




รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความพร้อมรับการแปลี่ยนแปลงและความยืดหยุ่น  
โดยด�าเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัย (SDU Directions) ทั้งในด้านการพัฒนา
หลักสูตร การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีระบบสนับสนุนผู ้เรียน  
ปรับกฎหมาย การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และการสร้างความ 
เป็นเลิศในความเช่ียวชาญตามอัตลักษณ์ ซ่ึงท�าให้สามารถรองรับสภาวการณ์และ 
บริบททางสังคมท่ีพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและสอดผสานกับ
แนวทางชีวิตวิถีใหม่ ทั้งนี้ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยจึงสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ 
ได้อย่างทันท่วงที โดยใช้การบริหารจัดการแบบพลวัตเป็นแกนหลักขององค์กร  
ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญของการขับเคลื่อนองค์กร โดยจะกล่าวในล�าดับต่อไป
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หลักการกว้าง ๆ ของการบริหารจัดการ คือ การท�าให้องค์กรด�าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยการประสานงานและการบริหารหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การวางแผน การบริหารงบประมาณ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือแม้แต่การควบคุมองค์กร เพื่อให้การด�าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่
ก�าหนด

ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ปรับทิศทางการด�าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Directions) ภายใต้แนวคิด “จ๋ิวแต่แจ๋ว (SMALL but SMART)”  
โดยมุง่เน้นการพฒันามหาวทิยาลยัในรปูแบบใหม่ ๆ  สร้างความคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์  
ซึ่งการขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าว จ�าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการด�าเนินงาน ทั้งในด้านงบประมาณ 
ระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ต้องมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน 
เป็นหลักเกณฑ์ที่จะสนับสนุนให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว  
ท�าให้มีการปรับและเพิ่มเติมกฎหมายกว่า 40 ฉบับ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา การบริหารหน่วยงาน
และโครงการ ตลอดจนหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส  
ตรวจสอบได้

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
สู่การบริหารจัดการแบบพลวัต

การปรับและเพิ่มเติมกฎหมาย นอกจากจะท�าให้
การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นแล้ว ยังส่งผลต่อการ
บรหิารจดัการมคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างชดัเจน 
โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสูงถึง 91.44 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ A 
กล่าวคอื บคุลากรมหาวทิยาลยัสวนดสุติมคีวามเชือ่มัน่และ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนได้
รับความเชื่อมั่นในคุณภาพการด�าเนินงานจากประชาชน
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และผู้รับบริการ มีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศ ส่งผลให้โดยภาพรวมแล้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถ
เป็นต้นแบบในการด�าเนินงานด้านความโปร่งใส 

หลักส�าคัญอีกประการหนึ่งซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญในการสนับสนุนให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
สามารถด�าเนินการได้อย่างมีคุณภาพต่อเน่ือง คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือ 
ในการควบคมุ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และสามารถสะท้อนความส�าเรจ็ด้านการบรหิารจดัการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยได้น�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA (Suan 
Dusit University Quality Assurance) ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการแบบมุ่งผลลัพธ์ตามทิศทางของมหาวิทยาลัย เป็นระบบท่ีพัฒนาจากการบูรณาการเกณฑ์การก�าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (อว.) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
(สป.อว.) และการประเมินคุณภาพตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (SDU Focus) โดยในปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยได้รับผลการด�าเนินงานดีเด่นในด้านการบูรณาการข้ามศาสตร์และสามารถน�านวัตกรรมท่ีเกิด
จากการวิจัยมาต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ได้แก่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ:หอมขจรฟาร์ม  

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 

การบรหิารจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพ
แวดลอ้มในการท�างาน เป็นสิง่ทีม่หาวิทยาลยัให้ความส�าคญัเป็น
อย่างมาก โดยมกีารดแูล บ�ารงุรกัษา และจดัสภาพแวดล้อมอย่าง
สม�่าเสมอ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น
สถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจากการประกวด
โครงการสถานศึกษาปลอดภัยประจ�าปี 2564 เขตพื้นท่ีดุสิต  
ซึ่งเกิดจากการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ที่ส่งเสริมการลด
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ปรับปรุงอาคารและพื้นท่ีใช้สอย
เพื่อให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ และทุกคนใน
สังคมสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
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ในการขบัเคลือ่นองค์กรให้สามารถด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมผีลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายที่
ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญ เพิ่มขีด 
ความสามารถทางความคดิ พฒันาตนเองไปสูว่ถิใีหม่ และมคีวามมุง่มัน่ในการท�างานเพ่ือสนบัสนนุการบรหิาร
จัดการอย่างไม่หยุดนิ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการนั้นมุ่งเน้นการปรับแนวคิดและ
วิธีการสอนให้สามารถปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ีสะท้อน 
ผลสัมฤทธ์ิไปถึงนักศึกษาท�าให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตาม 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ฟันเฟืองของการพัฒนาองค์กร 

