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มหาวทิยาลยัสวนดสุติ มรีากฐานมาจากการเป็นโรงเรยีนการเรอืนแห่ง
แรกของประเทศไทย ในชือ่ “โรงเรยีนมัธยมวสิามญัการเรอืน” เปิดด�าเนนิการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการเรือนพระนคร” ในปี 
พ.ศ. 2483  ในขณะเดยีวกนั พ.ศ. 2484 กระทรวงศกึษาธิการได้จัดตัง้โรงเรยีน
อนบุาลของรฐับาลแห่งแรกของประเทศไทยชือ่  “โรงเรยีนอนบุาลละอออทุศิ” 
ขึน้ในบรเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกนั โรงเรยีนการเรอืนพระนครเป็นวทิยาลยัครูสวนดสุติ
ในปี พ.ศ. 2504 และได้รวมโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2518 

วทิยาลยัครสูวนดสุติได้พฒันามาอย่างต่อเนือ่งจากวทิยาลยัครูสวนดสิุต
เป็นสถาบนัราชภฏัสวนดสุติ ในปี พ.ศ. 2538 เป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 
ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยได้ปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 
ตามพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยัสวนดุสติ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา
ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 และใช้ชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งแรกที่เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

ความเป็นสวนดุสิต
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สวนดุสิตโพล
สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท
ศูนยพัฒนาทุนมนุษย
ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร
โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานมหาวิทยาลัย
สํานักบริหารกลยุทธ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักกิจการพิเศษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก
ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน
ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ลำปาง

ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตรัง
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พื้นที่ของการจัดการศึกษา

1.	พื้นที่ตั้งหลัก	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300
 

ภายในมหาวทิยาลยัแบ่งเป็นส่วนงานต่าง ๆ  ดงันี ้คณะครศุาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ โรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบรกิาร โรงเรยีน
กฎหมายและการเมือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ส�านักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานอื่น
ทีเ่ทยีบเท่าคณะ ได้แก่ ส�านักบรหิารกลยทุธ์ ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส�านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน สถาบันภาษา ศลิปะและวฒันธรรม สถาบันวจิยั
และพัฒนา ส�านักกิจการพิเศษ และหน่วยงานอิสระ ได้แก่ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮม
เบเกอร่ี ศนูย์บรกิารสือ่และสิง่พมิพ์กราฟฟิคไซท์ ศนูย์พัฒนาทนุมนษุย์ และศนูย์บรกิาร
ทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 

 หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่
 1.1	คณะครุศาสตร์	 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย

สาขาวชิาดังน้ี การศึกษาปฐมวยั การประถมศึกษา และหลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติ
วิชาชีพครู 

	 1.2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาษาไทย  
ภาษาและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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	 1.3	คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้ การจัดการ การตลาด เลขานุการทางการแพทย์ 
คอมพวิเตอร์ธรุกจิ การบรกิารลกูค้า การเงนิ การจดัการทรพัยากรมนษุย์ การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 1.4	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เปิดสอนหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้ ธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว 
การโรงแรม การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง

	 1.5	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง	 เป ิดสอนหลักสูตร 
รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรรฐัศาสตรบัณฑิต หลกัสตูรนติศิาสตรบัณฑิต 
และหลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาอาชญาวิทยาการบรหิารงานยตุธิรรม
และสังคม

	 1.6	โรงเรยีนสาธติละอออทุศิ	เป็นโรงเรยีนต้นแบบทีมุ่ง่เน้นในการ
จัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสรมิกระบวนการคิดและเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ผ่านกจิกรรม
บูรณาการ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีวินัย มีลักษณะในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มีทักษะความสามารถและสมรรถนะที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีทักษะการด�ารง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เปิดสอนในระดับบ้านหนูน้อย (อายุ 1 ปี  
3 เดือน-1 ปี 11 เดือน) บ้านสาธิต (อายุ 2 ปี-2 ปี 11 เดือน) อนุบาลปีที่ 1-3 
(อายุ 3 ปี-5 ปี 11 เดือน) และประถมศึกษาปีที่ 1-6
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นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่มุ ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการ
บริการวิชาการและการตอบสนองคณุค่าคนืสูส่งัคม (Social Return on Investment) 
ทั้งในด้าน Business Dimension และ Academic Dimension ได้แก่

