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  การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับ

 ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล

  การยกระดับทักษะและสมรรถะในการทำงานของบัณฑิต

 การสร�างงานวิจัย 

 การให�บริการวิชาการแก�สังคมที่บูรณาการความเชี่ยวชาญ

 ของมหาวิทยาลัยและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 ระบบและกลไกการสนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัย

 หรืองานสร�างสรรค�

 การวิจัยที่เป�นรูปธรรม 

  โครงการเมืองต�นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ 

  หรือหอมขจรฟาร�ม

  โครงการ LA-OR Plus Learning Box

 การขับเคลื่อนวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

 (Academic Dimension)

 การสร�างความเข�มแข็งด�วยการแสวงหารายได� 

 (Business Dimension)
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ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: 

 ดวยสภาวการณและบริบททางสังคมที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน 
ไดสงผลตอการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้น รวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใต การกำกับ
ดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย สวนดุสิต
จึงไดดำเนินการอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาจุดเนนฉบับใหม พุทธศักราช 2563-2567 
เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางอันคมชัดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุ
ผลสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่มุงหวังที่สอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม

จุดมุงเนนเชิงกลยุทธ
ความหลากหลายทางการศึกษา การบริการสิ่งอำนวย

ความสะดวกพื้นฐาน

 การพัฒนาหลักสูตรที่ทาทายเพื่อความยั่งยืน
 หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรที่โดดเดน 
 หลักสูตรแบบยืดหยุน หลักสูตรที่ตอบสนองผูเรียน 
 การผสานแบบกลมกลืนกับแนวทางชีวิตวิถีใหม

 มุงเนนการผสมผสานระหวางการเรียนรู
 ทั้งในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรูผาน
 ระบบออนไลน
 การเรียนรูในพื้นที่การเรียนรูของมหาวิทยาลัย 
 การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง การเรียนรู
 บนฐานแหงเทคโนโลยี

 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
 เพื่อพัฒนาคนทุกชวงวัย  
 ระบบคลังหนวยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตร 
 เพื่อยกระดับทักษะ/เพิ่มทักษะ/และสงเสริม
 ทักษะใหม
 การเชื่อมโยงกับผูที่เกี่ยวของในการ
 สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
   ศิษยเกา ผูปกครอง นักศึกษาตางชาติ 
 ผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชน

 ความเสถียรของระบบสนับสนุน
 การทำงาน
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสราง
 พื้นฐานที่หลากหลาย การบริการดิจิทัล
 พื้นที่สรางสรรคการเรียนรูและ
 สิ่งอำนวยความสะดวก 
 หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 คาเฟ ไลบรารี่ พื้นที่การเรียนรูรวมกัน  
 พื้นที่กิจกรรม ระบบการเรียนรูแบบ
 ออนไลน

 สภาพแวดลอม
 มหาวิทยาลัยที่สวยสะอาดและใสใจ
 สิ่งแวดลอม การออกแบบที่เปนสากล
 เพื่อคนทั้งมวล
 ระบบสนับสนุนผูเรียน
 ระบบการใหคำปรึกษาและชวยเหลือ 
 ทุนการศึกษา การบริการดานสุขภาพ 
 การใหความชวยเหลือนักศึกษาดาน
 วิชาการ

องคกรที่พรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

 การปรับกฎหมาย ระเบียบ 
 ขอบังคับ ใหเทาทันสถานการณ 
 การสรางและหลอหลอม
 คนสวนดุสิต
 การเพิ่มขีดความสามารถทางความคิด
 และความคิดสรางสรรค การมุงมั่น ในงาน 
 การคิดเชิงออกแบบ การรูถึงลำดับ
 ความสำคัญและสภาวการณเรงดวน 
 ทักษะใหม ความเชี่ยวชาญ
 จากการปฏิบัติ