ความเชี่ยวชาญและสามารถเติบโตตามสายอาชีพได้ โดยในปีที่ผ่านมาบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับ 
การพฒันาศักยภาพกว่าร้อยละ 83 จากจ�านวนบุคลากรท้ังหมด เช่น การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวชิาการ
สูก่ารเป็น SDU SMART Lecturers หลกัสตูรประกาศนยีบัตรสาขาวชิาล่ามภาษามอื โครงการศนูย์การเรยีนรู้
รูปแบบ STEEMS ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ-นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรม
การใช้ Google Tools สนับสนุนการท�างานในยุคดิจิทัล  และนอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว มหาวิทยาลัย
ยังสนับสนุนการพัฒนาคนให้มีสรรถนะสูงและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายของประเทศอีกด้วย 
ทั้งการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนทักษะ (Reskill) ยกระดับศักยภาพทักษะเดิม (Upskill) และพัฒนาทักษะใหม่ 
(Newskill) ผ่านการอบรมกว่า 50 หลกัสตูร มผีูท่ี้ผ่านการอบรมรวม 8,000 คน เช่น โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 
โครงการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ให้มแีละเลือ่นเป็นวทิยฐานะช�านาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส�าหรับ 
ผู้ประกอบกิจการ โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ฟันเฟืองของการพัฒนาองค์กร 

การท�าให้เกิดความเข้มแข็งของหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยได้น�าแนวคิดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรยีนรู ้หรอื Outcome-Based Education (OBE) มาปรบัใช้เป็นแกนกลางของการพฒันาหลกัสตูรทีใ่ห้อสิระ
ต่อผู้เรียนตัง้แต่การออกแบบกระบวนการเรยีนรูจ้นถงึการประมวลผลการเรยีนรู ้การสร้างชิน้งานและน�าเสนอ
ผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างทันสมัย โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นและแนะน�า ปรับรูปแบบการเรียนวิถีใหม่ให้สอดรับ
ความต้องการของผู ้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู ้ที่คาดหวัง และพัฒนาทักษะของผู ้เรียนให้ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพือ่เป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุภาพของประเทศ เน้นการเรยีนรูแ้บบ Active 
Learning เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม มีความเข้าใจได้อย่าง
ถ่องแท้และสามารถปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบบูรณาการศาสตร์ท้ังระยะสั้นและ 
ระยะยาวกว่า 10 หลักสูตร บูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อยกระดับความเป็นสากลให้กับผู้เรียน เช่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ธุรกจิจีน – อาเซยีนหลกัสตูรศึกษาศาสตรบัณฑติสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัและสาขาวชิาการประถม
ศึกษา  ตลอดจนยกระดับศักยภาพการสอนของบุคลากรสายวิชาการให้สามารถสอนในแบบ Hybrid  
Teaching ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด Teach Less & Learn More และ Interactive Learning 
: Play & Learn  

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

•	ห้อง	Online	Learning	Room
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พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่ท่ีเป็นนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยสนับสนุน SDU 
Online Learning Platform ให้กับอาจารย์และนักศึกษาน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้ 
เครือ่งมือในการจดัการเรยีนรูข้องระบบ WBSC-LMS (Work-Based Blended Learning & Technological 
Scaffolding System) ร่วมกับ ระบบ Microsoft Teams ตลอดจนการให้บริการดิจิทัล (Digital Services) 
ทีจ่ะช่วยเพิม่ช่องทางการให้ค�าปรกึษาของผูใ้ห้บรกิารกบัอาจารย์และนกัศกึษา ผ่าน WBSC-LMS Helpdesk, 
Line Official: SDU Online Platform Teacher, Line Official : SDU Online Platform Student

ในส่วนของการพัฒนาความเข้มแข็งของหลักสูตรใน
ระดบัอดุมศกึษา มหาวทิยาลยัยงัได้พฒันาหลกัสตูรการเรียน
การสอนของโรงเรยีนสาธติละอออทิุศเป็นแบบสองภาษา เพือ่
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส�าหรับเด็กปฐมวัยและประถม
ศกึษาให้มคีวามเป็นสากล รวมทัง้พฒันาชดุการเรยีนรู ้Hybrid 
Learning Boxes เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างต่อเนือ่ง
และด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน 
ที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้  โดย “หม้อชาบู” ซึ่งเป็นกิจกรรม
หนึ่งในชุดการเรียนรู้  Knowledge Hotpot นั้น ได้รับรางวัล
เหรียญเงินในการคัดสรร “หน่ึงโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” 
ระดับภูมิภาคจากส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนภายใต้ แนวคิด “La-or 
sandbox” ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  
On-site และ Online รวมถึงแนวทางการด�าเนินงานตาม
มาตรการ Sandbox Safety Zone in School

* * *

มาตรการเตรียมความพรอมกอนเริ่มเปดเรียน

นักเรียนที่ไมไดมา On-site
มีจัดการเรียนการสอน

ผานโปรแกรม Microsoft Teams

แบงนักเรียนเปน

กลุมที่ 1
วันจันทรและวันอังคาร

วันพุธปดทำความสะอาด

กลุมที่ 2
วันพฤหัสบดีและวันศุกร

ระยะที่ 1
ระยะที่ 3ระยะที่ 2

1. ประเมิน Thai Stop Covid Plus
2. ทำแบบสำรวจและประชุมแนวทางในการเปดเรียน
3. ครูและบุคลากรไดรับการฉีดวัคซีน และตรวจ ATK
4. จัดการคัดกรองเบื้องตนกอนเขาพื้นที่
5. งานอนามัย โภชนาการ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม

La-or Sandbox Concept

Hybrid Learning

On-site Online + On hand

* ทุกระยะมีการประเมินสถานการณและเฝาระวังอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการเตรียมพรอมแผนเผชิญเหตุ

กทม.
5.25%

นครนายก
7.04%

ของนักเรียนทั้งหมด ของนักเรียนทั้งหมด

สุพรรณบุรี
3.95%

ระยะที่ 4
100%

ของนักเรียนทั้งหมด
75%

กทม.
28.00%

สุพรรณบุรี
29.93%

นครนายก
33.22%
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การน�าองค์ความรู้มาสร้างรายได้จากความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์  และการน�าผลการวิจัยมาต่อยอด
เชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับคุณภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
จากนวัตกรรมและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ขนมขบเคี้ยวท่ีมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
การพัฒนาเนื้อไก่เทียมแปรรูปส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารมังสวิรัติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไลโคปีน 
คอมเพล็กซ ์ในรูปแบบแคปซูล ร ่วมกับ บริ ษัท ขาวละออเภสัช จ�ากัด และกรรมวิธีการสกัด 

การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่บนฐานองค์ความรู้
และนวัตกรรมจากงานวิจัยสาขาอัตลักษณ์
และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

สารชะลอความชราจากดอกกล้วยไม้ ร่วมกับ บริษัท 
วีริชชี่ อินโนเวชั่น จ�ากัด  และยังมีผลงานที่โดดเด่น
ภายใต้ความเช่ียวชาญตามอัตลักษณ์ด้านอาหารท่ี
สามารถเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ขีององค์กร สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน 
สังคม และประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้
กระบวนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนของโครงการ
แปลงสาธิตเกษตรปลอดภยัอจัฉรยิะ: หอมขจรฟาร์ม 
โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และสวนดุสิต 
โฮมเบเกอรี่ 
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หอมขจรฟาร์มโครงการท่ีน�าศักยภาพด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยมาสร้างนวัตกรรมท่ี
เป็นต้นแบบและสร้างผลติภัณฑ์ต่อยอดได้อย่างครบ
วงจรท้ังในด้านการผลิตพืชที่ได้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย GAP (Good Agricultural Practices) 
และการน�าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปให้กับ
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจ�านวน 11 กลุ่ม 
ในความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถ่ินเพื่อพัฒนาเชิง
พืน้ท่ีในจงัหวดัสพุรรณบุร ีโดยร่วมกบัส�านกังานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) พื้นที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันผ่านช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ใน
ลกัษณะ e-commerce ทัง้ทางเวบ็ไซต์ Facebook 
นิทรรศการเสมือนจริงผ่านเว็บไซต์ และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 531,600 บาท
ต่อปีและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มท่ีเข้าร่วม
โครงการท้ังยังเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพให้กับ
โรงงานแปรรปูของมหาวทิยาลยัเพือ่ผลติผลติภณัฑ์
ต่าง ๆ  ภายใต้แบรนด์สวนดุสิตและจ�าหน่ายสู่ตลาด
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้กระบวนการ

ผลิตที่เป็นมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Codex) HACCP และ Halal ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ 
รวม 9 กลุม่ เช่น น�า้สมนุไพรบรรจุกระป๋อง อาหารส�าเร็จรปูบรรจุในซองรีทอร์ทเพาซ์ น�า้ซอสปรงุรสบรรจขุวด 
เนย โยเกิร์ต และนอกจากการน�านวัตกรรมมาต่อยอดแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่เป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามากกว่า 70 คนต่อปี และเป็นหน่วยงานธุรกิจเพื่อสังคมด้านวิชาการ
และบริหารจัดการสถานประกอบการอาหารและขนมอบให้กับบุคคลและหน่วยงานภายนอก มีผลิตภัณฑ ์
ที่พัฒนาและจ�าหน่ายกว่า 241 ชนิด ให้บริการทั้งแบบหน้าร้านและออนไลน์ รวมถึง มหาวิทยาลัยมีหน่วย
งานภายใน ที่ด�าเนินธุกิจวิชาการด้านการบริการอาหาร และธุรกิจโรงแรม เพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา    ทั้งสาขาตามอัตลักษณ์ และไม่ใช่สาขาตามอัตลักษณ์ จ�านวน 200 คนต่อปี โดยเน้นใน
เรื่องการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติงานจริง

Pad Thai
Sauce 

Curry Sauce 

 Khua Kling Chili
Paste Sauce 

Stir-Fry Thai
Basil Chili

Sauce 

 Tom Yum
(Creamy

Spicy Soup

Choo Chee
Curry Sauce 

Southern Thai
Crabmeat

Curry Sauce 
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