 

 การพัฒนาความรูด้้านการป้องกันและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นให้ห่างไกลยาเสพติด 
3) แหล่งเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมบริกำร 

 การพัฒนาอาชีพต่างๆ ในชุมชนให้มีมาตรฐาน 

 การสร้างเครือข่ายและมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  

 การพัฒนาภาวะผู้น าและความเขม้แข็งให้กับผู้น าชุมชน 

 การพัฒนาความรูด้้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับผลติภณัฑ์ในมิตติ่างๆ และการตลาด 
online ใหก้ับชุมชนท้องถิ่น 

 ชุมชนและสังคมมีความต้องการการรับบริการวิชาการของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในด้านการจดัฝึกอบรม สัมมนา 
อภิปราย และบรรยาย ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ การวิจัย บริการดา้นศิลปะ การออกแบบผลิตภณัฑ์และสิ่งประดิษฐ์ 

 พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/บริการในท้องถิ่น 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นท่ียอมรับ 

 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดนิทรรศการและงานแสดง 

 พัฒนาด้านทัศนคติ Hospitality and Services แก่หน่วยงานเอกชนช้ันน าท่ัวไป 

 พัฒนาเมืองล าปางให้เป็นศูนย์กลางการประชุม และการท่องเที่ยวเพือ่คนทั้งมวล  
4. ก ำหนดจุดเด่นหรือควำมเชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

4.1 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน (เรียงล าดับตามจดุเด่นหรือความเชี่ยวชาญ โดยล าดับ 1 ส าคัญที่สดุ) 

Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิตก าหนดและจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ 4 
ด้าน ได้แก ่

1) กำรศึกษำปฐมวัย ได้แก ่หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั  
2) กำรอำหำร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

และการบริการ หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตร
โภชนาการและการประกอบอาหาร และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก าหนดจุดเด่นหรือความเช่ียวชาญด้าน
การจัดการเรียนการสอน  โดยปรับปรุงและพัฒนาจากผลการ
ด าเนินการ นโยบาย และองค์ประกอบทางสังคมอื่น ๆ ดังนี้ 

1)  ด้ ำนกำร พัฒนำหลั กสู ต รที่ เ ป็ น อั ตลั กษณ์ของ
มหำวิทยำลัยท้ัง 5 ด้ำน คือ  

 การศึกษาปฐมวัย  
 การอาหาร  

36
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Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

3) อุตสำหกรรมบริกำร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการงานบริการ  
(หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรการท่องเที่ยว  หลักสูตรธุรกิจ    
การบิน  หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม  หลักสูตรออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดง 

4) กำรพยำบำลและสุขภำวะ ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 

 อุตสาหกรรมบริการ   
 การพยาบาลและสุขภาวะ  
 กฎหมายและการเมือง 

โดยมหาวิทยาลัยมีจุดเด่น ดังนี ้

1. มีรากฐานองค์ความรู้และความเช่ียวชาญที่
เข้มแข็งและสืบทอดมายาวนาน 

2. มีการจัดการหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่มาจาก
ความเชี่ยวชาญและความเข้มแข็ง 

3. ในตลาดการแข่งขันด้านการศึกษา หลักสูตรตาม   
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการยอมรับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

4. มีจุดเน้นในการผลิตบัณฑิตสาขาที่เป็นอัตลักษณ์
ให้มีความพร้อมในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษา และมี
อัตราการมีงานท าอยู่ในระดับสูง 

5. มี คู่ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ที่ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์ของนักศึกษากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

6. มีสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
7. นโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตและสอดรับกับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0  

8. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งทางวิชาการและ
งานวิจัย ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานทางวิชาการ การบริการ
วิชาการและการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดรับกับทิศทาง
ความต้องการก าลังคนและแรงงานฝีมือ โดยสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

 

2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมโดดเด่นของหลักสูตรโดยกำรควบ
รวมกลุ่มหลักสูตรที่มีกำรแข่งขันสูง  โดยมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการควบรวมหลักสูตรที่มีพื้นฐานทางวิชาการใกล้เคียงกนั
หรือสัมพันธ์กันและมีอัตราการแข่งขันสูงในปัจจุบันตาม
ศักยภาพที่ เข้มแข็งของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน คือ นิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์ : สาขาการบริหารงานส่วน
ท้องถิ่น และสาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม) บูรณาการเป็นสาขาวิชาที่มีศักยภาพเดียวกัน และจัดตั้ง
เป็น “โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง” โดยเน้นการสร้าง
ความแตกต่างของหลักสูตร ให้มีลักษณะที่โดดเด่นกว่าหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ เปิดสอน เพื่อผลักดันให้เป็นอัตลักษณ์ที่ 5 
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

 

37
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Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

 3) ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนเฉพำะทำง  โดยมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิด
สอนเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางที่ตอบสนองการท างาน
โดยเฉพาะและได้รับการยอมรับในปัจจุบัน  คือ 

 หลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์ ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการและการพยาบาลเบื้องต้น 

 หลักสูตรการบริการลูกค้า ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน
การให้บริการลูกค้าอย่างเช่ียวชาญ โดยร่วมมือกับบริษัททรู 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้เรื่องการจัดการตลาดอย่างรอบด้าน โดยร่วมมือกับ
บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด(มหาชน)  

ท าให้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในการสร้างความ
ได้เปรียบในกลุ่มหลักสูตรดังกล่าวท่ีสอดคล้องต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และมีแผนการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางให้
มากขึ้นในอนาคต 

 

4.2 ด้ำนกำรวิจัย (เรียงล ำดับตำมจุดเด่นหรือควำมเชี่ยวชำญ โดยล ำดับ 1 ส ำคัญท่ีสุด) 

Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิตเน้นการวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในข้อ 4.1 ต่อยอดเป็นนวัตกรรม 

1) กำรส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจยั/งำนวิชำกำร ไปสู่กำรใช้
ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยมหาวิทยาลยัมุ่งผลักดันนโยบาย
การน างานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิน้แล้วไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
วิชาการอย่างเป็นรูปธรรม โดยสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและ/หรืองานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือนานาชาติ และวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 3 
ฉบับ คือ วารสารวิจยั มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ASEAN 
Journal of Education เพื่อรองรับการตีพมิพ์และเผยแพร่
งานวิจัย รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) เพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู ่
การยื่นขอจดแจ้งและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งประกอบ
ไปด้วย การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ การยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบตัรการออกแบบผลติภัณฑ์ การยื่นจดทะเบยีนอนุ
สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย การแจง้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และ
การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ประเภท เครื่องหมาย
บริการ 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิตมีความเป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทางที่
ชัดเจน และไดร้ับการยอมรับ 

1) ระบบกำรน ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ประเทศได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายใน
การจัดตั้งหน่วยบริหารงานวิจัยเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ (RAU) 
ขึ้นเพื่อเช่ือมโยงกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ตามลักษณะของงานวิจยัทั้ง 4 ประเภท โดยแบ่งแนว
ทางการน างานวิจัยไปใช้ประโยชนต์ามประเภทของงานวิจัย 
ดังนี ้

 งำนวิจัยพ้ืนฐำน (Basic Research) มุ่งเน้นการน า
งานวิจัยไปตีพิมพ์/เผยแพร่เชิงวิชาการ เพื่อสร้างช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลยั และจะเช่ือมโยงกับหน่วยบริหารจัดการ
บรรณาธิการวารสาร (PMU) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าทีเ่ป็น
บรรณาธิการวารสาร 3 ฉบับ คอื วารสารวิจัย มสด สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ วารสารวจิัย มสด สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ASEAN Journal of 
Education 

 งำนวิ จั ย เชิ งประยุก ต์  ( Applied Research) 
มุ่งเน้นการบริการวิชาการ โดยเป็นงานวิจัยเชิงนโยบายหรือ
งานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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  ง ำ น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ  ( Research and 

Development) เป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มุ่ งให้ เกิด
ทรั พย์ สิ นทางปัญญา  ( Intellectual Property; IP) และ
สามารถน าไปถ่ายทอดให้ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 
4.0ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย 

 งำนวิจัยเพ่ือพัฒนำนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
( Institutional Research) มุ่ ง เน้นการวิ จั ย เพื่ อพัฒนา
ความสามารถของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการปรับเปลี่ยนในเชิง
นโยบายการรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) โดยมีการ
เช่ือมโยงกับหน่วยการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายมหาวิทยาลัย  
(PRU) ซึ่งสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และน าเสนอต่ออธิการบดีในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2) กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยสำขำที่เป็นอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย  โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการด าเนินงาน
โครงการ Researcher Club ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พันธกิจ
ด้านการวิจัย ในลักษณะการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนากับคณะ/โรงเรียนและนักวิจัยที่เป็นสมาชิก
ในคลับที่เป็นอัตลักษณ์ทั้ง 4 ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาหาร 
พยาบาลและสุขภาวะ อุตสาหกรรมบริการ และการศึกษาปฐมวัย 
จากผลการด าเนินงาน Researcher Club ในปงีบประมาณ 2559 
เครือข่าย Researcher Club ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยทั้ง 4 อัตลักษณ์ รวมถึงเกิดการ
สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
น อ ก จ า ก นี้  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ยั ง ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต์    
http://rclub.research.dusit.ac.th เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การชับเคลื่อนกิจกรรมของคลับและรองรับการด าเนินงานของ
สมาชิกในคลับท้ัง 4 ด้วย 