 การจัดสรรงบประมาณอยางคุมคา 

จุดเนนสวนดุสิต พ.ศ. 2563-2567

 ความเปนเลิศในการผลิต 
 •  กำลังคน
 •  พลังสติปญญา
 •  ความรูและการสรางนวัตกรรม

 โดยมีอัตลักษณ

 -  ดานการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
 -  ดานอาหารบนรากฐานแหง
  ความเชี่ยวชาญดวยการปฏิบัติ 
 -  ดานการพยาบาลและสุขภาวะ
  สำหรับเด็กและผูสูงวัย 
 -  ดานอุตสาหกรรมบริการ
  ดวยมาตรฐานระดับสากล
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มหาวิทยาลัยใชการบริหารจัดการแบบพลวัตเปนแกนหลักขององคกร
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หลักสูตร เป็นส่ิงท่ีมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียน เนื่องจาก 
เป็นสาระส�าคัญที่ออกแบบขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงน�าทั้ง 
หลกัวชิาการ บรบิททางสงัคม อทิธพิลของเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจน
ความต้องการของตลาดแรงงานมาประยกุต์ร่วมกนั จนเกดิเป็นกระบวนการ 
การจัดการศึกษาท่ีมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เสริมสร้างความมั่นคงของสังคม พัฒนาประเทศ
สูค่วามยัง่ยนื ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและผูเ้รยีน โดยใช้
แนวทางการบรหิารจดัการหลกัสตูรแบบ OKRs (Objective and Key Results) 
ควบรวมและบูรณาการศาสตร์ ตลอดจนการบูรณาการภาษาอังกฤษกับ
หลกัสตูรต่าง ๆ เพือ่ให้ได้นกัศกึษาทีม่คีณุภาพ มสีมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน
ความเป็นไทยและมีความเป็นสวนดุสติ ตามกรอบแนวคิดการจดัการศกึษาที่
มุ่งผลลัพธ์ OBE (Outcome-Based Education) ประกอบด้วย 1. องค์ความรู้

กระบวนการผลิต “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ให้มีทักษะสนองต่อโลก
อนาคตและเป็นพลเมืองที่ดี จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่หลากหลาย
เป็นแรงขับเคลื่อน โดยการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้น  
เป็นการบรูณาการการท�างานรวมกนัของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ 
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีคุณภาพ ซึ่งส�านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกนักศึกษา โดยใช้
การสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line รวมถึงได้
ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังระบบ
การดแูลช่วยเหลอืนกัศกึษา ด้านทุนการศกึษาท้ังในส่วนทีร่ฐับาลช่วยเหลือ 
(กยศ.) และทุนที่มหาวิทยาลัยจัดหาเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ให้จนจบการศึกษา

การปรบัปรงุกระบวนการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัความเปลีย่นแปลง
ของโลกยคุดจิิทัล มหาวทิยาลยัใช้แนวทางการบรหิาร
จัดการหลักสูตรแบบ OKRs (Objective and Key 
Results) เพื่อสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียน 
ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ OBE 
(Outcome-Based Education) ตลอดจนมีการ 
จดัการเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูแ้บบลงมือปฏิบัติ 
(Active Learning) การพัฒนาระบบการฝ ึก
ประสบการณ์วิชาชีพหานักศึกษาให้เรียนรู้ ควบคู่ 
ไปกบัการฝึกปฏิบตัจิรงิ โดยใช้หน่วยงานทางธรุกจิของ
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งพัฒนากระบวนการปฏิบัตินิยม

 ในส่วนของการพฒันาบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัให้ความส�าคญักบัการ Upskills/Reskills บคุลากรทัง้สายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยสะท้อนให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2562 บุคลากร 
สายวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จ�านวน 
328 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 จากจ�านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดที่
สามารถเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้
จ�าแนกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 301 คน รองศาสตราจารย์ 26 คน และ
ศาสตราจารย์ 1 คน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการนั้น ยังมุ่งเน้น 
การพัฒนาให้มีการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลโดย 
สนบัสนนุให้คณาอาจารย์ขอรบัการรบัรองวทิยฐานะจาก Advance Higher 
Education ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุน 
การเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร UKPSF (UK Professional Standards 

การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใน
ก�ากับรัฐ ณ วันนี้ หากต้องบริหารให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนแล้ว จ�าเป็นต้องให้
ความส�าคัญกับทั้งการบริหารจัดการ ด้านการขับเคลื่อนวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ (Academic Dimension) เพราะมหาวิทยาลัยมีบทบาท
หน้าทีส่�าคญัในการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ เพือ่ทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุภาพ 
การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนส่งต่อ 
องค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่สังคมด้วยการบริการวิชาการ  ขณะที่การสร้าง 
ความเข้มแขง็ด้วยการแสวงหารายได้ (Business Dimension) ก็คอื การน�า
ความเชี่ยวชาญองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมต่างๆ มาสร้างรายได้ เพื่อน�า 
รายได้ที่มาใช้ต่อยอดในการผลิตบัณฑิต พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่จะสร้างความก้าวหน้าให้ประเทศต่อไปในอนาคต

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยึดแนวทางที่กล่าวในข้างต้น 
เป็นหนึง่ในหลกัการส�าคญัทีป่ระยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั  
โดยมีแนวทางส�าคัญ ดังนี้ การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย โดยใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็น 
กระบวนการคดิเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ถกูจดุ ตลอดจนพฒันาแนวคิดใหม่ๆ  
เพื่อที่จะหาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการสร้างผลลัพธ์
แห ่งอนาคตท่ีเป ็นรูปธรรม อย ่างไรก็ตามการขับเคลื่อน 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้น  
ได้น�ามาประยุกต์ใช้ร ่วมกับแนวทางการจัดการองค์ความรู ้ 
(Knowledge Management) ที่ท�าให้เกิดการระดมความคิด 
ผ่าน โครงการจิบกาแฟ : ตอบโจทย์อธิการบดี Design  
Thinking ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนความรู้อย่าง ไม่เป็นทางการ 
บนโต๊ะกาแฟ จนท�าให้ได้กระบวนการคิดในหลากหลายมิติที่ 
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เป็น 
รูปธรรม ซึ่งหลักคิดของโครงการจิบกาแฟได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ 
ในการระดมความคิดเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ ยึดแนวทาง 
การด�าเนินงานโดยการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภายใต  ้
การจดัการคณุภาพ โดยพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality  
Assurance) เพ่ือเป็นระบบและกลไกในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพกระบวนการด�าเนนิงาน และเพือ่การพฒันาคุณภาพการด�าเนนิงาน
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)

การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ โดยการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารผ่าน 
Social Media และการประสานงานด้วยระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office) และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร (Upskills/Reskills) พัฒนา
สมรรถนะทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills ด้วยระบบ SDU Online 
Course (e-Training) การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการจัดการความรู้ 
(KM) โดยเน้นการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม เพ่ือการถ่ายทอดและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ โดยมุ่งผลลัพธ์ตามพันธกิจ ตลอดจน การยกระดับสิ่งแวดล้อม
ภายใน ภายใต้กรอบแนวคิด Green and Clean University ส่งเสริม
ให้บุคลากรใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการด�าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก LESS (Low Emission Support Scheme)

ขณะที่แนวทางส�าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอด
อย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้ ประกอบด้วยการพัฒนาองค์ความรู ้
สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ดังนี้  

