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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที ่ให้บริการด้านทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ดำเนินงการประเมินตนเอง ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศ ึกษาภายใน มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิต ระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality 
Assurance) ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น SDU 1 จำนวน 3 ตัวชี้วัด และ SDU 
5 จำนวน 8 ตัวชี้วัด 

วิธีการในการประเมินตนเอง สำนักฯได้ประชุมและแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ในการ
เขียนรายงาน ประกอบด้วยหลักฐาน เช่น โครงการ ผลการประเมิน ภาพถ่าย เป็นต้น และนำผลเข้าที่
ประชุมของสำนักฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนำหลักฐานเข้าเก็บในฐานข้อมูล เพื่อเป็น
หลักฐานในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ในรายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย บริบทขององค์กร ผลการดำเนินงาน และ
สรุปผลการประเมินตนเอง  

ผลการประเมินเองจากพัฒนกิจ พบว่า SDU 1 จำนวน 3 ตัวชี้วัด การดำเนินงานอยู่ในระดับ 
1 ดาว บรรลุเป้าหมาย และ SDU 5 จำนวน 8 ตัวชี้วัด การดำเนินงานอยู่ในระดับ 2 ดาว บรรลุ
เป้าหมาย สรุปภาพรวมอยู่ในระดับ 2 ดาว ดัง ตารางที ่1 และ 2 
 

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา/
SDU Focus 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ/ 

จำนวนข้อ 
คะแนน 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน     
D 1.8 มสด. 1 ข้อ 5 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 1.10 มสด. 3 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 1.11 มสด. 6 ข้อ 7 ข้อ 8 คะแนน บรรลุ 
SDU 5 การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

    

D 5.3 มสด. 1 ข้อ 4 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 5.4 มสด. 2 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ 
D 5.5 มสด. 3 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 5.6 มสด. 3 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 



ตัวช้ีวัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา/
SDU Focus 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ/ 

จำนวนข้อ 
คะแนน 

D 5.7 มสด. 1 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ 
D 5.9 มสด. 3 ข้อ 5 ข้อ 9 คะแนน บรรลุ 
D 5.10 มสด. 4 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 5.13 มสด. 5 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจการประเมินตนเอง จำแนกรายจุดเน้น 

 
การประเมิน
มาตรฐาน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
10-37   
38-75  
76-112  
113-150  
151 คะแนนขึ้นไป  

 
SDU 

1 

 
SDU 

2 

 
SDU 

3 

 
SDU 

4 

 
SDU 

5 

 
คะแนน
เฉลี่ย/
ดาว 

จำนวนตัวชี้วัด 
มสด. 

3 - - - 8 11  

คะแนนรวม 20 - - - 45 65  
จำนวนดาว  - - -    

สรุปผลการประเมิน   
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ส่วนที่ 1 บริบทองค์กร 
 

1. บทนำ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากร

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการบริการ ดังนี้ 

1. บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
2. บริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร

จัดการและการบริการจัดการเรียนการสอน  
3. บริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
4. บริการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
วัฒนธรรมองค์กร: มีความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 
วิสัยทัศน์:   “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคลังสารสนเทศชั้นนำ ของ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีรองรับการให้บริการที่หลากหลาย” 
 
พันธกิจ   
1. จัดหา รวบรวม และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
2. จัดหาและบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

เรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
3. บริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
4. พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการ

สอน 
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วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลด้านนโยบายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โครงสร้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น แบ่งออกเป็น 5 ฝ่ายได้แก่ 

 
1. สำนักงานอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ฝ่ายห้องสมุด 
3. ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
4. ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
5. ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง 

 
โครงสร้างองค์การของสำนักวิทยบริการฯ  
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โครงสร้างการบริหารของสำนักวิทยบริการฯ 
 

 