2)  มหำวิทยำลัยเฉพำะทำงที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น โดยมี     
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสาขาที่
ก าหนดไว้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (อาหาร การศึกษา
ปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ พยาบาลและสุขภาวะ) ทั้งนี้ยังมี
การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพิ่ม คือ โรงเรียน
กฎหมายและการเมืองนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการของคณะ
ในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ ผ่าน
ทาง Researcher club และ SDU Research Consortium 
ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย โดยเฉพาะสาขาตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยผลักดันให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ จนสามารถ
เสริ มความโดด เด่นและความ เข้มแข็ งของอัตลั กษณ์
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในการอยู่รอดอย่าง
ยั่งยืนอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการก่อตั้ง Specialized Research 
Cluster  ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มการวิจัยที่มีความเข้มแข็ง และ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนา
อาจารย์/นักวิจัย ในกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัย
จะส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้เกิดงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและแข่งขันในเวทีระดับชาติที่มีผลกระทบสูง หรือ
เวทีในระดับนานาชาติ เพื่อมุ่งพัฒนาให้บุคลากรมีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 

3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยสู่ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัยที่ส าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้
พัฒนาขึ้นนั้นประกอบไปด้วย เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  

3) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัย  โดยมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งจะเน้นการเช่ือมต่อของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
ใหเ้ป็นระบบเดียวกัน (Single Research Database) เพื่อ 
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ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  (R-System) และระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Journal) อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มเติมในรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อรองรับการเติบโต
ของงานในแต่ละกลุ่มงานจ านวน 5 เว็บไซต์ ได้แก่ 

 เว็บไซต์วารสารวิจัยระดบันานาชาติ ASEAN Journal 
of Education (AJE) http://www.aje.research.dusit.ac.th 

 เว็บไซตต์ าแหน่งทางวิชาการ 
http://prof.research.dusit.ac.th 

 เว็บไซตห์น่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
http://ubi.dusit.ac.th 

 เว็บไซตห์น่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ (RAU) 
http://www.rau.dusit.ac.th 

 เว็บไซต์ Researcher club 
 http://rclub.research.dusit.ac.th  เ พื่ อ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ใ ห้
ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ด้วย 

อ านวยความสะดวกให้กับนักวิจัย สามารถแสดงผลจากหลาย
ฐานข้อมูลพร้อม ๆ กัน และเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จใน
ทีเดียว (One-Stop Service) ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการ
ให้บริการด้านการวิจัย 

4.3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร (เรียงล าดับตามจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ โดยล าดับ 1 ส าคญัที่สดุ) 
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ในการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการตาม
แนวทางความเข้มแข็งในข้อ 4.1 เพื่อสนับสนุน ข้อ 3.2 

1) กำรศึกษำปฐมวัย 
 การสร้างความเข็มแข็งด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดย

บูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
2) กำรอำหำร 

 โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี 

 โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล 

3) อุตสำหกรรมบริกำร 
  โครงการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงาน

แม่บ้านสู่ความส าเร็จ 
  โครงการอบรมระยะสั้น  ในหลักสูตรต่างๆ 

- หลักสูตร “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบ
ตะวันตก 

- หลักสูตร “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบ
ไทยและสากล”  

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ขยายสาขาในการให้บริการวิชาการ 
โดยใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการให้บริการทาง
วิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1) เป็นศูนย์ที่มีความเช่ียวชาญด้านการวิจัยแบบครบวงจร 
โดยเฉพาะด้านครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 
  2) ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความ
เช่ียวชาญของสถาบัน คือด้านการดูแลเด็กปฐมวัย และ
ผู้สูงอายุ 
  3) การเผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ชุมชน ด้วยนวัตกรรมจากข้าว 
   4) โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก
ข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี 
  5) โครงการการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบกิจการด้าน
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ฝึกสอนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
  6) โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กและ
ผู้ใหญ่ 
  7) โครงการฝึกอบรมเพื่อสุขภาพแชมป์เปี้ยนชิพ 
  8) โครงการบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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- หลักสูตร  “พิธีการและมารยาทสั งคมของ

ผู้บริหาร”  
- หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม 
- หลักสูตร “อบรมมารยาทและพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อการสมาคม” 
- โครงการ การบริการวิชาการ การสร้างองค์ความรู้

ทักษะวิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม MICE 

4) กำรพยำบำลและสุขภำวะ 
 การให้บริการสุขภาพ และการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
 โครงการการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบกิจการด้าน

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

5) อื่นๆ 
 การสานประ โยชน ์และความร ่วมม ือ ในการ

พัฒนาความรู ้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อบริการวิชาการ 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็ก
และผู้ใหญ่ 

 โครงการฝึกอบรมเพื่อสุขภาพแชมป์เปี้ยนชิพ 
 โครงการบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

9) โครงการอบรมระยะสั้น  ในหลักสูตรต่างๆ 
- หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม 

      - หลักสูตร “มารยาทรับประทานอาหารแบบตะวันตก" 
10) ศูนย์นวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร 
11) ศูนย์นวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชิง
สร้างสรรค์ 
12) ศูนย์นวัตกรรมพัฒนาผู้น าและวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
13) ศูนย์เรียนรู้ Lampang : Smart MICE city 
 

4.4 ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (เรียงล าดับตามจดุเด่นหรือความเชี่ยวชาญ โดยล าดับ 1 ส าคญัที่สุด) 

Profile (ปัจจุบัน พ.ศ. 2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เน้นด้าน
วัฒนธรรมสวนดุสิต ภาษากายของบุคลากร และความมีบุคลิกภาพ 
คุณภาพ และจริยธรรมของนักศึกษา โดยได้จัดท าผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ อาทิ 

1) โครงการครัวของแผ่นดิน 
2) โครงการเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ 
3) โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) คลังข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ไทย 
5) ด้านขนบธรรมเนียมและพระราชพิธีต่างๆ 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังคงมุ่ ง เน้นในการสนับสนุนให้
วัฒนธรรมของสวนดุสิตมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ  

1) การพัฒนาและสร้างความเขม้แข็งด้านอาหารให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านการจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนา DNA สวนดุสติ “อาหารต ารับสวนดสุิต”  

2) การพัฒนาและสร้างความเขม้แข็งในด้านศิลปะประดิษฐ์
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผา่นการจัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนา DNA สวนดุสติ “ศิลปะการจัดดอกไมส้ไตล์สวน
ดุสิต” 

3) ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ผ่าน  การจัดโครงการ “รัก(ษ์)ภาษาไทย” 
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Profile (ปัจจุบัน พ.ศ. 2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

 4) การจัดท าฐานข้อมูลประวัติความเป็นสวนดุสติ เพื่อใช้ใน
การจัดนิทรรศการในอาคารอนุรักษ์ “พระต าหนักเยาวภา” 

5) การจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี
ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

4.5 ด้ำนอื่นๆ (โปรดระบุ) 
 

Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 
1) ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้เป็นนวตักรรม 
(Innovation) 

1) ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อต่อยอดงานเดิมใหด้ีขึ้น 
2) พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาองค์ความรู้

เพิ่มขึ้น 
3) ยุบเลิกโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ 

หมำยเหตุ : จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญตาม Profile ก่อนและหลังอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามทิศทางการพัฒนาของสถาบัน 
 

5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) และ หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 
5.1 ข้อมลูทั่วไป 

หัวข้อ Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

1) วิสัยทัศน ์ มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้าน
อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และ
การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนา
บนพ้ืนฐานของความเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้าน
อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การ
พยาบาลและสุขภาวะ  กฎหมายและการเมือง ภายใต้
กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของ
การจัดการคุณภาพ 

2) พันธกิจ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง  
ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ ในด้านที่มีความ
เชี่ยวชาญและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด 
และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเช่ียวชาญและ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3) เป้ำประสงค์ 1. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ 

 สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานความเป็น
เลิศ 
 มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการบนพ้ืนฐาน

คุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 สร้างและการน าความรู้สู่สังคมเพื่อให้บริการ

วิชาการและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น
เลิศภายใต้การจัดการคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สวน
ดุสิต 5.0” (Suan Dusit Movement) ดังนี ้

1. ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
2. มุ่งการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางใน

สาขาอัตลักษณ์ 
3. มุ่งการควบรวมและการสร้างความโดดเด่นของ

หลักสูตร 
4. เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ

ท า งาน การพัฒนาหลั กสู ตร  อั นจะน า ไปสู่ ก า ร
วางรากฐานเพื่ออนาคตที่ดี 
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หัวข้อ Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

3) เ ป้ ำ ป ร ะ ส งค์  
(ต่อ) 

 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้ด ารงอยู่
ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 

 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนให้
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

5. เพื่อมูลค่าเพิ่มทางวิชาการ 
 

4) ยุทธศำสตร์ 1. การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐาน
ความเป็นเลิศ 

2. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
ด้านที่มีความเช่ียวชาญ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเพื่อ
ความเป็นเลิศในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยใช้กระบวนการ ดังน้ี 

1. การจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา คู่ความ
ร่วมมือและเครือข่าย 

2. การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร 
3. การจัดการคุณภาพด้านบคุลากร 
4. การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 4. การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการ
พัฒนาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อการบริการวิชาการ 

5 .  การรั กษาบุคลากรที่ เ ป็น เลิ ศและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

6. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน 

5. การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
6. การจัดการคุณภาพของการใช้ทรัพยากรและ

งบประมาณ 
7. การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ 

5) อัตลักษณ ์  อัตลักษณ์ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ได้แก่ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 อัตลักษณ์ด้ำนอำหำร    ได้แก่   หลักสูตร

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  หลักสูตร
โภชนาการและการประกอบอาหาร  และหลักสูตร 
คหกรรมศาสตร์ 
 อั ต ลั ก ษ ณ์ ด้ ำ น อุ ต ส ำ ห ก ร ร บ ริ ก ำ ร   

ไ ด้ แ ก่  ห ลั ก สู ต ร ก า ร จั ด ก า ร ง า น บ ริ ก า ร  
(หลักสู ตรนานาชาติ )  หลักสู ต รการท่อง เที่ ย ว  
หลักสูตรธุรกิจการบิน หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม
หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
 อัตลักษณ์ด้ำนกำรพยำบำลและสุขภำวะ  

ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
 

 อัตลักษณ์ด้ำนอำหำร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรเทคโนโลยี
ก า ร แ ป ร รู ป อ า ห า ร  ห ลั ก สู ต ร โ ภ ชน า ก า ร แ ล ะ 
การประกอบอาหาร และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
 อัตลักษณ์ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ได้แก่ หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย  
 อัตลักษณ์ ด้ำนอุตสำหกรรมบริกำร  ได้แก่  

หลักสูตรการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตรธุรกิจการบิน หลักสูตร
ธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการ
จัดแสดง 
 อัตลักษณ์ด้ำนกำรพยำบำลและสุขภำวะ ได้แก่ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
 อัตลักษณ์ด้ำนกฎหมำยและกำรเมือง  ได้แก่ 

นิติ ศาสตร์  รั ฐศาสตร์  รั ฐประศาสนศาสตร์  รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
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หัวข้อ Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 
6) จุดเน้น/ 
ควำมเชี่ยวชำญ 

1. การผลิตบณัฑิตด้านอาหาร 
2. การผลิตบณัฑิตด้านการศึกษาปฐมวัย 
3. การผลิตบณัฑิตด้านอุตสาหกรรมการบริการ 
4. การผลิตบณัฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาวะ 

1. การผลิตบณัฑิตด้านอาหาร 
2. การผลิตบณัฑิตด้านการศึกษาปฐมวัย 
3. การผลิตบณัฑิตด้านอุตสาหกรรมการบริการ 
4. การผลิตบณัฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาวะ 
5. การผลิตบณัฑิตด้านกฎหมายและการเมือง 

7) พ้ืนที่ให้บริกำร 1. มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) 
 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 ศูนย์การเรียนรางน้ า 
 ศูนย์การเรียนระนอง 2 
 ศูนย์วิทยาศาสตร ์
 บัณฑิตวิทยาลัย 

2. วิทยำเขตสุพรรณบุรี 
3. ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ได้แก ่

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งล าปาง  
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก  
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตรัง  
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งหัวหิน 

1. มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) 
 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 ศูนย์วิทยาศาสตร ์
 บัณฑิตวิทยาลัย 

2. วิทยำเขตสุพรรณบุรี 
3. ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ได้แก ่

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งล าปาง  
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก  
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตรัง  
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งหัวหิน  

 
5.2 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดด ำเนินกำร 
     หมำยเหตุ : 1. ค าจ ากัดความกลุ่ม SSH  หมายถึง  สาขาวิชาด้าน Social Science and Humanities 
        กลุ่ม ST   หมายถึง สาขาวิชาด้าน Science and Technology 
        กลุ่ม HS   หมายถึง  สาขาวิชาด้าน Health Science 

        2. จ านวนหลักสูตรต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
        3. รายละเอียดจ านวนหลักสูตรทีเ่ปลี่ยนแปลงในช่วง พ.ศ. 2559-2574 ประกอบด้วย 
 3.1 หลักสูตรใหม่ที่คาดว่าจะเปดิด าเนินการ จ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
  1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ 
  2) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์

3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

3.2 หลักสูตรที่คาดว่าจะยุบเลิก จ านวน - หลักสูตร  
 

1) ภำพรวม              หน่วย : หลักสูตร 

ระดับกำรศึกษำ 
Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST  กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST  กลุ่ม HS รวม 

ปริญญาตร ี 32 9 1 42 32 12 1 45 

ป.บัณฑิต 1 -- - 1 1 - - 1 

ปริญญาโท 5 - - 5 6 - - 6 

ปริญญาเอก 2 - - 2 2 - - 2 
รวม 40 9 1 50 41 12 1 54 
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      2) หลักสูตรภำษำไทย                        หน่วย : หลักสูตร 

ระดับกำรศึกษำ 
Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

ปริญญาตร ี 31 9 1 41 39 14 1 54 

ป.บัณฑิต 1 - - 1 1 - - 1 

ปริญญาโท 5 - - 5 6 - - 6 

ปริญญาเอก 2 - - 2 2 - - 2 

รวม 39 9 1 49 48 14 1 63 
           

      3) หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ เช่น หลักสูตรนานาชาต ิหลักสูตรสองภาษา ฯลฯ      หน่วย : หลักสตูร 

ระดับกำรศึกษำ 
Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

ปริญญาตร ี 1 - - 1 1 - - 1 

ป.บัณฑิต - - - - - - - - 

ปริญญาโท - - - - - - - - 

ปริญญาเอก - - - - - - - - 
รวม 1 - - 1 1 - - 1 

       
4) หลักสูตร Non Degree/Non age group/Training Course หรือหลักสูตรที่ภำคเอกชน มีควำมต้องกำรฯลฯ      หน่วย : หลักสูตร 

ระดับกำรศึกษำ 
Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

ประกาศนียบตัร 1 - 1 1 1 - 1 1 
รวม 1 - 1 2 1 - 1 2 

หมำยเหตุ :  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
                2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
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 5.3 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ                         หน่วย: คน 

คณะ 

สำขำ 
วิชำ/ 
ศูนย์/
ส ำนัก 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) จ ำนวน
บัณฑิต 
(คน) 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
ครุศาสตร ์  - 2 - - 52.5 11 1 - 20 12 2 1 72.5 25 3 1 363 

พยาบาลศาสตร ์  - - - - 36 2 - - 7 3 - - 43 5 - - 91 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 - - - - 83 16 1 - 24 14 3 - 107 30 4 - 561 

วิทยาการจัดการ  - - - - 106 25 - - 37 21 - - 143 46 - - 969 

โรงเรียนการเรือน  - - - - 54 5 - - 13 7 - - 67 12 - - 524 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

 - - - - 66.5 - - - 19 - - - 85.5 - - - 324 

บัณฑิตวิทยาลัย  - - - - 2 - 1 - 18 12 1 - 20 12 2 - 49 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 1 - - - 51 9 - - 32 14 1 - 84 23 1 - 1,738 

รวม 1 2 - - 451 68 3 - 170 83 7 1 622 153 9 1 4,619 

              หมำยเหต ุ: อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 

5.4 จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบัน (ปกีำรศึกษำ 2558) เทียบกับเป้ำหมำยกำรรับนักศึกษำในอีก 15 ปี ข้ำงหน้ำ  
(ปีกำรศึกษำ 2574) จ ำแนกตำมสถำนที่ต้ังหลัก/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ฯลฯ   

             5.4.1 นักศกึษำไทย          
                    1) สถำนที่ต้ังหลกั (มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร)   หน่วย: คน 

ระดับกำรศึกษำ 
Profile (ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2558) : นศ.รหัส 56-59 หลัง Reprofile (ปีกำรศึกษำ 2559) : นศ.รหัส 60 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

ปริญญาตร ี 9,459 2,795 367 12,621 1,660 440 90 2,190 

ป.บัณฑิต 472 - - 472 250 - - 250 

ปริญญาโท 104 - - 104 90 - - 90 

ปริญญาเอก 60 - - 60 20 - - 20 

รวม 10,095 2,795 367 13,257 2,020 440 90 2,550 

                     2) วิทยำเขตสุพรรณบุรี    หน่วย: คน 

ระดับกำรศึกษำ 
Profile (ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2558) : นศ.รหัส 56-59 หลัง Reprofile (ปีกำรศึกษำ 2559) : นศ.รหัส 60 
กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

ปริญญาตร ี 735 277 - 1,012 120 30 - 150 

ป.บัณฑิต - - - - - - - - 

ปริญญาโท - - - - - - - - 

ปริญญาเอก - - - - - - - - 

รวม 735 277 - 1,012 120 30 - 150 
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                    3) ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ต้ัง  
                        3.1 ศูนย์ล ำปำง     หน่วย: คน 

ระดับกำรศึกษำ 
Profile (ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2558) : นศ.รหัส 56-59 หลัง Reprofile (ปีกำรศึกษำ 2559) : นศ.รหัส 60 
กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

ปริญญาตร ี 214 195 - 409 50 30 - 80 

ป.บัณฑิต - - - - - - - - 

ปริญญาโท - - - - - - - - 

ปริญญาเอก - - - - - - - - 
รวม 214 195 - 409 50 30 - 80 

                       3.2 ศูนย์นครนำยก      หน่วย: คน 

ระดับกำรศึกษำ 
Profile (ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2558) : นศ.รหัส 56-59 หลัง Reprofile (ปีกำรศึกษำ 2559) : นศ.รหัส 60 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST  กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST  กลุ่ม HS รวม 

ปริญญาตร ี 333 - - 333 30 - - 30 

ป.บัณฑิต - - - - - - - - 

ปริญญาโท - - - - - - - - 

ปริญญาเอก - - - - - - - - 
รวม 333 - - 333 30 - - 30 

                      3.3 ศูนย์ตรัง     หน่วย: คน 

ระดับกำรศึกษำ 
Profile (ปีกำรศึกษำ 2558) : นศ.รหัส 56-59 หลัง Reprofile (ปีกำรศึกษำ 2559) : นศ.รหัส 60 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST  กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST  กลุ่ม HS รวม 

ปริญญาตร ี 303 160 - 463 80 30 - 110 

ป.บัณฑิต - - - - - - - - 

ปริญญาโท - - - -  - - - 

ปริญญาเอก - - - - - - - - 
รวม 303 160 - 463 80 30 - 110 

                       3.4 ศูนย์หัวหิน      หน่วย: คน 

ระดับกำรศึกษำ 
Profile (ปีกำรศึกษำ 2558) : นศ.รหัส 56-59 หลัง Reprofile (ปีกำรศึกษำ 2559) : นศ.รหัส 60 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

ปริญญาตร ี 1,126 - - 1,126 90 - - 90 

ป.บัณฑิต - - - - - - - - 

ปริญญาโท - - - -  - - - 

ปริญญาเอก - - - - - - - - 
รวม 1,126 - - 1,126 90 - - 90 
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 5.5 สัดส่วนเงินงบแผ่นดนิ : เงินรำยได้              
                    หน่วย : บาท 

พันธกิจ Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2560) 

ประเภทงบประมำณ 
รวม (3) 
(1)+(2) 

ร้อยละ 
(4) 

(1)x100/
(3) 

ประเภทงบประมำณ 
รวม (7) 
(5)+(6) 

ร้อยละ (8) 
(5)x100/(7) งบแผ่นดิน 

(1) 
เงินรำยได้ 

(2) 
งบแผ่นดิน  

(5) 
เงินรำยได้  

(6) 

1. กำรผลิตบัณฑิต 885,695,700 330,924,200 1,216,619,900 72.80 4,990,113,800 1,345,399,600 6,335,513,400 78.76 

2. กำรวิจัย 47,721,800 10,234,800 57,956,600 82.34 4,610,000,000 101,278,400 4,711,278,400 97.85 

3. กำรบริกำร
วิชำกำร 

19,574,900  19,574,900 100.00 4,630,000,000 - 4,630,000,000 100.00 

4. กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5,050,000  5,050,000 100.00 25,250,000 - 25,250,000 100.00 

5.ประชำคมอำเซียน 6,740,000  6,740,000 100.00 - - - - 

6.รำยจ่ำยบุคลำกร
ภำครัฐ 

    4,954,382,300 1,544,788,600 6,499,170,900 76.23 

รวม 964,782,400 341,159,000 1,305,941,400 73.88 19,209,746,100 2,991,466,600 22,201,212,700 86.53 

  
 5.6 สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงพำณิชย์ : งำนวิจัยเชิงสำธำรณะหรือสำยรับใช้สังคม : อื่นๆ 
                    หน่วย: คน 

ประเภทงำนวิจัย 
Profile (ปัจจุบัน พ.ศ. 2559) หลัง Reprofile (พ.ศ. 2560) 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

1.ผลงำนวิจัยเชิงพำณิชย ์
 - จ านวน (เรื่อง) 71 2 0 3 ร้อยละ 20 

ของ
จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 20 
ของ

จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 20 
ของ

จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 20 
ของจ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด 

 - งปม.ที่ใช้ (ล้านบาท) 32.80 1.07 - 33.87 0.06 0.21 - 0.27 

2.ผลงำนวิจัยเชิงสำธำรณะหรือสำยรับใช้สังคม (ผลงานวิจยัส่งประโยชน์ถึงผูร้ับบริการ) 
 - จ านวน (เรื่อง) 182 4 6 38  ร้อยละ 

30 ของ
จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด  

 ร้อยละ 
30 ของ
จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด  

 ร้อยละ 
30 ของ
จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด  

 ร้อยละ   
30 ของ
จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด  

 - งปม.ที่ใช้ (ล้านบาท) 17.80 1.75 2.62 22.17 4.61 0.52 0.79 5.92 
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 5.6 สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิงพำณิชย์ : งำนวิจัยเชิงสำธำรณะหรือสำยรับใช้สังคม : อื่นๆ (ต่อ) 
                    หน่วย: คน 

ประเภทงำนวิจัย 
Profile (ปัจจุบัน พ.ศ. 2559) หลัง Reprofile (พ.ศ. 2560) 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 

3.งำนวิจัยพ้ืนฐำน (เน้นการตีพิมพ์เผยแพร ่ยังไม่เกดิผลในเชิงพาณชิย์และเชิงสาธารณะ) 
 - จ านวน (เรื่อง) 32 19 6 57 ร้อยละ 30 

ของ
จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 30 
ของ

จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 30 
ของ

จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 30 
ของ  

จ านวน
งานวิจัย
ทั้งหมด 

 - งปม.ที่ใช้ (ล้าน บาท) 8.40 10.50 1.65 20.55 2.52 3.15 0.49 6.16 

รวม 
- จ ำนวน (เร่ือง) 285 25 12 98 ร้อยละ 

20-30 
ของ

จ ำนวน
งำนวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
20-30 
ของ

จ ำนวน
งำนวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
20-30 
ของ

จ ำนวน
งำนวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ   
20-30   
ของ 

จ ำนวน
งำนวิจัย
ทั้งหมด 

- งปม.ท่ีใช้ (ล้ำนบำท) 59.00 13.32 4.27 76.59 7.19 3.88 1.28 12.35 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ใช้ รวมงบแผ่นดินและเงินรายได้จากแหล่งต่างๆ 
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ข้อมูลแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรตำมพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
 กำร Reprofiling มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2574) 

1. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 1.1 ระยะเร่งด่วน (1-2 ปี) 
  1)  โครงการ SDU Future Leaders พัฒนาผู้บริหารใหม ่

2)  โครงการฝึกอบรมบุคลากร สายวิชาการ เกี่ยวกับสมรรถนะในต าแหน่ง และการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ  
3) โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาในหลักสูตรปรับปรุงใหม่  
4)  โครงการฝึกอบรมบุคลากร สายสนับสนุน เกี่ยวกับสมรรถนะในต าแหน่ง และการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  
5) อบรมบุคลากรสายบริการใหม้ีจิตบริการ  

 6) โครงการปรับปรุงระบบสวัสดิการ ค่าจ้าง เงินเดือน และ ค่าตอบแทนในการปฏฺบัติงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับ 
       1.2 ระยะ 5 ปีแรก 
 1) โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการตามแนวทางที่ก าหนดใน TQF 
 2) โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สายวิชาการ ต าแหน่งครู  

3) โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน  
 1.3 ระยะ 10 ปี 
  1) ทบทวนระบบโครงสร้างระบบสวัสดิการ ค่าจ้าง เงินเดือน ของบุคลากรในลักษณะของมหาวิทยาลยัในก ากับ 

2. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตบัณฑิต 
 2.1 ระยะ 5 ปีแรก 
  1) โครงการทบทวนและพัฒนากฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการให้สอดคล้องตามบริบทภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานดา้นวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ 

2) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการก ากับ ติดตาม และดูแล
นักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและทันถ่วงที  

3) โครงการพัฒนารปูแบบการคดัเลือกนักศึกษาและการจัดกิจกรรมพฒันาทักษะการเรยีน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้มี
ความสอดคล้องตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นแนวคดิการจดัการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) และการจัดกิจกรรมทางวิชาการส าหรับนักศึกษา  

5) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความ
เป็นเลิศในกลุ่มหลักสตูรอัตลักษณแ์ละสร้างความเข้มแข็งหลักสูตรทีไ่ม่ใช่อัตลักษณ์ 

6) โครงการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพส าหรับอาจารยผ์ู้สอน ในด้านกระบวนการสรา้งประสบการณ์การเรยีนรู้ โดยเน้น
การเรยีนการสอนแบบ Active Learning และ Technology - based Learning 

7) โครงการจดัท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย ์
8) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรอบรู้ คุณธรรม และทักษะในการท างานด้าน

วิชาการอย่างมืออาชีพ 
3. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำนวิจัย  
    3.1 ระยะเร่งด่วน (1-2 ปี) 

1) จัดตั้งหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (RAU) 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการด าเนินการ Talent Mobility 

ส่วนที่ 3 
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 3.2 ระยะ 5 ปีแรก 
 1) โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ชุมชน สังคม 
 2) โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 3) โครงการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
 4) โครงการส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาเอกโดยระบบเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยงในสังกัดมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 
 5) โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ 
 6) โครงการพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 3.3 ระยะ 10 ปี 
 1) โครงการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็นการน างานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
 1.1) การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ – เป้าหมายการน างานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ไปตีพิมพ์/เผยแพร่เชิง
วิชาการ ร้อยละ 30 ของจ านวนงานวิจัยท้ังหมดต่อปี 
 1.2) การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย - เป้าหมายการน างานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ที่มุ่งเน้นการ
บริการวิชาการ ร้อยละ 10 ของจ านวนงานวิจัยท้ังหมดต่อปี 
 1.3) การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ - เป้าหมายการน างานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ที่มุ่งเน้นการ
บริการวิชาการ ร้อยละ 30 ของจ านวนงานวิจัยท้ังหมดต่อปี 
 1.4) การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ – เป้าหมายการน างานวิจัยและพัฒนา  (Research and Development) ซึ่ง
เป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มุ่งให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property; IP) และสามารถน าไปถ่ายทอดให้ภาคธุรกิจ 
และภาคอุตสาหกรรมต่อไป ร้อยละ 20 ของจ านวนงานวิจัยท้ังหมดต่อปี 
 1.5) การใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต – เป้าหมายการน างานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายของ
มหาวิทยาลัย (Institutional Research) ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการปรับเปลี่ยนในเชิง
นโยบายการรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ร้อยละ 10 ของจ านวน
งานวิจัยท้ังหมดต่อปี 
 2) โครงการจัดตั้ง Specialist Research Cluster 
 3) โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยการวิจัย 
 3.4 ระยะ 15 ปี 
 1) โครงการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็นการน างานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
 1.1) การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ – เป้าหมายการน างานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ไปตีพิมพ์/เผยแพร่เชิง
วิชาการ ร้อยละ 30 ของจ านวนงานวิจัยท้ังหมดต่อปี 
 1.2) การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย - เป้าหมายการน างานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ที่มุ่งเน้นการ
บริการวิชาการ ร้อยละ 10 ของจ านวนงานวิจัยท้ังหมดต่อปี 
 1.3) การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ - เป้าหมายการน างานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ที่มุ่งเน้นการ
บริการวิชาการ ร้อยละ 30 ของจ านวนงานวิจัยท้ังหมดต่อปี 
 1.4) การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ – เป้าหมายการน างานวิจัยและพัฒนา  (Research and Development) ซึ่ง
เป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มุ่งให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property; IP) และสามารถน าไปถ่ายทอดให้ภาคธุรกิจ 
และภาคอุตสาหกรรมต่อไป ร้อยละ 20 ของจ านวนงานวิจัยท้ังหมดต่อปี 
 1.5) การใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต – เป้าหมายการน างานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายของ
มหาวิทยาลัย (Institutional Research) ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการปรับเปลี่ยนในเชิง
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นโยบายการรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ร้อยละ 10 ของจ านวน
งานวิจัยท้ังหมดต่อปี 
 2) โครงการจัดตั้ง Specialist Research Cluster 
 3) โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยการวิจัย 

4. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร 
 4.1 ระยะเร่งด่วน (1-2 ปี) 

  1) โครงการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถสามล้อ
ส่วนบุคคล (ช่ัวคราว)  
  2) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
  3) โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป  (ต่างประเทศ) 
  4) โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นท่ี) 
  5) โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
  6) โครงการจัดท าผลงานการสังเคราะห์งานของของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
  7) โครงการพัฒนาและฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  8) โครงการอบรมแนวทางในการปฏิรูปและทิศทางการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย 
  9) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการคลังอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านการคลัง การเงิน การพัสดุ การบัญชีและการประเมิน การคบคมุภายในของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  11) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดบัการท่องเที่ยว 
  12) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสตูรการวางแผนวัยเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง 
  13) โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 
  14) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  15) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการครูผู้น าสะเต็มศึกษา 
            16) การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา   
            17) การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
     18) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community)  

19) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สังคม 
20) การพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพื่ออยู่รอดได้อยา่งมีประสิทธิภาพในสวนดุสติ 5.0 
21) แผนงานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการให้บริการวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย 
22)  การส่งเสริม/การพัฒนาให้ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ 
23)  การฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้ภาษาจีนให้แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไป 
24) โครงการสร้างความเข้มแข็งดา้นสุขภาวะเด็กปฐมวยัโดยบูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 
25) กิจกรรมลูก(รักษ)์บ้านเกดิฯ 
26) กิจกรรมการให้บริการสุขภาพแก่ประเทศเพื่อนบ้านในเรือThe Ship of Life in Cambodia 
27) กิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตและวฒันธรรมโดยการให้บริการแก่สังคม (Service Learning Trip) 
28) การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
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29) การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านการดูแลเด็ก และผู้สูงอาย ุ
30) โครงการศึกษาการจดัตั้งศูนยพ์ัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ จังหวัดสพุรรณบรุี    

  31) โครงการสร้างศักยภาพทางดา้นอาหารฮาลาลของมหาวิทยาลัยสวนดุสติจากครัวผูผ้ลติสูผู่้บริโภค  
  32) โครงการสร้างความเข้มแข็งและรวมพลังพัฒนาวิชาการสู่ชุมชนด้วยกระบวนการบูรณาการ 

33) พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โครงการ 
Monthly Sharing for THM Competencies’ Enhancement เพื่อเป็นการถ่ายทอด สื่อสาร พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาต่างๆ เพื่อให้ความรู้ในตัวอาจารย์ 1 คน 
เป็นประโยชน์กับสมรรถนะของอาจารย์อีกหลายคน 

34) โครงการ THM Hospitality Academy เพื่อบูรณาการความรู้ ทักษะ และทัศนคติของหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร
ภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการภายในมหาวิทยาลัย 
อาทิเช่น โรงแรมสวนดุสิตเพลส  

35) กิจกรรมการประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯและฝ่ายวิจัยฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ ผ่านรูปแบบ KM เพื่อพัฒนาเป้าประสงค์ (National Hub for Tourism and Hospitality) ตามนโยบายรทบ. สู่ระยะ
ถัดไป (ระยะ 5 ปี) เพื่อพัฒนาการฝึกประสบการณ์ที่เป็นแบบอย่าง และเพื่อพัฒนาอาจารย์สู่การพัฒนาผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ   
 4.2 ระยะ 5 ปีแรก  

1) โครงการอบรมหลักสตูรการดูแลผูสู้งอาย ุ
2) โครงการสนับสนุนผูเ้ข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ          
3) โครงการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับข่ีรถยนตส์่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถสามล้อ

ส่วนบุคคล (ช่ัวคราว)  
4) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
5) โครงการอบรมหลักสตูรมัคคุเทศก์ท่ัวไป  
6) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพผูป้ระกอบการ SMEs ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยว 
7) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในธุรกิจ Permanent Makeup 
8) โครงการ SMEs Clinic เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม 
9) โครงการ SMEs Clinic สัญจร 

    10) การพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษา   
  11) การจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  
         12) โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)  
  13)  โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี 
  14)  โครงการการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และการฝึกอบรมหลักสตูรผู้
ฝึกสอนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

     -  ฝึกอบรมหลักสูตรผูฝ้ึกสอนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
     -  พัฒนาการด าเนินงานของสถานประกอบกิจการด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (ฟิตเนส) ใหม้ีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ กรมอนามัย 
15)  การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรให้มีศักยภาพท่ีดียิ่งขึ้น 

       -  ด้านการประกอบอาหาร  
      -   ด้านการบริการ 
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16) แผนงานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการให้บริการวิชาการด้านอ่ืน ๆ 
17) แผนงานการสร้างความแข็งแรงด้านวิชาการเพื่อก้าวออกไปเป็นวิทยาเขตนครนายก 
18) โครงการสร้างความเข้มแข็งดา้นสุขภาวะเด็กปฐมวยัโดยบูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 
19) กิจกรรมลูกรักษ์บ้านเกิดฯ 
20) กิจกรรมการให้บริการสุขภาพแก่ประเทศเพื่อนบ้านในเรือThe Ship of Life in Cambodia 
21) กิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตและวฒันธรรมโดยการให้บริการแก่สังคม (Service Learning Trip) 
22) การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
23) การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านการดูแลเด็ก และผู้สูงอาย ุ

      24) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นอัตลักษณ์      
  25) โครงการจัดการคุณภาพการสือ่สารองค์กร       
      26) โครงการบริการวิชาการความรู้ด้านคหกรรมศาสตร ์   
  27) หลักสูตรการอบรมระยะสั้น เพื่อให้ความรู้และฝึกสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการที่
พัฒนามาจาก THM Hospitality Academy  
  28) พัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการฝึกประสบการณ์ตามแนวทางของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อมุ่งเป็นแหล่งอ้างอิงด้านการท่องเที่ยวและการบริการ (National Hub for Tourism and Hospitality) ด้วย : The 
THM Model (SEA-WIL) 
  29) เพิ่มจ านวนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อ 
  30) ทดลองร่วมมือกับสถานประกอบการระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น ในเรื่อง
การฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษารทบ.และการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างมาตรฐานและความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการต่อไป 
  31) ศูนย์นวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร 
  32) ศูนย์นวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 
  33) ศูนย์นวัตกรรมพัฒนาผู้น าและวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  34) ศูนย์เรียนรู้ Lampang : Smart MICE city 
  35) สร้างเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ 
 4.3 ระยะ 10 ปี 
 1)  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจด้านอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การขยายผลในชุมชนโดยหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกจิ (UBI) 
  2) โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) 
  3) แผนงานการสร้างความแข็งแรงด้านวิชาการเพื่อเป็นวิทยาเขตที่สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 
  4) แผนงานความร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบด้านวิชาการ 
  5) วิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์ตามแนวทางของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ.ให้ชัดเจนและ
ทันสมัยขึ้นตามบริบทช่วงเวลา และปัจจัยในอนาคต 
  6) นักศึกษาพัฒนารูปแบบเฉพาะติดตัว ในเรื่อง การคิดวิเคราะห์ ภาวะผู้น า และการตัดสินใจ เพื่อความโดดเด่นและ
ความก้าวหน้าในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
  7) พัฒนาฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการให้ทันสมัย เป็นระบบ และเป็น
ประโยชน์แก่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยรวบรมผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ และน าเสนอในรูปแบบที่
น่าสนใจ 
            8) ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและสร้างสรรค์ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่และชุมชน 
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            9) ศูนย์กลางการประชุมระดับชาติ นานาชาติ และ MICE ที่มีลักษณะ Smart small story 
           10) ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ 
 4.4 ระยะ 15 ปี 
  1) โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) 

2) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจด้านอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การขยายผลในชุมชน โดยหน่วย     
บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

3) แผนงานด้านวิชาการ เพื่อเป็นวิทยาเขตที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค ท้ังด้านงานวิชาการและงานวิจัย 
4) แผนงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการให้บริการวิชาการในระดับประเทศ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ออกแนะแนวการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 

5) มหาวิทยาลัยเพื่อคนทั้งมวล เปน็ตลาดความรู้ นวัตกรรมกรรมและการสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในทุกระดับ 
5. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
     5.1 ระยะเร่งด่วน (1-2 ปี) 

1) การสร้างความตระหนักให้นักศกึษาเข้าใจวัฒนธรรมสวนดสุิตผ่านการจัดโครงการประกวด SDU Spirit 
Ambassador 

2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีทักษะที่สมัพันธ์กับวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลยัในด้านอาหาร  โดยการเตรียมความ
พร้อมก่อนเป็นบัณฑิต  ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา DNA สวนดสุติ “อาหารต ารับสวนดุสติ” ให้กับนักศึกษา 

3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีทักษะที่สมัพันธ์กับวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลยัในด้านศลิปะประดิษฐ์ โดยการเตรยีม
ความพร้อมก่อนเป็นบณัฑิต ในโครงการส่งเสรมิและพัฒนา DNA สวนดุสิต “ศลิปะการจัดดอกไมส้ไตล์สวนดสุิต” 

4) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต 
5.2 ระยะ 5 ปีแรก 

1)  โครงการประกวดอาหารต ารับสวนดุสติและศิลปะการจดัดอกไมแ้บบสวนดสุิต ระดับชาติ 
2)  ปลูกฝังให้บณัฑิตของมหาวิทยาลัย มีความเข้มแข็งในด้านภาษาไทย ผ่านการจดัโครงการส่งเสรมิการใช้ภาษาไทย 

“รัก(ษ์)ภาษาไทย”    
5.3 ระยะ 10 ปี 

1)  พัฒนาเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยเกี่ยวกับอาหารต ารับสวนดุสติและศิลปะการจดัดอกไม้ 
5.4 ระยะ 15 ปี 

1)  เผยแพร่วัฒนธรรมสวนดสุิตสูน่านาชาติผ่านเครือข่ายสถานทูตไทยในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวโลก 

6. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำทรัพยำกรจำกภำยนอก 
 6.1 ระยะเร่งด่วน (1-2 ปี) 

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านการศึกษาปฐมวัย การอาหาร อุตสาหกรรม
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา อาทิ บริษัท เอส แอนด์พี ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน)  บริษัทการบินไทย จ ากัด วชิรพยาบาล บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) โรงแรม
ระดับ 5-6 ดาว ในเครือ Accor Inter Continental Hotels Group, Hyatt, Hilton Hotels Corporation, Marriott Internatinal 
รวมทั้งหน่วยภาครัฐ อาทิเช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกและคู่ความร่วมมือจาก
นานาชาติ อาทิเ ช่น The Private University College of Education of the Diocese of Linz ประเทศออสเตรีย BAISE 
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University ประเทศจีน Fontys University ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ GuangxiI University of finance and Economics 
ประเทศจีน เป็นต้น 
 6.2 ระยะ 5 ปีแรก 
                1)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านการศึกษาปฐมวัย การอาหาร อุตสาหกรรม
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา อาทิ บริษัท เอส แอนด์พี ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน)  บริษัทการบินไทย จ ากัด วชิรพยาบาล บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) โรงแรม
ระดับ 5-6 ดาว ในเครือ Accor  InterContinental Hotels Group, Hyatt, Hilton Hotels Corporation, Marriott Internatinal 
รวมทั้งหน่วยภาครัฐ อาทิเช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และคู่ความร่วมมือจากนานาชาติ อาทิเช่น The Private University 
College of Education of the Diocese of Linz ประเทศออสเตรี ย  BAISE University ประเทศจีน Fontys University 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ GuangxiI University of finance and Economics ประเทศจีน เป็นต้น 

7. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่สร้ำงควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน 
 7.1 ภำยในประเทศ (ระดับพ้ืนที่/ชุมชน/ท้องถิ่น) 
  1) สถำบันอุดมศกึษำอื่น 

ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 
จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

1 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และพลังงาน ครั้งท่ี 7 (I-SEEC 2015) 

1. มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
2. เครือข่ายมหาวิทยาลยั  ราชภัฏ 

1 ด าเนินการโดย
สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
ภาคกลาง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลาง 8 ด าเนินการโดย
สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

3 โครงการปรับแผนธรุกิจและเพิ่มขดี
ความสามารถ SMEs พื้นที่ท่ี 3 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 1  

4 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันการ
อุดมศึกษา 

1. มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
เพชรบุร ี
2. มหาวิทยาลยัสแตมฟอร์ด 
3. มหาวิทยาลยัเว็ปเตอร ์

1  

5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการภายใต้
บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

1. วิทยาลัยชุมชนแพร ่
2. มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
3. จังหวัดล าปาง 
4. สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดล าปาง  
5. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัล าปาง 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. สมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ล าปาง 

4  
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ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 
จ ำนวน
ผลงำน หมำยเหตุ 

6 โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการเป็น
ที่ปรึกษา คณะท างาน และวิทยากร โดย
การบูรณาการร่วมกันในส่วนของทรัพยากร
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาท ิด้านงบประมาณ   
ด้านบุคลากร ด้านวสัดุอุปกรณ ์

1. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2. วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
3. คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัย  

แม่โจ ้
4. สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดล าปาง 

7  

2) สถำบันกำรศึกษำระดับอื่น/หน่วยงำน/บุคคล 

ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ 

ระดับอื่น/หน่วยงำน/บุคคล 
จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

1 หลักสูตรระยะกลางในการเสริมสร้ าง
ผู้ประกอบการใหม่ส าหรับผู้มีความตั้งใจที่จะ
ประกอบธุรกิจ ทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบ
กิจการไม่เกิน 3 ปี 

1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) 
2 ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs Bank) 
3 บริษัท World Planet จ ากัด 
4 บริษัท Group M 
 (ประเทศไทย) จ ากดั 
5 คณะวิทยาการจัดการ 
6 โรงเรียนการเรือน 
7 บัณฑิตวิทยาลัย 
8 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

1 ด าเนินการโดย
หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

2 กระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับ
ความต้องการในอุตสาหกรรมการบริการ 

1 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
แห่งประเทศไทย 
2 โรงเรียนการเรือน 
3 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

1 ด าเนินการโดย
หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

3 หลักสตูรระยะสั้นเพื่อเสรมิสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ และพัฒนาทักษะการ
ประกอบธุรกิจ Snack Bar และขา้วเกรียบ
จากข้าวไรซเ์บอร์รี ่รวมทั้ง
กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่สายอาชีพ 

1 ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
2 โครงการอาหารกลางวัน 1 นางสาว
พัสสนันท์ แย้มฉ่ าไพร 
3 คณะวิทยาการจัดการ  ผศ.โรจนา 
ศุขะพันธุ์ และ ผศ.สุภาภรณ์ สมไพบูลย ์
4 ประธานวิสาหกิจชุมชน จันทร์เจริญสุข 
นายอุดร มณีแสง 
5 โรงเรียนการเรือน ผศ.เอกพล     
อ่อนน้อมพันธ์ุ, ดร.วราภรณ ์วิทยาภรณ ์
และอ.วีระพงศ์  วิรุฬธนกฤษณ ์

1 ด าเนินการโดย
หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
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ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ 

ระดับอื่น/หน่วยงำน/บุคคล 
จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

4 ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1  

5 ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนอนุบาลเหลียนหัว         
จังหวัดนครนายก 

1  

6 ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนวดัพิกุลแก้ว จังหวัดนครนายก 1  

7 ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง     
จังหวัดนครนายก 

1  

8 ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนอนุบาลคณุากร            
จังหวัดนครนายก 

1  

9 ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบรุ ี 1  

10 ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุร ี 1  
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ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ 

ระดับอื่น/หน่วยงำน/บุคคล 
จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

11 ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนวดัล าดวน จังหวัดปราจีนบุรี 1  

12 ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนเทศบาล 4 อุมวิทย์สมใจ 
จังหวัดปราจีนบรุ ี

1  

13 ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย      
จังหวัดสระแก้ว 

1  

14 โครงการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ 
ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก 

1. มหาวิทยาลัยศลิปากร 
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
3. มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
4. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภมู ิ
7. มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 
8. โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
13. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ส านักงาน
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี14. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี       

1  
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ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ 

ระดับอื่น/หน่วยงำน/บุคคล 
จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

17. วิทยาลัยนาฏศลิปสุพรรณบุร ี
18. วิทยาลัยช่างศลิปสุพรรณบุร ี 
19. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 
จังหวัดเพชรบุร ี
20. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
จักรีรัช 
21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท 
22. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุร ี
23. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุพรรณบุร ี
24. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อ่างทอง 
25. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุร ี 
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 
ชัยนาท 

    3) ภำครัฐอื่นๆ  

ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร องค์กร/หน่วยงำน จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

1 นิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่ ง ช าติ  2 559  ( Thailand Research 
Expo 2016)” 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
มหาวิทยาลยัมหิดล , มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เปน็ต้น 

1 ด าเนินการโดย
สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

2 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21”  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ , มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ด , มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม, มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช เป็นต้น 

1 ด าเนินการโดย
สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

3. การจัดองค์กรที่มหีน้าท่ีรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1 ด าเนินการโดย
หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

4. โครงการ Talent Mobility ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ด าเนินการโดย
หน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

5 โครงการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็ก
เพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 1  
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ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร องค์กร/หน่วยงำน จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

6 ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการให้บริการวิชาการดา้น
การศึกษาปฐมวัย 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครนายก 

1  

7 การพัฒนาการด้านการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
นครนายก 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครนายก 

1  

8 การพัฒนาด้านเขียนหลักสูตรและการวัด
ประเมินผล ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1  

9 การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  จั งหวัด
นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
ระยอง 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
ระยอง 

1  

10 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1  

11 โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกเ์ฉพาะ 
(ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นท่ี) จังหวัด
เชียงราย รุ่นที่ 7 

กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

3  

12 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซยีให้กับ
มัคคุเทศก์ (ระดับกลางและระดับสูง) 

กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

1  

13 โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกเ์ฉพาะ 
(ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นท่ี)  
จังหวัดชลบุรี รุ่นท่ี 1 

กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

1  

14 โครงการปรับแผนธรุกิจและเพิ่มขดี
ความสามารถ SMEs พื้นที่ท่ี 3 

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1  

15 โครงการเสรมิสร้างนวัตกรรมองคค์วามรู้
ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1  

16 โครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1  

17 โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
แผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด : กรณีศึกษาการสร้างมูลคา่เพิ่ม
จากการท่องเที่ยวภาคกลาง 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

1  
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ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร องค์กร/หน่วยงำน จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

18 โครงการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผูข้อ
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนตส์่วนบุคคล 
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาม
ล้อส่วนบุคคล (ช่ัวคราว) 

ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
กรมการขนส่งทางบก 

1  

19 โครงการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิตประเภทสินเชื่อ
สงเคราะห์และประเภทออมทรัพย์
สงเคราะห ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

4 

 

20 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบรับฝากเงิน
เพื่อสงเคราะห์ชีวิต 

 

21 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตผลิตภัณฑ์ ธกส.2 12/10 

 

22 โครงการออกแบบระบบงาน ผลิตภัณฑ์ 
และพัฒนาโปรแกรมระบบเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต 

 

23 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูร พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็น
เลิศ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 2  

24 โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน) 

2  

25 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 จังหวัดพังงา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 

 

26 โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารด้าน
การคลัง การเงิน การพัสดุ การบญัชี และ
การประเมิน การควบคุมภายในของ
สถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ตัวอย่างข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ 

 

27 โครงการอบรมแนวทางในการปฏริูปและ
ทิศทางการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น
ไทย 

 

28 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

29 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงด้านการเงินการคลังอย่าง
ยั่งยืน 

 

30 โครงการศู นย์ การเรี ยนรู้ และถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีต
และกรีนเทคโนโลยี 

โรงเรียนทหารการสตัว์ กรมการสตัว์
ทหารบก 
 

มีจ านวน
เกษตรกร 
นักศึกษา 
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ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร องค์กร/หน่วยงำน จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

- จัดท าแปลงทดลองการปลูกข้าวอินทรีย์แบบ
ปราณีตและกรีนเทคโนโลยี 
- ทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรกลในการท านา 
- ฝึกอบรม ให้กับคณะ/กลุ่ม/บุคคลที่เข้าศึกษา
เรียนรู้ 

ทหาร และ
ประชาชน ให้
ความสนใจเข้า
ศึกษาเรียนรู้
เพิม่ชึ้น 
จ านวนรวม
อย่างน้อย 
500 คน 

31 โครงการการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบ
กิจการด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และ
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร สถานประกอบกิจการด้าน
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

- จั ด ให้ มี ก า ร แ ลก เป ลี่ ย น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
รวมถึ งการขยายรูปแบบ การพัฒนา
คุณภาพสถานประกอบกิจการด้านการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ ให้กว้างขวางออกไป 

- พัฒนาและศึกษาวิจัย เพื่อยกระดับ
คุณภาพบุคลากร ผู้ฝึกสอนและออกก าลังกาย
ในสถานประกอบกิจการด้านการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่
เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนใส่
ใจในการออกก าลังกายเพิ่มขึ้น 

กรมอนามัย อย่างน้อย 2 งาน 
คือ 
1. บุคลากรมี
ความ สามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น 
2. สถาน
ประกอบกิจการ
ด้านการออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพเกิดการ
พัฒนาคุณภาพ
อย่างน้อย 1 
สถานประกอบ
กิจการ 

 

32 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุร ี 1  

33 มนต์เมืองฝันสุพรรณบรุี 3D จังหวัดสุพรรณบรุ ี 1  
34 วิจัยผลติภณัฑ์หมู่บ้านแย ้ อบจ.สุพรรณบรุ ี 1  
35 อบรมหลักสูตรมัคคเุทศก์เฉพาะพืน้ท่ี จังหวัดชัยนาท 1  
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  4) ภำคเอกชน  

ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร ภำคเอกชน จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

1 1 การถ่ายทอดกระบวนการผลิต 
ผลิตภณัฑ์ขนมเปีย๊ะลูกเต๋าไส้ถั่วกวนเสรมิ
ลูกจาก 
2 การถ่ายทอดกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์ขนมโมจิไส้ถั่วกวนเสริมลูกจาก 

นางสาวทัชชกร กลิ่นถือศีล ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ขนมเปีย๊ะ “จันทร์อบ” 

2 ด าเนินการโดย
หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ และ
โรงเรียนการ
เรือน 
 

2 บรรจภุัณและตราสินค้าผลิตภัณฑ์
กะหรี่ปั๊บ “คุณกบ” 

- นางกรรณิการ์ เรืองไทย ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์กะหรี่ปั๊บ “คุณกบ” 

1 ด าเนินการโดย
หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
หลักสตูร
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และคณะ
วิทยาการจัดการ 

3 บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ขนม
เปี๊ยะ “จันทร์อบ” 

- นางสาวทัชชกร กลิ่นถือศีล 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ 
“จันทร์อบ” 

1 ด าเนินการโดย
หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ และ 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ  

4 โครงการจดัสอบตัวแทนประกันชีวิตไทย
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

สมาคมประกันชีวิตไทย 1  

5 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรการ
สร้างจิตส านึกความเป็นเจา้ของงาน  

บริษัททานาเบะ 
 

2  

6 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 7 Habits ไขกุญแจ 
สู่ความส าเรจ็ 

บริษัท 3 เค แบตเตอรี่ จ ากดั 1  

7.2 ระหว่ำงประเทศ  

ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 
จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
SEAAIR (South East Asia Association 
Institute Research) 2016 ในหัวข้อ 
“งานวิชาการและความผกผันของสังคม
ชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา : Academic 
and Social Engagements in Higher 
Education” 

มหาวิทยาลยัในเขตภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

1  

2 การประเมินโครงการ World Biotech 
Tour 2016 in Thailand 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) 

1  
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ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 
จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

3 โครงการ The Second International 
meeting on Comprehensive 
Scientific 
Education กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสอน  

Meijo University 1  

4 กิกรรมความร่วมมือระหวา่งโรงเรยีน
สาธิตละอออุทิศ และคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัสวนดสุิตกับโรงเรียน The 
Westside School ประเทศแคนาดา 

โรงเรียน The Westside School 
ประเทศแคนาดา 

1  

5 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิงานในสถานศึกษาของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 

LIVERPOOL JOHN MOORES 
UNIVERSITY 

1  

6 กิจกรรมลูกรักษ์บ้านเกิดฯ นักศึกษาและอาจารย์จาก Harding 
university & Abilene Christian 
University, USA. 

1 กิจกรรม  

7 กิจกรรมการให้บริการสุขภาพแกป่ระเทศ
เพื่อนบ้านในเรือThe Ship of Life in 
Cambodia 

องค์กรการกุศลระหว่างประเทศ 
“Partners in Progress” 

1 กิจกรรม  

8 กิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตและวัฒนธรรม
โดยการให้บริการแกส่ังคม (Service 
Learning Trip) 
 

Nursing and Health Sciences at 
Westminster College Salt Lake City, 
Utah, USA 

1 กิจกรรม  

9 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
สุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมขงจื่อโลก 
The 11th Confucius Institute 
Conference  

สถาบันขงจื่อ 1  

10 ความร่วมมือด้านวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประเทศไทย  และมหาวิทยาลัย 
Auckland University  of 
Technology   
ประเทศนิวซีแลนด ์

Auckland University  of Technology 
ประเทศนิวซีแลนด ์

1 โครงการ  

11 ความร่วมมือด้านวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประเทศไทย และ Guilin Institute Of 
Tourism ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

Guilin Institute Of Tourism ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2 โครงการ  

12 ความร่วมมือด้านวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประเทศไทย  และ International 
Education College Guangxi 
University of Finance and 

International Education College 
Guangxi University of Finance and 
Economicsประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

3 โครงการ  
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ล ำดับที ่ ชื่อแผนงำน/กจิกรรม/โครงกำร ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ 
จ ำนวน
ผลงำน 

หมำยเหตุ 

Economics ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Friendly 
Cultural Exchange Agreement 

Korea Traditional Art Group ‘A-ul’ จ านวน     
1 ผลงาน 
กิจกรรม
แลกเปลีย่น
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน ไทย-
เกาหลี : 
Celebration 
of Friendly 
Cultural 
Exchange 
2015 

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ
ทางวิชาการและ
แลกเปลีย่นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
(19 ธ.ค.58 – 
19 ธ.ค.60) 

14 Memorandum of Understanding 
(MOU) between Don Mariano 
Marcos Memorial State 
University(DMMMSU) and Suan 
Dusit Rajabhat University 

Don Mariano Marcos Memorial 
State University 

จ านวน 1 
ผลงาน 
การประชุม
วิชาการ
นานาชาติ 
ASEAN 
University 
Youth 
Summit 
ระหว่างวันท่ี 
24 – 28 
มกราคม 
2559 ณ 
Sumbawa 
University of 
Technology 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ (13 
ก.ค.59 – 13 
ก.ค.63) 

15 วิทยากรสาธิตการประกอบอาหาร 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานจาการต์า ร่วมกับโรงแรม 
Borobudur 