การพัฒนาประเทศและสังคมอย่างยั่งยืน ถือเป็นหนึ่งในบทบาท
หน้าท่ีและพันธกิจ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส�าคัญ โดยวิจัย 
เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้ส�าหรับการพัฒนาประเทศ การสร้างงานวิจัย 
จงึเป็นพันธกิจส�าคญัของสถาบนัอดุมศกึษา ท้ังนีห้ากจะน�างานวจิยัมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในวงกว้างแล้ว มหาวิทยาลยักไ็ม่อาจหลกีเลีย่งบทบาทหน้าที่
และพันธกิจในการให้บริการวิชาการ เพ่ือให้สามารถน�างานวิจัยมาสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม รวมถึงประเทศอย่างยั่งยืน จากเหตุผล 
ดังกล่าว ท�าให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ความส�าคัญกับพันธกิจด้าน 
การสร้างงานวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อน�าองค์ความรู้
จากงานวิจัย มาพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนและประเทศชาติ  
ภาพสะท้อนของการให้ความส�าคัญกับการสร้างงานวิจัย โดยมีกลไกใน 
การสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แสดงตามแผนภาพ
ระบบและกลไกการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 

 
ระบบและกลไกการสนับสนุนพันธกิจด ้ านการวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกให้แก่นักวิจัยในการสร้างงานวิจัย จนท�าให้เกิดผลผลิตจาก 
การวิจัยที่เป็นรูปธรรม ซึ่งได้แก่ โครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัย
อัจฉริยะหอมขจรฟาร์ม ซึ่งใช้พื้นที่ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยน�า 
องค์ความรู้จากงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในชุมชน ส่งเสริมการท�าเกษตร
ปลอดภัย ทั้งนี้ ยังได้ท�าความร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อนัเนือ่งจากพระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และกรมราชทัณฑ์  
เรือนจ�าจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ‘หลักสูตร’
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดดเด่น มีความรู้ ความสามารถด้านนิเทศศาสตร์ สามารถสร้างนวัตกรรม
และบูรณาการความรู้แบบพหุศาสตร์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ

การปรับปรุงหลักสูตรสู่ระดับสากล ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจอาเซียน โดยมีจุดเด่น คือ  
การพัฒนารายวิชาที่ทันสมัยเหมาะสมกับระบบนิเวศน์ธุรกิจในยุคดิจิทัล
ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนและอังกฤษให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาการประกอบการในด้านธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างแท้จริง

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการประถมศึกษา  
โดยก�าหนดเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 2 ภาษา 

Framework) จนท�าให้คณาจารย์ได้รับการรบัรองวทิยฐานะแล้ว จ�านวน 18 คน 
ขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น ในต�าแหน่งช�านาญการ 31 คน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้พัฒนาพื้นที่ใช้สอยภายใน
มหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ กระตุ้น
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ท้ังในรูปแบบ Co-working 
Space ลานกจิกรรม Cafe' Library และหน่วยงานทางธรุกจิของมหาวทิยาลยั 
ซึง่ครอบคลมุถงึวทิยาเขตและศนูย์การศกึษานอกทีต่ัง้ เพือ่ให้การจดัการเรยีนรู้
เกิดขึ้นได้ นอกเหนือไปจากในห้องเรียนเท่านั้น

สิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง คือ การผลิตบัณฑิตให้มีเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาท�ากิจกรรมจิตอาสา
หรอืบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม เช่น กจิกรรมโครงการจติอาสาพระราชทาน

ในโครงการจิตอาสา เราท�าความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�าริ หลักสูตรจิตอาสา 904 หัวข้อ สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ท�าดี 
เริ่มได้ที่ใจเรา

หรือแม้แต่ การยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท�างานของ
บัณฑิต โดยน�าการวิจัยเชิงส�ารวจมาประยุกต์ใช้ในส�ารวจความพึงพอใจ 
ผู้ใช้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะท�าให้ได้รับรู้
ฐานข้อมูลท่ีน�ามายกระดับทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในอนาคต  
จากการส�ารวจพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตที่ระดับ 
4.37 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือประมาณ ร้อยละ 87.40 

จากฐานข้อมลูดังกล่าว ท�าให้เกิดแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตมีอัตราการมีงานท�าและการศึกษาต่อของบัณฑิตหลังส�าเร็จ 
การศึกษา ร้อยละ 87.72 