รายช่ือผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นายวีระพันธ์ ชมภูแดง   ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
3. นางจำนรรจา พลอยมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
4. นายธีรบุญ เดชอุดม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 
5. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม หัวหน้าฝ่ายสำนักงานอำนวยการฯ 
6. นางสาวประดับศร เนตรนี  หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
7. ดร.เอ้ืออารี จันทร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
8. นายไพฑูรย์ นามเสนา  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
9. นายสนธยา แย้มเดช   หัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง 
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2. ข้อมูลสารสนเทศ 
2.1 ด้านบุคลากร 

ตารางท่ี 1 จำนวนจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

  หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท  ปริญญาตรี 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตร ี
รวม 

สายวิชาการ      

ข้าราชการ 1 - - - 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 - - 2 

สายสนับสนนุ      

ข้าราชการ - 1 - - 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 25 19 - 45 

สายบริการ (ถ้ามี)      

ลูกจ้างของมหาวิทยาลยั  
- ปฎิบัติงานสำนักงาน 

- - - 7 
 

7 

รวม 3 27 19 7 56 

หมายเหตุ :  (อ้างอิงข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564) 
     โดยสืบค้นได้ที่ https://datacenter.dusit.ac.th/cds/auth/index  

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำแนกตามหน่วยงานในกำกับ (กรณีมี
หลายหน่วยงานในกำกับให้ระบุแยกรายหน่วยงาน) 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 

รวม สายวิชาการ สายสนับสนนุ สายบริการ 

ขรก. พนม. ขรก. พนม. ปฎิบัติงานสำนักงาน 

ผู้บริหาร 1 1 - 7 - 9 

สำนักงานอำนวยการฯ - - - 7 3 10 

ฝ่ายห้องสมุด - - 1 11 4 16 

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู ้ - 1 - 9 - 10 

ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ์

- - - 8 - 
8 

ฝ่ายศูนย์ข้อมลูกลาง - - - 3 - 3 

รวม 1 2 1 45 7 56 
หมายเหตุ :  (อ้างอิงข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564) 

     โดยสืบค้นได้ที่ https://datacenter.dusit.ac.th/cds/auth/index  
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ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำแนกตามระดับการบริหาร ตำแหน่ง
งานและหน่วยงานในกำกับ 

 หน่วย : คน 

หน่วยงาน 
จำแนกตามระดับการบริหาร ตำแหน่งงาน รวม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ  

ผู้บริหาร 1 4 4 9 

สำนักงานอำนวยการฯ - 1 9 10 

ฝ่ายห้องสมุด - 1 15 16 

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู ้ - - 10 10 

ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร ์

- 1 
7 8 

ฝ่ายศูนย์ข้อมลูกลาง - - 3 3 

รวม 1 7 48 56 
หมายเหตุ :  (อ้างอิงข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564) 

     โดยสืบค้นได้ที่ https://datacenter.dusit.ac.th/cds/auth/index  
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2.2 ด้านพื้นที่และอาคารสถานที่  
- ผังแสดงแผนที่และบริเวณภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- ผังแสดงแผนที่และบริเวณภายในอาคาร 11 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ช้ัน 4 

ช้ัน 3 

ช้ัน 2 

ห้องสำนักงานและสตูดิโออัดเสียง 

ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

ห้อง online 
learning 

ห้อง virtual 
instruction 

room 

สำนักงาน งาน
ช่างเทคนิค 

สำนักงาน 
ผู้อำนวยการ/ /ฝ่าย

ศูนย์ข้อมูลกลาง 

ห้องแมข่่าย สำนักงานฝ่าย
เทคโนโลย ี
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- พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก 
 
หน่วยงาน ความพร้อมด้านกายภาพ 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติ 
การ

คอมพิวเตอร์ 

จุด 
WIFI 

จุด WIFI  
Café  

Library 

Smart 
classroom 

Classroom ห้อง 
online 

learning 
room 

ภายในมหาวิทยาลัย 1 8 246 12 6 102 7 
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 - 110 - - 19 3 
- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 1 - 10 1 - 11 1 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 1 199 4 1 15 1 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 1 1 30 2 2 9 1 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ลำปาง 1 1 69 7 7 12 1 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 1 1 19 - 1 9 1 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 1 1 39 1 1 5 1 