	 (1)	 ส�านักกิจการพิเศษ	 จัดตั้งเพื่อพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน บริหาร
จัดการและก�ากับดูแลโครงการพิเศษต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อน�า 
องค์ความรู้ (Knowledge) และนวัตกรรม (Innovation) ที่เกิดจากการพัฒนาทาง
วิชาการของมหาวทิยาลยัมาด�าเนนิการต่อยอดให้เป็นรปูธรรมในลกัษณะของธรุกจิ
วิชาการ ที่บูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม ธุรกิจ และทักษะจากการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง 
และเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหน่วยงานในก�ากับ ดังนี้ 
ครัวสวนดุสิต โรงแรมสวนดุสิต เพลส และศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

	 (2)	 สวนดสุติโพล เป็นหน่วยงานให้บรกิารวชิาการด้านการส�ารวจความ
คิดเห็นสาธารณะ การวิจัย การวัดและการประเมินผลกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นการ 
น�าองค์ความรู ้ทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญด้านการส�ารวจ 
ความคิดเห็นสาธารณะ การเผยแพร่ผลการส�ารวจ ประสาน
ประโยชน์สู่สาธารณะชน

	 (3)	 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่	 เป็นหน่วยงานที่ 
ก่อตั้งขึ้นมาจากความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการท�าขนมอบ 
และพฒันาผลติภณัฑ์ขนมอบมาอย่างต่อเน่ืองบนพืน้ฐานของการ
วิจัยมากกว่า 200 ชนิด ได้รับการรับรอง GMP และ อย. โดย
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมและขึ้นชื่อมายาวนาน ได้แก่ ท๊อฟฟี่เค้ก

	 (4)	 ศูนย์บริการส่ือและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สนับสนุน 
พัฒนา เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข ้อมูลและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้ปรากฎแก่สาธารณชนอย่างมีเอกลักษณ์ ผ่าน
กระบวนการจัดพิมพ์ที่ทันสมัย

	 (5)	 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นหน่วยงาน
สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยัด้านการพฒันาบุคลากร
ทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนนุ เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความ
เข้มแขง็ของบคุลากรให้มคีวามพร้อม มกีารท�างานในเชงิรกุ ส่งเสรมิ
กระบวนการคิดใหม่ ๆ  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ  ภายใต้แนวคิด
ธุรกิจวิชาการ สร้างองค์ความรู้แบบก้าวหน้า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครือ่งมอืในการท�างาน โดยมคีวามเชือ่ว่าสถาบนัการศกึษาทีมี่คณุภาพและความ
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับจะต้องสามารถน�าองค์ความรู ้ของวิชาการสาขาต่าง ๆ  
ที่จัดสอนมาบริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปธุรกิจวิชาการได้

	 (6)	 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านการวดัและประเมนิผลสูก่ารบรกิารจัดสอบให้กบัองค์กรภาครฐัและรัฐวสิาหกจิ 
มุ่งความส�าคัญท่ี “เที่ยงตรง โปร่งใส ใส่ใจบริการ” เน้นการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของทีมงาน การสร้างเครือข่าย และสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารงานจัดสอบ 
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2.	พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์	 ตั้งอยู่เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร 
บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน

	 2.1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เครื่อง
ส�าอาง เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 2.2	คณะพยาบาลศาสตร์	 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 2.3	โรงเรียนการเรือน เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหาร เทคโนโลยกีารแปรรปูอาหาร เทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบรกิาร 
การก�าหนดและการประกอบอาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร 

3.	พื้นท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เลขที่ 
145/9 บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย  
เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 เป็นพืน้ทีต่ัง้ของ
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ 

 3.1	หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วชิาการศกึษาพเิศษ และสาขาวิชาการวิจยั
และประเมินผลทางการศึกษา

 3.2	หลั กสู ต รปริญญา เอก 
ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาวะผู้น�าทางการศึกษา 



6 | รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี

4.	วิทยาเขตสุพรรณบุรี	เลขที่ 57 หมู่ 2 ถนนป่าโมกข์-สุพรรณบุรี ต�าบลโคกโคเฒ่า อ�าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 

มีการจัดการศึกษา 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา และ 1 โรงเรียน ได้แก่ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ สาขาวชิาการก�าหนดและการประกอบอาหาร และโรงเรยีนสาธติ
ละอออุทิศ สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนต้นแบบ

5.	ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง	 นครนายก เลขที่ ข /4-389 ถนน
สุวรรณศร อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

 มีการจัดการศึกษา 1 หลักสูตร และ 1 โรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
นครนายก เป็นโรงเรียนต้นแบบ
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6.	ศนูย์การศกึษานอกสถานทีต่ัง้	หัวหนิ สถานทีต่ัง้ ต�าบล
บ่อฝ้าย อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 มกีารจดัการศกึษา 1 หลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