2. Royal Thai Consulate – General 
เมืองมุมไปประเทศอินเดีย 

3. วิทยาลัยการท่องเที่ยวแห่งมหานครฉง
ซิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ 

4. ประชาชนจีน 
5. สถานกลสุลใหญ ่ณ นครคุณหมิง 

จ านวน 5 
ผลงาน 
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8. สิ่งที่ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ(สกอ.)/กระทรวงศึกษำธิกำร/รัฐบำล 
 8.1 ตัวเงิน เช่น งบประมาณ ทุน เงินกู้ส าหรับสถาบัน เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯลฯ 

1) การสนับสนุนการประสานงานในลักษณะเครือข่ายมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย 
2) การสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ชุมชน สังคม และทรัพย์สินทางปัญญา 
3) การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศูนย์บริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
4) การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านอาหารเพื่อรองรับการเป็นครัวของแผ่นดิน 
5) การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านอาหารเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์  และห้องปฏิบัติการพลังงาน

สะอาดเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
6) การสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ชุมชน สังคม และทรัพย์สินทางปัญญา 
7) การสนับสนุนทุนส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาเอกโดยระบบเครือข่ายนักวิจัยพ่ีเลี้ยงในสังกัดมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ

และนานาชาติ 
8) การสนับสนุนทุนส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาเอกโดยระบบเครือข่ายนักวิจัยพ่ีเลี้ยงในสังกัดมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ

และนานาชาติ 
9) การประสานความร่วมมือห้องปฏิบัติการเฉพาะทางในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

 10) การส่งเสริมและเป็นแกนกลางเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
11) เป็นแกนกลางในการด าเนินการประสานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
12) ต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับครัวของแผ่นดิน

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านอาหารไทย ให้มีความโดดเด่น 
 13) ต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา สนับสนุนงบประมาณและประสานงานกับกรมศิลปากร ในการ

ปรับปรุงและจัดท าเป็นพิพิธภัณฑแ์ห่งชาติในอาคารอนุรักษ์ “พระต าหนักเยาวภา”  
 14) งบประมาณแผ่นดินในการซื้อเครื่องมือและครภุัณฑ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
15) สวัสดิการตา่ง ๆ   
16) การสนับสนุนในเรื่องของเงินกู้ยืมการศึกษาของนักศึกษา ในส่วนของค่าครองชีพโดยอยากให้มีการเพิ่มหรือมีการ

ขยายเพดานเงินกู้ในส่วนของค่าครองชีพประจ าเดือน ให้สูงขึ้น  เนื่องจากไม่เพียงพอต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
17) เงินงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาการเรียนการสอน 
18) งบประมาณ ในการจดัตั้งศูนยพ์ัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ จังหวัดสพุรรณบรุี วงเงิน 250 ล้านบาท 

 8.2 ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย/กฎ/ระเบยีบต่างๆ ฯลฯ - 
 

จัดท ำโดยส ำนักบริหำรกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (เบอร์โทรศัพท์  0-2244-5270-3) 

1. ดร.สุวิชชำ  เนียมสอน (ผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์) 
2. ดร.ศิโรรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  (เจ้าหน้าที่ส านักงาน : บริหารงานท่ัวไป ส านักงานอ านวยการ ส านักบริหารกลยุทธ์) 
     เบอร์มือถือ 09-4165-4296 
3. นำงสำวปิยำณี  ชดช้อย  (เจ้าหน้าที่ส านักงาน : บริหารงานท่ัวไป ส านักงานอ านวยการ ส านักบริหารกลยุทธ์) 
     เบอร์มือถือ 08-1866-0320 
 
                                                                     
     

                                                 รับรองควำมถูกต้องโดย 

                                                                                   (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน) 
                อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
            23 ธันวำคม 2559 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน ส ำนักงำนอ ำนวยกำร ส ำนักบริหำรกลยุทธ์ มหำวิทยำลยัสวนดุสิต โทร. ๕๒๗๒ 

ที่   สบย. ๖๖๐/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๓ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

เร่ือง   ขออนุเครำะห์จัดท ำข้อมูล 

 

เรียน   คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำส่วนงำน 

 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำขอควำมร่วมมือจำกสถำบันอุดมศึกษำในกำรจัดท ำข้อมูลเพื่อ
ประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์ของสถำบันอุดมศึกษำตำมหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓(๒)/ว๑๕๔๓ เรื่องการ

จัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการด านินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ลงวันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบน้ัน 

ในกำรนี้ เพื่อให้ข้อมูลของมหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  ส ำนักบริหำร
กลยุทธ์จึงขออนุเครำะห์ทุกหน่วยงำนจัดท ำข้อมูลตำมแบบที่ทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึ กษำก ำหนดในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ตุลำคม ๓๕๕๙  ตำมหัวข้อดังนี้ 

หัวข้อที ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ ๒ 
๓. กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อพื้นที่ชุมชน/จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดที่สถำบันอุดมศึกษำต้องกำรลงไปช่วยพัฒนำและเรื่องที่
ต้องกำรพัฒนำ (๓.๑ และ๓.๒) 

 
ทุกหน่วยงำน 

๔.ก ำหนดจุดเด่นหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำบันอุดมศึกษำ 
     ๔.๑ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
     ๔.๒ ด้ำนกำรวิจัย 
     ๔.๓ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
     ๔.๔ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
     ๔.๕ ด้ำนอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

สถำบนัวิจัยและพัฒนำ 
ทุกหน่วยงำน 

สถำบนัภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
แล้วแต่ละหน่วยงำนเห็นสมควร 

๕. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสถำบันอุดมศึกษำ Profile (ปัจจุบัน 
พ.ศ.๒๕๕๙) และหลัง Reprofile (พ.ศ.๒๕๗๔) 
      ๕.๒ จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดด ำเนินกำร (ข้อ ๑) -๔)) 
      ๕.๓ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
      ๕.๔ จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบัน (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘) เทียบ
กับเป้ำหมำยกำรรับนักศึกษำในอีก ๑๕ ปีข้ำงหน้ำ (ปีกำรศึกษำ 
๒๕๗๔) จ ำแนกตำมสถำนที่ตั้งหลัก/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ
นอกที่ตั้ง ฯลฯ (ต่อหน้ำถัดไป)    

 
 

ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
กองบริหำรงำนบุคคล 
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-๒- 

 

หัวข้อที ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            ๕.๔.๑ นักศึกษำไทย 
                      ๑) สถำนที่ตั้งหลัก (มหำวิทยำลัยสวนดุสิต) 
                      ๒) วิทยำเขตสุพรรณบุรี 
                      ๓) ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง (ระบุ....) 
              
             ๕.๔.๒ นักศึกษำต่ำงชำติ 
                      ๑) สถำนที่ตั้งหลัก (มหำวิทยำลัยสวนดุสิต) 
                      ๒) วิทยำเขตสุพรรณบุรี 
                      ๓) ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง (ระบุ....) 
 
      ๕.๕ สัดส่วนเงินงบแผ่นดิน : เงินรำยได้ 
      ๕.๖ สัดส่วนผลงำนวิจัย เชิ งพำณิชย์  : งำนวิจัยเชิ ง
สำธำรณะหรือสำยรับใช้สังคม                       

 
ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ส ำนักงำนวทิยำเขตสุพรรณบุรี 
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก  ล ำปำง   

หัวหิน  และตรัง 
 

กองวิเทศสัมพันธ ์
ส ำนักงำนวทิยำเขตสุพรรณบุรี 

ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก  ล ำปำง   
หัวหิน  และตรัง 

กองนโยบำยและแผน 
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ  และ สวนดุสิตโพล 

ส่วนที่ ๓ 
๑. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
บุคลำกรของสถำบนัอุดมศึกษำ (ข้อ ๑.๑ - ๑.๔) 

 
กองบริหำรงำนบุคคล 

๒. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตบัณฑิต 
(ข้อ ๒.๑ - ๒.๔) 

ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

๓. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
งำนวิจัย (ข้อ ๓.๑-๓.๔) 

สถำบนัวิจัยและพัฒนำ 

๔. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำน
บริกำรวิชำกำร (ข้อ ๔.๑-๔.๔) 

ทุกหน่วยงำน 

๕. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำน
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (ข้อ ๕.๑-๕.๔) 

สถำบนัภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

๖. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ
ทรัพยำกรจำกภำยนอก (ข้อ ๖.๑-๖.๔) 

ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

๗. แผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรที่สร้ำงควำมร่วมมือหรือบูรณำ
กำรกำรท ำงำนร่วมกัน (ข้อ ๗.๑ : ๑) - ๔) และ ข้อ ๗.๒) 

ทุกหน่วยงำน 

๘. สิ่งที่ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.)/กระทรวงศึกษำธิกำร/รัฐบำล (ข้อ ๘.๑ 
– ๘.๒) 

ทุกหน่วยงำน 

 

 

 

 

93

_______________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๑๐)/๒๕๖๐



65 
 

-๓- 

 

 โดยขอควำมร่วมมือส่งข้อมูลที่จัดท ำกลับมำที่ส ำนักบริหำรกลยุทธ์ในวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๙ ผ่ำน
ระบบ eoffice.dusit.ac.th  มำยัง  นำงสำวปิยำณี  ชดช้อย  หรือ    ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น ในสิทธ์ิ รับทรำบ/ให้ควำมเห็น/
เพื่อโปรดด ำเนินกำรและลงนำม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๕๒๗๐ และ ๕๒๗๒ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ 

 

 

              (ดร.สุวิชชำ  เนียมสอน) 

        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลยุทธ์ 

13 ธ.ค. 59 เวลา 18:05:11 Non-PKI Server Sign 

 Signature Code : QQA5A-EYAMw-A2AEE-ANQAw 
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