การสร้างมูลค่าเพิม่จากงานวจัิย เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ให้กับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ด้วยองค์ความรู้ความเช่ียวชาญและ 
การพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัย สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
คดิเป็นมลูค่า 2.3 ล้านบาท ทัง้จากการอนญุาตให้ใช้สทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา  
อนสุทิธบิตัร การพฒันาผลติภณัฑ์ และการร่วมทนุกบัภาคเอกชนเพือ่สนบัสนนุ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม

ผลลัพธ์อีกหนึ่งประการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก็คือ  
การสร้างงานวจิยัทีม่คีณุภาพจนได้รับการยอมรับในระดบัประเทศ ซึง่สะท้อน
ได้จากการได้รับงบประมาณด้านการวิจัยรวมทั้งสิ้น 83,839,480 บาท  
ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยทั้งสิ้น 282 โครงการ

ขณะที่ LA-OR Plus Learning Box เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กในภาวะฉุกเฉินท่ีไม่สามารถมาโรงเรียนได้ 
โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกระบวนการผลิตสื่อ เกิดขึ้น
จากการบรูณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลัย ไม่ว่าจะเป็น
ส�านักบริหารกลยุทธ์ และโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  
ซึง่ร่วมกันออกแบบและวางแนวทางในการผลติสือ่ โดยการออกแบบจ�าแนก
สื่อการเรียนรู้ออกเป็น 1) ปิ่นโตความรู้: ส�าหรับระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1  
2) ละออพลัส กล่องการเรียนรู้ ส�าหรับระดับช้ันอนุบาลชั้นปีที่ 2 และ  
3) ละออพลสั หม้อชาบแูห่งการเรียนรู ้ส�าหรบัระดบัช้ันประถมศึกษาชัน้ปีที ่1 

การผลิต ‘บัณฑิตพันธุ์ใหม่’ 
ให้มีทักษะสนองต่อโลกอนาคตและเป็นพลเมืองที่ดี

สร้างงาน ‘วิจัย...บริการวิชาการ’ เชิงรุก
เพื่อประโยชน์ของสังคมที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้

School-Based Learning
“Knowledge Provider”

Home-Based Learning
“Parents as Facilitators”

Technology-Based Learning
“Extra Resources

Communication and Reflection”

Delivery

+

1

2

3

4

3

4

2

1

สนับสนุนพันธกิจ
ด�านการวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค�

ห�องปฏิบัติการหรือห�องปฏิบัติงานสร�างสรรค�/
นวัตกรรม หรือหน�วยวิจัย หรือศูนย�เครื่องมือ หรือ
ศูนย�ให�คำปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัย/งานสร�างสรรค�/นวัตกรรม

ห�องสมุดหรือแหล�งค�นคว�าข�อมูล
สนับสนุนการวิจัย/
งานสร�างสรรค�/นวัตกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร�างสรรค�/นวัตกรรม
เช�น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห�องปฏิบัติการ เป�นต�น

กิจกรรมวิชาการที่ส�งเสริมงานวิจัย/งานสร�างสรรค�/นวัตกรรม เช�น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร�างสรรค�/นวัตกรรม การจัดให�มี
ศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting professor) 
เป�นต�น

•  การจัดประชุมวิชาการ    |    •   การจัดแสดงงานสร�างสรรค�
•  การจัดให�มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (Visiting Professor)

•  ห�องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี    
•   ห�องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร�   |    •  ห�องปฏิบัติการโรงเรียนการเรือน

•   ระบบสารสนเทศในการให�บริการด�านห�องปฏิบัติการ
 หรือระบบ SDU Laboratory    
•   ระบบรักษาความปลอดภัยในห�องปฏิบัติการ

•  การให�บริการระบบ Offline  |  •  การให�บริการระบบ Online 

ที่แท้จริง (Body of Knowledge) 2. การสร้างบุคลิกภาพ (Intelligence 
Discipline) 3. การมีทักษะวิชาชีพ (Professional) 4. ความสามารถ 
ในการสอนคนอื่นให้เกิดการเรียนรู้ (Ability to Teach People How to 
Learn) 5. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ (Creative Knowledge) 