7.	ศนูย์การศกึษานอกสถานทีต่ัง้	ล�าปาง เลขท่ี 140 
ถนนสเุรนท์ ต�าบลสบตุย๋ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง 52100 

 มีการจัดการศึกษา 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา และ 
1 โรงเรียน ได้แก่ หลกัสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการ
ศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบริการ และโรงเรียนสาธิต 
ละอออุทิศ ล�าปาง เป็นโรงเรียนต้นแบบ

8.	ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง	ตรัง เลขที่ 111 หมู่ 3 
ต�าบลเขาขาว อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

 มีการจัดการศึกษา 3 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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การขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเพื่อ

ความเป็นเลิศในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ด้าน
อาหาร ด้านการศกึษาปฐมวยั ด้านอตุสาหกรรมบรกิาร และด้าน
การพยาบาลและสุขภาวะ) โดยใช้กระบวนการจัดการคุณภาพ
ตามกรอบยทุธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนกัศึกษา ด้านหลกัสตูร 
ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ และกิจการพิเศษ โดยด�าเนิน
งานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การพัฒนา
นวัตกรรมและงานวิจัย การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการ ซึ่งผลการด�าเนินงานในแต่ละมิติมีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีและดีมาก 

ดังนั้น เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและ
เพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับยุทธศาสตร์ 

“ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 (Suan	 Dusit	 
University	Reprofiling)” โดยเน้นการด�าเนนิการตาม

ศกัยภาพและความเช่ียวชาญท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยั ภายใต้พนัธกจิหลกัในฐานะสถาบนั
อุดมศึกษา รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สามารถ
ผลิตและพัฒนาก�าลังคนท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะสูง 

พัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถสร้างมูลค่าทั้งต่อมหาวิทยาลัย
และสังคมอย่างยั่งยืน 

 รวมทั้ง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัยและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ท่ี
เรียกว ่า	 “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	(Suan	Dusit	University	Quality	
Assurance	:	SDU	QA)” ที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญและ
สะท้อนอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย สามารถประเมนิความส�าเรจ็

ปรัชญา
มหาวิทยาลยัทีส่ามารถสร้างความเข้มแขง็ในการอยูร่อด

ได้อย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐานของการจดัการคณุภาพ (Sustainable 
Survivability Based on Quality Management)

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์

โดดเด ่นด ้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและ 
สขุภาวะ ภายใต้กระบวนการพฒันาเพือ่ความ
เป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
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ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ ในการก�าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายการ
ด�าเนินงานเพือ่ประกนัคุณภาพในระบบ SDU QA วางแผนแบบ Milestone 
เพ่ือมุ ่งผลลัพธ์ของการด�าเนินที่เชื่อมโยงและบูรณาการกันในรูปของ 
เส้นทางการด�าเนินงานแต่ละด้านแต่ละกระบวนการใน SDU The Line 
พร้อมทัง้ด�าเนินงานแบบคู่ขนานในการประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยักบั 
“ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา” ของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (IQA) และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” (สมศ.) โดยเป้าหมายคือมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง 
สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการจัดการคุณภาพ

 การจัดการคุณภาพด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มุง่เน้นให้นกัศกึษาเป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพตามทีมุ่ง่หวงั โดยการวางพืน้ฐาน
ความเป็นมนษุย์ การสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ และมทัีกษะ
เป็นไปตามทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ควบคู่ไปกับการพัฒนาบัณฑิต
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้ง 9 ด้าน (SDU Spirit) ได้แก่ 
บุคลิกภาพดี อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเป็นสวนดุสิต ด�ารงตนอย่างมี
คณุค่า ท�างานด้วยความประณตี เป็นผู้น�า เสยีสละเอือ้อาทร รกัและศรทัธา
มหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน เพื่อให้บัณฑิตจากรั้ว
สวนดสุติเป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพและเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค์ต่อสงัคมและ
ตลาดแรงงาน

 การจัดการคุณภาพด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมุ่งผลลัพธ์ในการ
สร้างรายได้จากนวตักรรม โดยด�าเนนิการเชือ่มโยงบรูณาการกบัการจดัการ
คุณภาพด้านบริการวิชาการ และการจัดการคุณภาพด้านการท�านุบ�ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้และโอกาสทาง
ธุรกิจให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและการ
สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชาติไทย

 เพื่อให้การจัดการคุณภาพทุกด้านดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่วางไว้ กระบวนการจัดการคุณภาพด้านการบริหารจัดการจึงมี
ความส�าคัญ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้ทุกกระบวนการ
สามารถท�างานเชือ่มโยงบรูณาการกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้จากการ
ทีม่หาวทิยาลยัได้ปรบัเปลีย่นสถานะเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรัฐ จงึได้
ปรบัแผนการบรหิารจดัการไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการผลติบณัฑติทีป่รบั
ลดปริมาณในการรับเพื่อควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและ
เอื้อต่อระบบการดูแลนักศึกษา สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนา
ทั้งคุณวุฒิและการก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น ส่วนบุคลากรสาย
สนับสนุนและสายบริการจะเน้นการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงาน (Cross 
Function) และพัฒนาศักยภาพให้เติบโตตามสายอาชีพและสามารถด�ารง
ต�าแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
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บัณฑิตสวนดุสิต
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก้าวสู่การพัฒนาที่เรียกกว่า “สวนดุสิต 5.0” มุ่งเน้นการเป็น

มหาวิทยาลยัเฉพาะทางในสาขาอตัลกัษณ์ การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  และการควบรวมเพือ่สร้างความโดดเด่น
ของหลักสูตรการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพนี้ เป็นการ
ขบัเคล่ือนด้วยการบรหิารภายใต้การจดัการของข้อมลู  (Data-driven Management) และกระบวนการวจิยั
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของผู ้เรียนและ 
ตลาดแรงงาน 

การจดัการเรยีนรูใ้ห้กบันกัศกึษาเน้นการออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามแนวคิด “การ
เรียนการสอนเชิงรุก” (Active Learning) อาทิ กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education : GE) เป็น 
กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีส่อดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนในสงัคมยคุปัจจบัุน ส่งเสริมทักษะ
การเรยีนรู้แห่งศตวรรษที ่21 ความเป็นสวนดุสติ และการใช้เทคโนโลยดีจิิทัล หรอื Digital Literacy บูรณาการ
กับเนื้อหาวิชา สาระความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และกิจกรรมผ่าน iPad และ Smart Classroom ในสัดส่วนที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

สวนดุสิตสู่สังคม
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l สัดส่วนงบประมาณด้านการวิจัย

หมายเหตุ	ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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องค์ความรู้สู่นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อ 

ส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันาองค์ความรูแ้ละน�าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศโดยมีการสร้างเครือข่าย 
ได้แก่ เครือข่ายวิจัยตามอัตลักษณ์ (Research Club) เครือข่าย
ความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยในสาขาที่นอกเหนือจาก 
อตัลกัษณ์ (SDU Research Consortium) และเจ้าหน้าท่ีวชิาการ 
(SDU Academic Staff) ในอนาคตจะมเีครอืข่ายวิจยัเฉพาะทาง 
(Specialized Research Cluster) จากเครือข่ายทั้งหมดเหล่านี้
จะผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการน�าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่าน 3 หน่วยงาน

1) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business  
Incubator : UBI) 

2) บริการงานวิจัย (Research Service Unit : RSU)
3) หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย (Research 

Innovation Management Unit : RIMU) จาก
การพัฒนาศักยภาพงานวิจัย



หมายเหตุ	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นค 663 รากิรบยาส

นค 459 รากาชิวยาส

นค 801,1 นุนสบันสยาส

39%
46%

 นุนสบันสยาส
 รากาชิวยาส

 รากิรบยาส
15%

 รากิรบยาส
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 องค์ความรู้สู่สังคม
จากการสั่งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ ่นสู ่รุ ่นผ่านกระบวนการท�างาน การเรียนการสอน  

การบริการวิชาการ พัฒนาบนพื้นฐานงานวิจัยและทักษะความเชี่ยวชาญจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของสวนดุสิต 
กระบวนการในการบรกิารวชิาการบนพืน้ฐานความเชีย่วชาญตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั เน้นการ

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนในพื้นที่บริเวณที่ตั้งและพื้นที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเป็นการบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมอาหารไทย  
(Thai Food Cultural Heritage Center of Excellence)” ซึ่งสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ในการบูรณาการการวิจัยเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 5 มิติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัฒนธรรมอาหารกับภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมอาหารกับ
การแพทย์แผนไทย วัฒนธรรมอาหารกับศิลปะและเอกลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรมอาหารกับมาตรฐาน
ต�ารับอาหารไทย และวัฒนธรรมอาหารกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร โดยมีจุดเน้นในการด�าเนินงาน 
4 ด้าน คือ 

1) การสร้างและรวบรวมองค์ความรู้และจัดท�าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารไทยของ
ประเทศ 

2) การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรมอาหาร
ไทย 

3) การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรมอาหารไทย และ 
4) การรกัษา สบืทอด และเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยโดยใช้เทคโนโลย ีเช่น ฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ 

ห้องสมุดมีชีวิต ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมอาหารไทย และการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยใน 
รปูแบบต่าง ๆ  โดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ เพือ่เป็นศนูย์กลางในการประสานความร่วมมอืเครอืข่าย พฒันาศกัยภาพ
ทุนมนุษย์ รวมทั้งต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของ
ประเทศไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนว Thailand 4.0

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร	



หมายเหตุ	ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560

หมายเหตุ	ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 281 คน 
ปริญญาโท 476 คน
ปริญญาตรี 170 คน
อาจารยชาวตางชาติ  27 คน  

ศาสตราจารย  1 คน 
รองศาสตราจารย  11 คน
ผูชวยศาสตราจารย  234 คน
อาจารย 490 คน
อาจารยชาวตางชาติ  27 คน  
ครู/ครูผูชวย 191 คน

อาจารยชาวตางชาติ
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อาจารยชาวตางชาติ  27 คน  

ศาสตราจารย  1 คน 
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อาจารยชาวตางชาติ  27 คน  
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l รายได้แยกตามประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560

l จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามวุฒิการศึกษา

l จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ด้านรายได้

รายไดแยกตามประเภท ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

1,278.42

71.68

511.85
583.53

1,261.47

2,539.89

2560 เพิ่มขึ้น
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1,956.36
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จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดสอนจ�านวนทั้งสิ้น 56 หลักสูตร มีจ�านวนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 12,943 คน และมีแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ�าปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 4,845 คน โดยแสดงข้อมูลแยกตามคณะ/โรงเรียน ได้ดังนี้

l แผนรับนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2561

l จ�านวนนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ	ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	ข้อมูล ณ มีนาคม 2561

คณะครุศาสตร์

ครุศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาการจัดการ

โรงเรียนการเรือน
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์นครนายก ศูนย์ล�าปาง ศูนย์หัวหิน ศูนย์ตรัง

รอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (Quoto) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission) แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
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ด้านการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ในภาพรวม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพโดยเฉลี่ยมากกว่า 3,000 คน/ปี อัตราการมีงาน
ท�างานผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 
1 ปี หลังส�าเร็จการศึกษาภาพรวมมีอัตราเฉล่ียร้อยละ 87 
ท�างานตรงสาขาทีจ่บร้อยละ 80 โดยในแต่ละปีมนีกัศกึษาและ
บุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านอาหารในระดับชาติ มากกว่า 70 
คน และระดบันานาชาตมิากกว่า 26 คน รวมกว่า 180 รางวลั 
และได้น�าเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จากแข่งขันน้ันมาถ่ายทอดสู่
กระบวนการจัดการเรียนสอน เพ่ือยกระดับและมาตรฐาน
ความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ 

สิ่งสะท้อนความส�าเร็จ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 จากความร่วมมือกับองค์กรชั้นน�าและสถานประกอบการภายนอกท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือ  

ส่งผลให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ8
รอยละของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ครุศาสตร

พยาบาลศาสตร

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร วิทยาการ

จัดการ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี การเรือน

การทองเที่ยวและการบริการ
รวม(คน)

2555 2556 2557 2558
นักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

2555 2556 2557 2558
นักศึกษาดาน
สังคมศาสตร

2555 2556 2557 2558

78.50

170 154

620
710

477
340

187
290 254 280

197

2,500

1,835

476

90 90

79.00
74.60

82 80.88
85.09

79.80 83

เปาหมาย รอยละ 70 คือความพึงพอใจของนายจาง 

*หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
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*หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รอยละ

ปการศึกษา

(คน)

l ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ	ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

รอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (Quoto) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission) แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
จากการส�ารวจความสุขของคนชาวสวนดุสิต “HAPPINOMETER” 

ตามโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน จากมหาวิทยาลัย
แห่งความสขุไปสูอ่งค์กรสขุภาวะ ในความร่วมมอืทางวชิาการภาคเีครอืข่าย 
สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรสวนดุสติมคีวามสขุในการท่ีได้ท�างานในสวนดสุติ 
ตระหนักในการร่วมเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย  ทุ่มเท
ท�างานเพื่อประโยชน์ขององค์กร ตามแนวคิด “คิดใหม่	ท�าใหม่	เพื่อสร้าง
ความก้าวหน้า” โดยการท�างานอย่างมเีป้าหมายและเป็น Teamwork   ซึง่
ผู้บริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยเป็นกลไกส�าคัญในการเสริมสร้างและ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หมายเหตุ : ข้อมูลการส�ารวจ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
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