รวม 8 13 722 27 18 182 16 
 

- ห้องเรียนออนไลน์ SDU Online Learning 
เป็นห้องที่ให้บริการสำหรับการจัดการเรียนการสอน มีให้บริการทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต 

และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องนี้ในลักษณะการจัดกิจกรรมออนไลน์ 
และผลิตสื่อ คลิปวิดีโอ โดยลักษณะของห้องจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1. Virtual Instruction room   จำนวน 2 ห้อง ใช้สำหรับบันทึกเทป ตัดต่อ และเป็น
สตูดิโอ อุปกรณภ์ายในห้อง Virtual Instruction room ประกอบด้วย  

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อการสอนออนไลน์ 1 เครื่อง 
- ไมโครโฟน 2 ชุด 
- จอแสดงผล 3 จอ 
- กล้อง DSLR 1 ตัว 
- ชุดไฟสตูดิโอ 1 ชุด 
1.1 Virtual Instruction Room 01 (อาคาร 2 ชั้น 1) 
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1.2 Virtual Learning room 06 อาคาร 5 (ละอออุทิศ) 

  
 

2. Video conference & online classroom จำนวน 14 ห้อง ใช้สำหรับการเรียนการ
สอนและการประชุมออนไลน์ อุปกรณภ์ายในห้อง Video conference & online classroom 

- อุปกรณ์ต่อพ่วงการประชุมออนไลน์ 1 ชุด 
- ไมโครโฟน 3 ชุด 
- จอแสดงผล 2 จอ 
- กล้องแสดงผลกระดานไวท์บอร์ด  1 ตัว 

2.1 Online Learning Room 02 (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) 

  
 
2.2 Online Learning room 03 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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2.3 Online Learning room 04 (โรงเรียนการเรือน) 

  
 
2.4 Online Learning room 05 (คณะพยาบาลศาสตร์) 

  
2.5 Online Learning room 07 อาคาร 5 (ละอออุทิศ) 

  
 

2.6 Online Learning room 08 (คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ) 
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2.7 Online Learning room 09 (คณะวิทยาการจัดการ) 

  
 

2.8 Online Learning room 10 (คณะครุศาสตร์) 

  
 
2.9 Online Learning room 11 (โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ) 

  



12 
 

 
2.10 Online Learning room 12 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  
2.11 Online Learning room 13 ศูนย์การศึกษานครนายก 

  
 

2.12 Online Learning room 14 ศูนย์การศึกษาลำปาง 
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2.13 Online Learning room 15 ศูนย์การศึกษาตรัง 

  
 
2.14 Online Learning room 16 ศูนย์การศึกษาหัวหิน 

  
 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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- ห้องสมุด 
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- บริการวารสาร สิ่งพิมพ์ 

 

 

 
 
 
 

 
 

- บริการผลงานวิชาการ 
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- บริการหนังสือ 
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- WIFI Café library 
มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ให้บริการ Café Library จำนวน 13 แห่ง เน้นการให้บริการสืบค้นความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และบริการอ่านหนังสือออนไลน์ (e-Book) ฟรี ผ่านบริการ Internet 
สำหรับบุคคลภายนอก เข้าถึงได้จาก SSID “DUSIT-CAFÉ” และสำหรับนักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เข้าถึงได้จาก SSID “DUSIT-SECURE”  

 

 

 
 
 
 
 
 

-  
-  
-  
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2.3 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
ห้องสมุด มีหนังสือที่ให้บริการในมหาวิทยาลัย จำนวน 198,631 เล่ม หนังสือที่ศูนย์การศึกษา

จำนวน 63,231 เล่ม รวม 261,862 เล่ม วารสารบอกรับ จำนวน 278 ชื่อเรื่อง วารสารอภินันทนาการ 
จำนวน 529 ชื่อเรื่อง 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนผลงานวิชาการ 

ผลงานวิชาการ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิจัย ผลงานวิชาการ 
จำนวน (เล่ม) 1,009 6,581 926 3,860 3,922 

รวม 16,298 
 

ตารางท่ี 5 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศแยกตามสถานที่ตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

หน่วยงาน จำนวน (เล่ม) 
ภายในมหาวิทยาลัย 198,631 
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 18,208 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 7,824 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 11,914 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 10,277 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 15,008 

รวม 261,862 
 

ตารางท่ี 6 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ แยกรายหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ทั่วไป 

รวม 

 
จำนวน 
นักศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 
1. คณะครศุาสตร ์    
1.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย 28,920 2,555 - 31,475 203 155.05 
1.2 สาขาการประถมศึกษา 28,375 1,570 - 29,945 192 155.96 
2. คณะวิทยาการจัดการ    
2.1 สาขาการจัดการ 16,495 1,219 - 17,714 1 17,714 
2.2 สาขานิเทศศาสตร ์ 9,039 2,160 - 11,199 212 52.83 
2.3 สาขาการบัญช ี 5,865 530 - 6,395 245 26.10 
2.4 สาขาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก 1,227 74 - 1,301 40 35.53 
2.5 สาขาเลขานุการทางการแพทย์ 12,845 1,688 - 14,533 138 105.31 
2.6 สาขาการบริการลูกค้า 2,175 127 - 2,302 125 18.42 
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หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ทั่วไป 

รวม 

 
จำนวน 
นักศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 
2.7 สาขาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 5,188 368 - 5,556 49 113.39 
2.8 สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 13,971 2,214 - 16,185 123 131.59 
2.9 สาขาการเงิน 6,261 443 - 6,704 67 100.06 
2.10 สาขาการตลาด 8,820 749 - 9,569 245 39.06 
2.11 สาขาการจัดการบัณฑติ 16,495 1,219 - 17,714 129 137.32 
2.12 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 2,907 913 - 3,820 112 34.11 
2.13 สาขาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์
และการประเมินสมัยใหม ่

1,493 180 - 1,673 14 119.50 

2.14 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-
อาเซียน 

831 23 - 1,413 82 17.23 

2.15 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

739 208 2,120 947 168 5.64 

2.16 ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

628 75 1,125 1,828 26 70.31 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
3.1 สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและ
อุตสาหกรรม 

5,801 486 
- 

6,287 7 898.14 

3.2 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10,840 386 - 11,226 200 56.13 
3.3 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 767 28 - 795 60 13.25 
3.4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,187 2,651 - 18,838 114 165.25 
3.5 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 14,000 2,400 - 16,400 122 134.43 
3.6 สาขาเทคโนโลยีเคม ี 3,715 680 - 4,395 10 439.50 
3.7 สาขาฟิสิกส ์ 1,757 235 - 1,992 20 99.60 
3.8 สาขาคณิตศาสตร ์ 3,725 260 - 3,985 70 56.93 
3.9 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

1,425 149 
- 

1,574 4 393.50 

3.10 สาขาเทคโนโลยีสารสนแทศ 
(วิทยาศาสตร์บัณฑิต) 

16,187 2,651 
- 

18,838 10 1,883.80 

3.11 สาขาวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห ์

14,000 2,400 
- 

16,400 7 2,342.86 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
4.1 สาขาภาษาไทย 5,134 199 - 5,333 1 5,333 
4.2 สาขาภาษาอังกฤษ 4,979 2,775 - 7,754 419 18.51 
4.3 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2,510 770 - 3,280 87 37.70 
4.4 สาขาภาษาจีนเพื่องานบริการ 808 25 - 833 32 26.03 
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หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ทั่วไป 

รวม 

 
จำนวน 
นักศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 
4.5 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

2,402 36 
- 

2,438 
279 8.74 

4.6 สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

3,210 392 - 3,602 45 80.04 

4.7 สาขาภาษาและการสื่อสาร 13,289 3,250 - 16,539 208 79.51 
4.8 สาขาศิลปศึกษา 3,752 1,398 - 5,150 4 1,287.50 

5. คณะพยาบาลศาสตร ์    
5.1 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 17,080 2,306 5,185 24,571 487 50.45 
6. คณะโรงเรียนการเรือน    
6.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

9,886 1,340 - 11,226 774 14.50 

6.2 สาขาอุตสาหกรรมการประกอบ
อาหาร 

9,995 1,218 - 11,216 25 448.64 

6.3 สาขาโภชนาการและการประกอบ
อาหารเพื่อการสร้างเสรมิสมรรถภาพและ
การชะลอวัย 

10,238 1,366 - 11,604 38 305.37 

6.4 สาขาคหกรรมศาสตร ์ 7,709 772 - 8,481 403 21.04 
6.5 สาขาเทคโนโลยีอาหาร 9,829 1,300 - 11,129 88 126.47 
6.6 สาขาการกำหนดและประกอบอาหาร 10,181 1,326 - 11,507 55 209.22 
7. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ    
7.1 สาขาการท่องเที่ยว 3,496 673 - 4,169 248 16.81 
7.2 สาขาธุรกิจการโรงแรม 1,735 456 4,169 6,360 318 20 
7.3 สาขาธุรกิจการบิน 470 292 2,338 3,100 262 11.83 
7.5 สาขาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

386 35 - 421 43 9.79 

8. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง    
8.1 สาขานิติศาสตร ์ 6,880 80 3,325 10,285 269 38.23 
8.2 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ 4,593 52 2,401 7,046 183 38.50 
8.3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ศิลป
ศาสตร์บัณฑิต) 

4,593 52 2,401 7,046 1 7,046 

8.4 สาขารัฐศาสตร์บณัฑิต 4,593 52 2,401 7,046 214 32.93 
9. วิทยาเขตสุพรรณบรุ ี    
9.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

1,558 188 3,140 4,886 124 39.40 
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หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ทั่วไป 

รวม 

 
จำนวน 
นักศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 
9.2 สาขาคหกรรมศาสตร ์ 3,715 211 3,670 7,596 46 165.13 
9.3 สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง 

3,199 1,174 - 4,373 10 437.30 

9.4 สาขาการศึกษาปฐมวัย 2,731 40 2,610 5,381 82 65.62 
9.5 สาขาประถมศึกษา 1,055 41 2,610 3,706 32 115.81 
9.6 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 68 6 559 633 54 11.72 
10. ศูนย์ตรัง    
10.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

1,023 130 6,113 7,266 90 80.73 

10.3 สาขาการท่องเที่ยว 334 45 4,550 4,929 10 492.90 
11. ศูนย์นครนายก    
11.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย 2,523 49 5,240 7,812 121 64.56 
12. ศูนย์ลำปาง    
12.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

2,215 19 2,545 4,779 157 30.44 

12.2 สาขาธุรกิจการบิน 579 65 385 1,029 50 20.58 
12.3 สาขาการศึกษาปฐมวัย 2,923 48 3,099 6,070 45 134.89 
12.4 สาขาการประถมศึกษา 959 48 3,099 4,106 18 228.11 
13. ศูนย์หัวหิน    
13.1 สาขาธุรกิจการบิน 1,150 1,001 8,086 10,237 1,008 10.156 

ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติ/ปรญิญาโท/ปรญิญาเอก 
14. บัณฑิตวิทยาลยั    
14.1 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะ
ผู้นำทางการศึกษา) 

1,455 65 - 1,520 19 80 

14.2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัย
และประเมินทางการศึกษา) 

250 68 - 318 3 106 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดเตรียมฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีความหลากหลายเพื่อเสริมช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูล ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) เป็นการ
เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการสืบค้นกับนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย จำนวน 12 ฐาน ดังนี้  

 
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

 
 

1.TDC เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และ
หนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full - Text) 
เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน/ สถาบันฯ 
ใช้งานภายนอกเครือข่าย (สมัครสมาชิกลงทะเบียน) 