ผลลัพธ์ที่ เป ็นรูปธรรมของการน�าแนวทางดังกล่าว ท�าให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการออกแบบและอนุ มัติหลักสูตรใหม ่  
พ.ศ. 2562 โดยน�าไปใช้ในปี 2563 เพื่อรองรับความต้องการของ 
ตลาดแรงงานและสอดคล้องต่อนโยบาย Thailand 4.0 ได้แก่ หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการ
ธุรกิจ โดยการออกแบบหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ 

ซึง่ก�าหนดให้วชิาโทของนกัศกึษาเป็นวชิาภาษาองักฤษ และก�าหนดให้นกัศกึษา
ฝึกปฏิบัติการสอนตลอดปีการศึกษาในโครงการละออพลัส (LA-OR Plus) 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้ทุกหลักสูตร 
น�าเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนไว้ ในระบบ WBSC-LMS (Work-Based 
Blended Learning and Technological Scaffolding System) ซึ่งเป็น
ระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นในการรองรับการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวทางการด�าเนนิงานทางด้านวชิาการในการจดัการเรยีนการสอนและ
การสอบ ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งการพัฒนาห้องสอนออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบขึ้นใหม่จ�านวน  
25 ห้อง

การพัฒนาต่อยอดความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านอาหารและ
อุตสาหกรรมบริการสู่ธุรกิจวิชาการ สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
กว่า 511 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็น

• ธุรกิจอาหาร เพ่ือการส่งต่อด้านวัฒนธรรมอาหารสวนดุสิตที่มี
ยาวนาน ได้แก่ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ (Home Bakery) ครัวสวนดุสิต  
สวนดุสิต เดลิเวอรี่ (Suan Dusit Delivery)

• ธรุกิจบริการ ได้แก่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ศนูย์บริหารกายเพ่ือสุขภาพ  
• การบริการวิชาการและการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ สวนดสุติโพล ศนูย์บริการสือ่และสิง่พมิพ์กราฟฟิคไซท์ ศนูย์พฒันาทนุมนษุย์ 
ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 
ตลอดจนวิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ล�าปาง 
หัวหิน และตรัง 

ผลผลิตที่ได้รับจาก Business Dimension เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของ
ภาพสะท้อนท่ีแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของการใช้ความรู้มาสร้างให้เกิด 
รายได้เท่านัน้ แต่ความส�าเรจ็ทีส่�าคญัเหนอืกว่ารายได้ ก็คอืการถอดองค์ความรูใ้น
รูปทฤษฎีมาสู่แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นกรณีศึกษาที่จะเป็นตัวอย่างของ
ค�ากล่าวที่ว่า “จากหิ้งสู่ห้าง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนโครงการอาหารกลางวัน 1 ส�านักกิจการพิเศษ ด�าเนินการผลิต
วัตถุดิบต่างๆ ให้แก่ ชุดการเรียนรู้ ละออพลัส หม้อชาบูแห่งการเรียนรู้ ส�าหรับ
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1 ขณะท่ีสวนดุสิตโพลท�าหน้าท่ีในการท�าวิจัย 
เชิงส�ารวจ เพ่ือให้รับรู้ความต้องการของผู้ปกครอง และส�ารวจความพึงพอใจ
การใช้สื่อการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากนวัตกรรมการเรียนรู้ LA-OR Plus Learning Box 
นอกจากจะวัดได้จากการมียอดชมสื่อออนไลน์มากกว่า 5,500 คร้ังแล้ว  
จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีมากกว่า 1,500 คน ยังเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็น 
ถึงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ท�ากิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะต่างๆ ในช่วง
สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตไิด้อย่างเป็นรปูธรรม จนส่งผลให้ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจ
ต่อสื่อการเรียนรู้ LA-OR Plus Learning Box ถึงร้อยละ 81.40

ข้อมูลโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี / ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ / ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา


