
85 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
ปรับเปลี่ยน ก้าวไกลอย่างมั่นคง

“SMALL BUT SMART:

	 ปี	พ.ศ.	2562	มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครบรอบ	4	ปี	ในการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ากับของรัฐ	 และครบรอบ	 85	 ปีแห่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความโดดเด่น
ด้านอาหาร	 การศึกษาปฐมวัย	 อุตสาหกรรมบริการ	 และการพยาบาลและสุขภาวะ	 
ซึง่ตลอดระยะเวลาของการด�าเนนิงาน	มหาวทิยาลยัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างไม่หยดุยัง้	
เพื่อรองรับและก้าวทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 พัฒนา
กระบวนการความคดิเชงิระบบ	คดิให้แตกต่าง	โดยในปี	พ.ศ.	2563	นโยบายการบรหิาร
มหาวิทยาลัยน�าโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.ศิโรจน์		ผลพันธิน	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต	มุ่งเน้นการท�างานแบบ	“Design Thinking”	คือ	ท�าอย่างไรให้มีชีวิตรอด	
จากสิ่งที่เราต้องท�า	เพื่อก้าวต่ออย่างมั่นคง	ด�ารงคุณค่าในสิ่งที่มีและรักษาในสิ่งที่เป็น	
ต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด	ต้อง	ขยับ ปรับ 
เปลี่ยน สร้าง พัฒนา เร่งพัฒนาตนเอง ท�างานเชิงรุก และลงมือท�าทันที  รู้จัก 
การเชือ่มโยงส่ือสารกนัให้มากขึน้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	สร้างเครอืข่าย
ความร่วมมือกับภาครัฐ	 เอกชน	 ตลอดจนสถาบันการศึกษาอื่น	 เน้นการลงมือปฏิบัติ
และความร่วมมอืในการท�าให้นกัศกึษามคีณุภาพ	มกีารบรกิารทีด่เีหนอืความคาดหมาย	
	 ด้านการบรหิารหลกัสตูรนัน้	ต้องมกีารบรูณาการระหว่างหลกัสตูรกบัหลักสูตร	
ก่อเกิดเป็นหลักสูตรที่โดดเด่น	 แตกต่าง	 ขายได้	 ที่ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะด้านวิชาการ	
แต่ต้องตอบโจทย์ของตลาดแรงงาน	 ซึ่งน�าไปสู่การสร้างรายได้และการอยู่รอดของ
มหาวิทยาลัยแบบยั่งยืน	 โดยพัฒนาจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง	 พร้อมน�า
เทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	และเร่งพฒันาทกัษะภาษาองักฤษควบคู่
กันไป	เน้นย�้าในเรื่องการเป็นอาจารย์ส�าหรับนักศึกษารุ่นใหม่	จึงจะเป็นมหาวิทยาลัย
ที่	“จิ๋วแต่แจ๋ว” และสามารถอยู่รอดได้ในยุค	“Disruption”



2 | รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี 2019

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย  โดยมุ ่ งผลลัพธ ์ 
การอยู่รอดได้อย่างย่ังยืนตามอตัลกัษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย (ด ้านอาหาร  
การศกึษาปฐมวยั อตุสาหกรรมบรกิาร 
และการพยาบาลและสุขภาวะ)  
ก้าวทนัการเปลีย่นแปลง ตอบสนอง
นโยบายประเทศ สร้างความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานการจัดการ
คุณภาพและหลักธรรมาภิบาล 

การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
“สร้างความแตกต่างเสริมความเข้มแข็ง”
(Reinventing Suan Dusit University : Design Thinking to Design Acting)

การขับเคลื่อน
(Driven
Factors)

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดย
การพฒันาหลกัสตูรแบบบรูณาการศาสตร์ 
มุ ่งผลลัพธ์ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนไทย ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สร้างคน 
สร้างงาน สร้างอาชีพ)

สร้างและพฒันานวัตกรรม เพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับ
มหาวทิยาลยั สร้างองค์ความรู ้บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน 
ท้องถิน่ เศรษฐกจิและสงัคม บนพืน้ฐาน
ด้านการวิจัย

l Man Power

l Brain Power
l Sustainable Management
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จากน โยบายการขั บ เ ค ล่ื อนแผนแม ่ บทภาย ใต ้ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความเข้มแข็งด้านอุดมศึกษา 
ของประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ก�าหนดกรอบการพัฒนา 
การจัดการศึกษาโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้แบบมุ ่งผลลัพธ์ของผู ้เรียนจาก
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
โดยบูรณาการระบบการจัดการศึกษากับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งสถานประกอบการภายในและ
ภายนอก หน่วยงานและองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่มุ่งสร้าง
บัณฑิตที่รู ้จริงและสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
(Work-based Learning) รวมทั้ง การพัฒนาและสร้าง 
นวัตกรรมจาก “องค์ความรู้” ที่มาจากการวิจัย เพื่อพัฒนา 
ขดีความสามารถในการผลิตบณัฑติ พฒันาบคุลากรทางการศกึษา
ทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน เพือ่เป็นการสร้างและพัฒนาคน
โดยการ Reskill (พัฒนาทักษะใหม่) และ Upskill (เพิ่มทักษะ) 
โดยมีจุดเน้นที่การพัฒนาด้านการเรียนรู้แบบ non-degree  
ภายใต้กรอบแนวคิด “การเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Life-Long  
Learning)” ตลอดจนการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่
ที่มีคุณภาพ สามารถ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถกลับไปพัฒนาชุมชนของตนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

กระบวนการพฒันาด้านการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลยั
สวนดุสิตนั้น มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ เสริมสร้างความมั่นคงของสังคม 
พัฒนาประเทศสู ่ความยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของ 
ตลาดแรงงานและผูเ้รยีน ซึง่ใช้แนวทางการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
แบบ OKR (Objective Key Results) ควบรวมและบูรณาการศาสตร์ 
ตลอดจนการบูรณาการภาษาอังกฤษกับหลักสูตรต่าง ๆ  เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงมี 
จุดเน้นที่ “นักศึกษาที่มีคุณภาพ” มีสมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย และมีความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit)” หรือ 
“Suan Dusit Skills” ดังภาพ

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างและพัฒนาคน

Integrated 
Curriculum 

and 
Active

Learning

คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค

(Characteristics)

ทักษะ
(Skills)

ความรู
ความเขาใจ

(Cognition)

ทักษะ
การเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21

ทักษะ
ดานอารมณ
(Soft Skills)

ทักษะ
ดานความรู

(Hard Skills) (21st Century
Skills)

‹

•	ภาพแสดงกลไกการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร
	 โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านนักศึกษาที่มีคุณภาพ
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ปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพแบบมุ่งผลลัพธ์ของผู้เรียนนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้พัฒนา
หลกัสตูรให้มคีวามเข้มแขง็และทนัสมยั ตามกรอบแนวคดิการจดัการศกึษาทีมุ่ง่ผลลพัธ์ (Outcome-Based 
Education : OBE) สะท้อนการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  โดยแผน 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปีการศึกษา 2563 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในอตัราส่วน 40 : 60 พฒันา
และปรับปรงุหลกัสตูรเพือ่เปิดรบัผูเ้รยีนตาม Demand-side ซึง่แบ่งหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิ(ไม่มี
ภาคพิเศษ/ภาคสมทบ) ได้เป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งหมด 29 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
 กลุ ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ธุรกิจระหว่างประเทศ นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู ้ประกอบการธุรกิจ เลขานุการทางการแพทย์  
การบริการลูกค้า คหกรรมศาสตร์

 กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วย เทคโนโลยีอาหาร การก�าหนดและ 
การประกอบอาหาร เทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบรกิาร เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการคอมพวิเตอร์ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ พยาบาลศาสตร์
2. หลกัสตูรท่ีใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ/วชิาโทภาษาองักฤษในการจดัการเรยีนการสอน ได้แก่ 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย การท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม  

ธุรกิจการบิน  การศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา  ภาษาและการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
 กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประกอบด้วย ธรุกจิการบนิ  การจดัการงานบรกิาร
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การพัฒนาหลักสูตรท่ีรองรับนักศึกษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
สวนดสุติ ทีมุ่่งพัฒนาบณัฑติทีม่คุีณภาพสงูเพ่ือพร้อมท่ีจะเป็นพลเมอืงโลก (Global Citizens) ในศตวรรษท่ี 21  
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียนก้าวสู่ความเป็นสากลหรือ 
ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) มุ่งเน้นการใช้กลไกเครือข่ายอุดมศึกษาในต่างประเทศ  
โดยการแสวงหาความร่วมมอืในระดบัหลกัสตูรกบัเครอืข่ายมหาวทิยาลยั/สถาบนัการศกึษาต่างประเทศ เพือ่สร้าง
ความร่วมมือในการจัดหลักสูตรร่วม Joint degree program หลักสูตรปริญญาจิ๋ว หลักสูตรท่ีเน้นการ  
Reskill และ Upskill รวมทั้งหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ซึ่งด�าเนินการจัดการหลักสูตรและจัดการศึกษาให้กับ
นักศึกษาต่างชาติ โดยยึดกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องตามข้อบังคับ ระเบียบ  
ประกาศ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันกับการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย การจัดประสบการณ์ร่วม 
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทั้งสองฝ่าย 

โดยมีแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง การเปิดหลักสูตรร่วม โดยจะเป็นความร่วมมือจากหลักสูตรของท้ังสอง
มหาวิทยาลัยทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ Business, Chinese Language, Economy Financial, Mass Media, 
Law, Thai Language ซึ่งจะเป็นหลักสูตร 4 ปี ในรูปแบบหลักสูตร 1+3 ท่ีรับนักศึกษาไทยมาศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยกวางสี เป็นระยะเวลา 3 ปี 
และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนทั้งหมด
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การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ในปี พ.ศ. 2562 
(ปีการศึกษา 2561) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก 
ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยโดยการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน 
โรงเรยีนสาธิตละอออทุศิมศัีกยภาพในการแสดงออกและทางด้านภาษาองักฤษอย่างเป็นเลศิ โดยการบรูณาการ 
หลักสูตรจากโครงสร้างหลักสูตรพื้นฐาน เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  
ซึ่งมีแนวคิดจากกรอบโครงสร้างการพัฒนาเด็กเล็กของประเทศสหราชอาณาจักร (The Early Year  
Foundation Stage (EYSF) statutory framework) น�ามาปรับและประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
ทฤษฎีบริบท (Contextualism) ของประเทศไทยภายใต้โครงการละออพลัส (LA-OR Plus) ในระดับช้ัน
อนุบาล 1 และในปี พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) ขยายฐานการจัดการเรียนการสอนละออพลัสสู่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้
ของเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะของเด็กและการสร้างบุคลากรครูท่ีมีคุณภาพ ตลอดจน 
การสร้างศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย (Early Childhood Enrichment Learning 
Center) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  โดยเน้น 
องค์ความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม
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การขบัเคลือ่นด้านการวจัิยและพฒันานวตักรรมของมหาวทิยาลยัสวนดสุติ ในฐานะท่ีเป็นมหาวทิยาลยั
ในก�ากับของรัฐที่มีความโดดเด่นด้านอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และการพยาบาลและ 
สุขภาวะตามอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้านให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติได้นั้น มหาวิทยาลัยได้
วิเคราะห์ศักยภาพจากรากฐานที่เข้มแข็งและความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมากว่า 85 ปี เพื่อต่อยอด โดยพบว่า 
มหาวิทยาลัยมีความสามารถโดดเด่นในอนาคตครอบคลุม 7 สาขา ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ 
4 สาขา และสาขาที่มีความเข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่อัตลักษณ์อีก 3 สาขา โดยสรุปได้ดังแผนภาพ

โดยแนวทางการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก�าหนด 
เป็นยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ คือ

1) การพัฒนาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
2) การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
3) การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสู ่การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสาธารณะ เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภาพ

การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

•	ภาพแสดงอัตลักษณ์/สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็นอัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	(พ.ศ.	2561-2562)



8 | รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี 2019

กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3

การพัฒนาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย
ที่เอื้อตอการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

1. กำหนดทิศทางและนโยบายดานการวิจัยและนวัตกรรมของ
 มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับศักยภาพและตอบโจทย
 ในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
2. ปรับแกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
 ใหสอดคลองกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
3. การเสริมทักษะใหม (Upskill) และการเพิ่มทักษะใหมที่จำเปน (Reskill)
 ดานการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรสายวิชาการและ
 สายสนับสนุนวิชาการ
4. จัดหาทรัพยากรสำหรับการทำวิจัยและนวัตกรรมตามกลุมสาขา
 เพื่อพัฒนาใหเกิดความเปนเลิศตามสาขาความเชี่ยวชาญ
5. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ
 และนานาชาติ
6. บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมโดยใชการบูรณาการ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกมิติ

การสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม
ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
สูการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสาธารณะ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ

1. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานอาหารตามกลุมเปาหมายเฉพาะ
2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 ที่มีมูลคาสูง
4. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานการพยาบาลและสุขภาวะ 
 เพื่อการจัดการปองกันและเสริมสรางสุขภาพในกลุมเปาหมายเฉพาะ
5. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการการเกษตรสมัยใหม
 ตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
6. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม
 เพื่อใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 (Circular Economy)
7. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานนวัตกรรมสุขภาพและการชะลอวัย
 โดยมุงเนนสมุนไพรไทยสำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ

1. สรางรายไดจากงานวิจัยและนวัตกรรม
 ในเชิงพาณิชยจากงานวิจัยและนวัตกรรม
 โดยถายทอดไปยังภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาชุมชนและสังคมใหเกิดความยั่งยืน
 ผานการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
 ในเชิงสาธารณะ
3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีชื่อเสียงทางวิชาการ
 เปนที่ยอมรับผานการนำงานวิจัยและนวัตกรรม
 ไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ
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ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 
(The Best of the Year 2019) 
การบริหารจัดการบนพื้นฐานการจัดการคุณภาพ (Quality Management) 

จากรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  
(ปี พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีผลการด าเนินงานคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ทั้งในระบบ IQA ที่เป็นระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ SDU QA (Suan 
Dusit Universit Quality Assurance) ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คิดและพัฒนากระบวนการมาตลอด 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ตามบริบทของมหาวิทยาลัย  โดยมีคะแนนประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และ 4.73 ตามล าดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่นของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย คือ ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 
และการก ากับคุณภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์และคุณภาพในการเรียนรู้และสมรรถนะ 
ที่ เกิดกับผู้ เรียนมากกว่าปริมาณ  การวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเ พ่ิมให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจน 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและบุคลากรทางการศึกษา  การบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ 
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนเพ่ือสนับสนุน ให้เป็นชุมชน 
ที่ เข้มแข็ง  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนการวิจัย  
และการบริการวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นในการสืบสาน ฟ้ืนฟู ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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การบริการวิชาการ การวิจัย การผลิตบัณฑิต การท านุบ ารุงฯ การบริหารจัดการ 
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สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ IQA  และระบบ SDU QA 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย 
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การบริหารจัดการบนพื้นฐานการจัดการคุณภาพ (Quality Management)
จากรายงานผลการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2561  

(ปี พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีผลการด�าเนินงานคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ท้ังในระบบ IQA  
ที่เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ 
SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคิดและพัฒนากระบวนการมาตลอด 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ตามบริบท 
ของมหาวิทยาลัย  โดยมีคะแนนประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และ 4.73 ตามล�าดับ ดังนี้

จุดเด่นของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย คือ ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและ 
การก�ากบัคณุภาพในการบรหิารจดัการหลกัสตูรทีเ่น้นผลลพัธ์และคณุภาพในการเรยีนรูแ้ละสมรรถนะทีเ่กดิ
กับผู้เรียนมากกว่าปริมาณ  การวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนการพัฒนา 
การจดัการเรยีนการสอนและบุคลากรทางการศกึษา  การบรกิารวชิาการตามความเช่ียวชาญของมหาวทิยาลยั
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนเพื่อสนับสนุนให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง การท�านุ
บ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ  
ซึ่งมุ่งเน้นในการสืบสาน ฟื้นฟู ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นไทย  
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์ และ 
มีแผนกลยุทธ์เป็นกลไกในการพัฒนา 

•	สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ตามระบบ	IQA
และระบบ	SDU	QA	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ระดับมหาวิทยาลัย

ผลการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2562
(The Best of the Year 2019)

กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3

การพัฒนาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย
ที่เอื้อตอการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

1. กำหนดทิศทางและนโยบายดานการวิจัยและนวัตกรรมของ
 มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับศักยภาพและตอบโจทย
 ในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
2. ปรับแกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
 ใหสอดคลองกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
3. การเสริมทักษะใหม (Upskill) และการเพิ่มทักษะใหมที่จำเปน (Reskill)
 ดานการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรสายวิชาการและ
 สายสนับสนุนวิชาการ
4. จัดหาทรัพยากรสำหรับการทำวิจัยและนวัตกรรมตามกลุมสาขา
 เพื่อพัฒนาใหเกิดความเปนเลิศตามสาขาความเชี่ยวชาญ
5. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ
 และนานาชาติ
6. บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมโดยใชการบูรณาการ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกมิติ

การสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม
ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
สูการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสาธารณะ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ

1. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานอาหารตามกลุมเปาหมายเฉพาะ
2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 ที่มีมูลคาสูง
4. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานการพยาบาลและสุขภาวะ 
 เพื่อการจัดการปองกันและเสริมสรางสุขภาพในกลุมเปาหมายเฉพาะ
5. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการการเกษตรสมัยใหม
 ตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
6. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานการจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม
 เพื่อใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 (Circular Economy)
7. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานนวัตกรรมสุขภาพและการชะลอวัย
 โดยมุงเนนสมุนไพรไทยสำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ

1. สรางรายไดจากงานวิจัยและนวัตกรรม
 ในเชิงพาณิชยจากงานวิจัยและนวัตกรรม
 โดยถายทอดไปยังภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาชุมชนและสังคมใหเกิดความยั่งยืน
 ผานการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
 ในเชิงสาธารณะ
3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีชื่อเสียงทางวิชาการ
 เปนที่ยอมรับผานการนำงานวิจัยและนวัตกรรม
 ไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ
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เพ่ือคงไว้ซึ่งความเป็นไทย และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
และขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์ ซึ่งมีแผนกลยุทธ์ที่เป็นกลไกในการพัฒนา   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 เป็นการประเมินเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้คะแนนประเมิน 86.45 คะแนน ระดับ
ผลการประเมิน A กล่าวโดยสรุป จากผลการประเมินที่ได้ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  ตลอดจน
ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานจากประชาชนและผู้รับบริการมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน  ส่งผลให้โดยภาพรวมแล้ว 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์ 
ในการยกระดบั “มาตรการป้องกนัการทุจรติเชิงรกุ” โดยส�านกัประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส�านกังาน ป.ป.ช. 
ซึ่งประเมินคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้คะแนนประเมิน 86.45 คะแนน ระดับผลการประเมิน A กล่าวโดยสรุป 
จากผลการประเมินที่ได้ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนได้รับความเชื่อม่ัน 
ในคุณภาพการด�าเนินงานจากประชาชนและผู้รับบริการมีการวางระบบท่ีมีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้โดยภาพรวมแล้ว มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด�าเนินงานในด้านความโปร่งใส

สรุปคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ถึง	พ.ศ.	2562	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล 
“สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจ�าปี 2562  
ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เ พ่ือรณรงค ์สร ้างจิตส�านึกและวัฒนธรรม 
ด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
อย่างเป็นรปูธรรม โดยสวนดสุติเป็น 1 ใน 843 แห่ง  
ทีผ่่านการคดัเลอืกทีไ่ด้รบัรางวลั จากสถานศกึษา 
ที่เข้าร่วมทั้งหมด 2,207 แห่ง

สถานศึกษาปลอดภัยดเีด่น
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย
ดี เด่น” ประจ าปี  2562 ซึ่ งจัดโดย กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกและวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม โดยสวนดุสิตเป็น 1 ใน 843 แห่ง ที่ผ่านการ
คัดเลือกที่ได้รับรางวัลจากสถานศึกษาที่ เข้าร่วมทั้งหมด 
2,207 แห่ง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งหน้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย Clean & Green University” น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหา และ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินงาน
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้พันธกิจการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562  
มีผลการด าเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดขยะ การจัดการอากาศ การประหยัดพลังงาน แล ะ
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งหน้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย Clean & Green University” น�าโดย 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์  จนัทร์เจรญิ รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร และศนูย์สิง่แวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ด�าเนินงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้พันธกิจการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมา 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 มีผลการด�าเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ระบบบ�าบัดขยะ 
การจัดการอากาศ การประหยัดพลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีผลการด�าเนินงานดังนี้

Clean & Green University
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รวมทั้ ง ก าร จัดกิ จกรรมอบรม เพื่ อ 
สร้างเสริมทัศนคติให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
ในการตระหนักถึงความส�าคัญ จ�าเป็นและ 
การมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งใน 
การช่วยลดปัญหาด้านการแปรปรวนของสภาพ 
ภูมิอากาศของโลก 



ผศ.ดร.นราธิป  ปุณเกษม
(FHEA)

ดร.สุวมาลย  มวงประเสริฐ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
SENIOR FELLOW (SFHEA)

คณาจารยไดรับการรับรองวิทยฐานะในระดับ Fellow
จากสถาบัน Higher Education Academy (HEA)

ผศ.ดร.บรรพต  พิจิตรกำเนิด
(FHEA)

ผศ.ดร.พนารัตน  ศรีแสง
(FHEA)

รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ
(FHEA)

ผศ.ดร.อรรถศาสน  นิมิตรพันธ
(FHEA)

อาจารยสุภาวดี  นาคบรรพ
(FHEA)

อาจารยศิริพร  นันทเสนีย
(FHEA)

อาจารยรวี  ศิริปรีชยากร
(FHEA)

ผศ.ดร.สุภาภรณ  ตั้งดำเนินสวัสดิ์
(FHEA)

ดร.พรชุลี  ลังกา
(FHEA)

ผศ.ดร.อานุภาพ  รักษสุวรรณ
(FHEA)

ผศ.ดร.วรัตต  อินทสระ
(FHEA)
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ผู ้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ได ้ รับการรับรองวิทยฐานะด ้ าน 
การสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด ้ าน 
การสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) โดย 
ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ  ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับ 
Senior Fellow (SFHEA) และคณาจารย์อีก 12 
ท่าน ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับ Fellow 
จากสถาบนั Higher Education Academy (HEA)

October Camp
 กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Suan Dusit the 
Open โดยส�านกับรหิารกลยทุธ์และโรงเรยีนสาธติละอออทิุศ 
กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเพื่อน�าองค์ความรู ้  
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์การท�างานของบุคลากร 
มาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการฝึกงานให้กับเด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษาโดยมุ ่งเน้นพัฒนาทักษะ เปิดโอกาส เปิด 
โลกทัศน์ และผลักดันความสามารถในการเรียนรู้ ควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
นอกจากนี ้เดก็ ๆ  ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมจะได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายช่ัวโมงเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู ้ในการบริหาร
จดัการอย่างเป็นระบบ การคดิ วเิคราะห์ ตลอดจนมแีนวทาง
การใช้ชีวิตประจ�าวันที่ดี และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

การบริหารจัดการศึกษา
(Competent Graduates)



à´ç¡ËÙË¹Ç¡ ÊÇ¹´ØÊÔµ à¨Ž§!!! 
ควาทุนบินแลกเปลี่ยนภาษา ณ สหรัฐอเมริกา

:
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นายวัฒนากรณ์ กันทะแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คว้าทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global 
UGRAD) เพ่ือเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงโครงการนี้
เป็นการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาให้นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีของประเทศไทยที่เรียนดี มีภาวะความเป็นผู้น�าและจิตสาธารณะ
ทีผ่่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการจากมลูนธิิการศกึษาไทย-อเมรกินั (ฟลุไบรท์) 
ได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะท้ังทางด้านองค์ความรู้และการใช้ชีวิตตลอดจน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ผ่านการเรียนร่วมในระดับ
อุดมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สนับสนุนและเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์โดยผลักดันให้ “นักศึกษาพิการเรียนร่วม” และสามารถพัฒนาศักยภาพ
สู่ระดับสากล

 คณาจารย์และนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดสุติ และThailand 
Culinary Academy คว้ารางวัล Most outstanding cuisine chef 
award 2019 และได้รบั 3 เหรยีญทอง  9 เหรยีญเงนิ 5 เหรยีญทองแดง 
และ 1 รางวัลชมเชย ในการแข่งขันรายการ  Penang International 
Halal Chef Challenge 2019 ระหว่างวันท่ี 1-3 มีนาคม 2562  
ณ Spice Arena  ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

อาจารย์ นักศึกษา ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการแข่งขันอาหาร
รายการ Penang  International  Halal  Chef  Challenge  2019
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  รางวัลนวัตกรรมงานวิจัยจากเวทีระดับโลก  
ในงาน “The 47th International Exhibition of  
Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
โดยผลงานวจิยัด้านเครือ่งส�าอางได้รางวลั 2 เหรยีญทอง 
และ 1 FIRI Award ท่ีใช้นวัตกรรมการสกัดแบบ  
Ultrasonic มาสกัดกล้วยไม้ไทยเป็น “ออร์คิด เอสเซน 
บสูเตอร์ แอนไทน์ เอจจิง้ พลัส” และการ Encapsulation 
ด้วย biopolymer มาเป็นโฟมล้างหน้าสมนุไพรชนดิผง 
“เคอคมูา คลนีซิง่ แคปซูล” และได้รบัรางวัล 2 เหรียญเงิน 
และ 1 Special Award จากผลงานวิจัยด้านอาหาร 
ทีใ่ช้เทคนคิ Encapsulate ระดับโมเลกลุกบั Lycopene 
ท�าให้ได้เป็นนวัตกรรมแป้งต้านอนุมูลอิสระ ส�าหรับ 
ท�าขนมหรือเบเกอร่ีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และ
นวตักรรมฟิล์มพลาสตกิชวีภาพถนอมอาหารทีส่ามารถ
ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ี
สามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้น 

เป็นงานประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยัในการรบัสมคัร
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบ TCAS 
ประจ�าปีการศกึษา 2563 รวมท้ังเป็นการแสดงศกัยภาพของ
ทุกคณะ/โรงเรียนในทุกมิติ อาทิ กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนในแบบ Game-based Learning และห้องเรียน 
Smart Classroom  นิทรรศการแสดงผลงานของ
มหาวิทยาลัย และนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พีรพงศ์   
ตริยเจริญ ผู ้ช ่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เป็นวิทยากรในการบรรยายและ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา TCAS 63

“SUAN DUSIT Open House”

การวิจัยและนวัตกรรม
(Innovations and Research)

 ฟลมพลาสติกชีวภาพถนอมอาหาร
 แปงตานอนุมูลอิสระ

 เคอคูมา คลีนซิ่ง แคปซูล
 ออรคิด เอสเซน บูสเตอร แอนไทน เอจจิ้ง พลัส+



16 | รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี 2019

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
(Art and Culture)

“เย็บร้อย ค่อยจบี ประดษิฐ์ใบตองระดับชาติ  
ครั้งที่ 10” น�าโดย รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว 
รองอธิการบดีฝ ่ายกิจการนักศึกษา ผู ้บริหาร 
อาจารย์ และผู ้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและ
ภายนอก จัดประกวดการประดิษฐ์ใบตองและศลิปะ
ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยในงานฝ ีมือ 
แขนงดอกไม้สดและงานใบตอง เปิดโอกาสให้
โรงเรียน สถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ท้ังเป็น 
เครือข่ายและจากทัว่ประเทศ ตลอดจนบคุคลทัว่ไป
เข ้าร ่วมประกวด พร ้อมชิงถ ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
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การบริการวิชาการ
(Academic Services)

“ชุมชนไทยเวียง” เป็นชุมชนในจังหวัด
นครนายกทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายตามแผนพฒันาของ
มหาวทิยาลยัและแผนพฒันาภาคตะวนัออกภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
12 (ปี พ.ศ. 2560-2564) โดย ดร.สุวมาลย์  
ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ
คณะทุกคณะของมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก ได้บูรณาการความเช่ียวชาญ
ทั้งในศาสตร์ด้านอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ได้แก่ การสร้าง
เส้นทางการท่องเทีย่วใหม่ในแบบ Village Tourism  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมพื้นบ้าน 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ อาทิ 
พุดดิ้งข้าวยาคู และกระยาสารท 

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการบริการตามแนวคิด
เกษตรแบบผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
ธรรมนูญของชุมชน เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
พัฒนาเป็นสื่อ Application เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนระดับชาติ O-NET การจัดท�าคู่มือภาษาอังกฤษ
ส�าหรับยุวมัคคุเทศก์และวีดีทัศน์  พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  อาท ิการท�าป้าย QR Code หลงัการส�ารวจ
นิเวศวิทยาป่าไม้ ธนาคารขยะและการก�าจัดขยะมูลฝอย  
การจดัการวสัดเุหลอืใช้ทัง้ทางการเกษตรและเศษวสัดเุหลอืใช้ 

การท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางจักรยานผ่าน Mobile 
Application และการส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ชุมชนไทยเวียงเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของ 
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงและติดสังคมได้อย่างเหมาะสม
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ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ
(Special Report)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานเปิดชมรม  
TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และเขตบางพลัด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อขยายการด�าเนินงาน 
ด ้านการเสริมสร ้างภูมิคุ ้มกันทางจิตใจ และ 
เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของศูนย์เพ่ือนใจ
ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เขตบางพลัดแบบมีส่วนร่วม 
และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ตามแนวคดิ 
“ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
โดย ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี 
ฝ ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  น�าทีมคณะผู ้บริหาร
คณาจารย์ บคุลากร และนักศึกษาวทิยาเขตสพุรรณบุรี 
จัดเตรียมที่ประทับรับรองและจัดท�าเครื่องเสวย 
ในพระกระยาหารค�่าถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ที่ประทับรับรอง 
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสที ่
เสดจ็ทรงบ�าเพญ็พระกศุล ณ วดัส�าปะซวิ อ�าเภอเมอืง
สพุรรณบรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยมหาวทิยาลัยได้รบั
โอกาสและความไว้วางใจจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
แนวคิดการตกแต่งที่ประทับรับรอง เครื่องว่าง และ
เครือ่งเสวยออกแบบตกแต่งและจดัท�าแบบไทยร่วมสมยั
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีรับหมวกและผ้าพันคอ
พระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราท�าความดีด้วยหัวใจ” 
ทั้งนี้คณะผู ้บริหาร คณาจารย์ เจ ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมรับพิธีรับหมวกและผ้าพันคอ
พระราชทานต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่หั ว  ส�าหรับใช ้ ในการปฏิบัติหน ้าที่ จิตอาสา  
ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  
ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  กว่า 2,000 คน ณ หอประชุม 
รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกทั้งจัดบรรยายเรื่อง  
สถาบันพระมหากษัตรย์ิกับประเทศไทย “สบืสาน รกัษา ต่อยอด :  
บริบทสังคมที่เปลี่ยน กับพระราชภารกิจที่เปลี่ยนไป” จาก
วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 วปร. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR และการใช้เครื่อง 
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ที่ถูกต้อง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบริการ
อาหารว่าง สาธิตการท�าอาหารและศิลปะ
ประดิษฐ์ ในงานสุดยอดผู ้น�าอาเซียน  
ครั้งที่ 35  ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 
2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธานี โดยคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาจากโรงเรียน
การเรือน โครงการอาหารกลางวัน 1 และ
ส�านักกิจการพิเศษ 
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จากน โยบายการขั บ เ ค ล่ื อนแผนแม ่ บทภาย ใต ้ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความเข้มแข็งด้านอุดมศึกษา 
ของประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ก�าหนดกรอบการพัฒนา 
การจัดการศึกษาโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้แบบมุ ่งผลลัพธ์ของผู ้เรียนจาก
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
โดยบูรณาการระบบการจัดการศึกษากับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งสถานประกอบการภายในและ
ภายนอก หน่วยงานและองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่มุ่งสร้าง
บัณฑิตที่รู ้จริงและสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
(Work Integrated Education) รวมทั้ง การพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมจาก “องค์ความรู้” ที่มาจากการวิจัย เพื่อพัฒนา 
ขดีความสามารถในการผลิตบณัฑติ พฒันาบคุลากรทางการศกึษา
ทัง้สายวชิาการและสายสนบันนุ เพือ่เป็นการสร้างและพัฒนาคน
โดยการ Reskill (พัฒนาทักษะใหม่) และ Upskill (เพิ่มทักษะ) 
โดยมีจุดเน้นที่การพัฒนาด้านการเรียนรู้แบบ non-degree  
ภายใต้กรอบแนวคิด “การเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Life-Long  
Learning)” ตลอดจนการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่
ที่มีคุณภาพ สามารถ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถกลับไปพัฒนาชุมชนของตนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

กระบวนการพฒันาด้านการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลยั
สวนดุสิตนั้น มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ เสริมสร้างความมั่นคงของสังคม 
พัฒนาประเทศสู ่ความยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของ 
ตลาดแรงงานและผูเ้รยีน ซึง่ใช้แนวทางการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
แบบ OKR (Objective Key Results) ควบรวมและบูรณาการศาสตร์ 
ตลอดจนการบูรณาการภาษาอังกฤษกับหลักสูตรต่าง ๆ  เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงมี 
จุดเน้นที่ “นักศึกษาที่มีคุณภาพ” มีสมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย และมีความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit)” หรือ 
“Suan Dusit Skills” ดังภาพ

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างและพัฒนาคน

Integrated 
Curriculum 

and 
Active

Learning

คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค

(Characteristics)

ทักษะ
(Skills)

ความรู
ความเขาใจ

(Cognition)

ทักษะ
การเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21

ทักษะ
ดานอารมณ
(Soft Skills)

ทักษะ
ดานความรู

(Hard Skills) (21st Century
Skills)

‹

•	ภาพแสดงกลไกการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร
	 โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านนักศึกษาที่มีคุณภาพ
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ปัจจัยส�ำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพแบบมุ่งผลลัพธ์ของผู้เรียนนั้น มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้พัฒนำ
หลกัสตูรให้มคีวำมเข้มแขง็และทนัสมยั ตำมกรอบแนวคดิการจดัการศกึษาทีมุ่ง่ผลลพัธ์ (Outcome-Based 
Education : OBE) สะท้อนกำรเรียนรู้โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning  โดยแผนกำร
จัดกำรหลักสูตรของมหำวิทยำลัยสวนดุสิตในปีกำรศึกษำ 2563 มุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในอตัรำส่วน 40 : 60 พฒันำ
และปรับปรงุหลกัสตูรเพือ่เปิดรบัผูเ้รยีนตำม Demand-side ซึง่แบ่งหลกัสตูรระดบัปรญิญำตรภีำคปกต ิ(ไม่มี
ภำคพิเศษ/ภำคสมทบ) ได้เป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งหมด 29 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
 กลุ ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  นิติศำสตร์  รัฐศำสตร์ 

รัฐประศำสนศำสตร์ จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร กำรจัดกำร กำรตลำด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจ 
ระหว่ำงประเทศ นิเทศศำสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบกำรธุรกิจ เลขำนุกำรทำงกำรแพทย์ กำรบริกำรลูกค้ำ 
คหกรรมศำสตร์

 กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วย เทคโนโลยีอำหำร กำรก�ำหนดและ 
กำรประกอบอำหำร เทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรและกำรบริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย วิทยำศำสตร์เครื่องส�ำอำง

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ พยำบำลศำสตร์
2. หลกัสตูรท่ีใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ/วชิาโทภาษาองักฤษในการจดัการเรยีนการสอน ได้แก่ 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย กำรท่องเที่ยว ธุรกิจกำรโรงแรม  

ธุรกิจกำรบิน  กำรศึกษำปฐมวัย  กำรประถมศึกษำ  ภำษำและกำรสื่อสำร  ภำษำอังกฤษ
3. หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
 กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประกอบด้วย ธรุกจิกำรบนิ  กำรจดักำรงำนบรกิำร
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