 
2.  Academic Search Complete Ultimate  (New) เป ็นฐานข้อมูลวารสาร 
ฐานเป ็นเวอร ์ช ั ่นอ ัพเกรดของ Academic Search Complete ครอบคล ุมสห
สาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไปฯลฯ  ประกอบดว้ย
วารสารฉบับเต็ม ที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด ( non – open access )มีข้อมูลฉบับ
เต็มมากกว่า 5,000 ชื่อเร่ือง ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1887-ปัจจุบัน 

 

 
 

3.ACS :  American Chemical Society เป ็นฐานข ้อม ูล รวมบทความ และ 
งานวิจัยจากวารสารด้านเคมี  และ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(เปิดอ่านได้) มีจำนวนวารสารที่บอกรับ ครอบคลุม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย
สำนักพิมพ์ The American Chemical Society บทความวาร ( Full -Text) รูปแบบ 
PDF และ HTML เฉพาะวารสารที่บอกรับตัวเล่มเท่านั้น ให้ข้อมูล 1996- ปัจจุบัน ไม่
จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, 
Procite จัดเก็บใน EndNote Web 

 

 

4.ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล วารสาร / จดหมายข่าว และเอกสารในการ
ประชุมวิชาการ/ มีสารานุกรม/คำศัพท์ ด้านคอมพิวเตอร์ วีดิโอ จัดทำโดย ACM 
(Association for Computing Machinery) ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
เอกสารประกอบด้วย/รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และ
บทความฉบับเต็มให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน การแสดงผลข้อมูล ใน
รูปแบบ PDF และ HTML การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ บันทึกในรูปไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWorks 
เป็นต้น ถ่ายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web 

http://202.28.199.3/tdc/basic.php
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5.Applied Science &Technology Source Ultimate (New) 
เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูลตั้งแต่ปี 1909 - จนถึงปัจจุบัน มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและ
เป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ 

 
6.Emerald Management วารสารอิเล็กทรอนิกส์ อว.บอกรับ และ สำนักวิทย
บริการฯ ม.สวนดุสิตบอกรับ (ที่เป็นส่วนต่าง) ครอบคลุมสาขาวิชา การจัดการ การ
บัญชี การเงินการจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ ฯลฯ  มีจำนวน
วารสารไม่น้อยกว่า 100 ชื่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 1994 – ปัจจุบัน มีวารสาร 
จำนวน 7 ชื่อมี Impact Factor และ อีก39 ชื่อ มีรายชื่อในฐานข้อมูล Scopus การ
แสดงผล เป็นวารสารฉบับเต็ม (Full-text)  รองรับการใชง้าน HTML PDF การดาวน์
โหลดไม่จำกัด การใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย 

 

 

7.EBSCO Discovery Service (EDS)  เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 
หนังสือ/วารสาร/ฐานข้อมูลออนไลน/์ ใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยวิธีการ
เชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยฯ จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในหน่วยงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 

 
 

 

8.  IEEE/ IET Electronic Library ( IEL) วารสาร เอกสารการประช ุมว ิชาการ 
(proceeding) และ Conferenc จากสำนักพิมพ์ IEEE และ IET ให้ข้อมูล 1988 – 
ปัจจุบัน มีเอกสารมากว่า 4,500,000 รายการ  ครอบคลุมสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา อุตสาหการ ฯลฯ มี Directory online 
เป็นเครื่องมือช่วยค้น มี Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF มี Multimedia เอกสาร
ประเภท Proceeding เช่น Presentation ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint การจัดการ
ผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรม
จัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWork จัดเก็บใน EndNote สามารถใช้งาน
ได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย 

 

 
 
 
 
 

9.ProQuest Dissertations & Theses Global  ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 
1000 แห่งทั่วโลก (ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา  และ 
แคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป  ออสเตรเลีย เอเชีย และ แอฟริกา 
มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก และ 
ปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997- ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา การแสดงผล Preview รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวน
ผู้ใช้ มีการจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

http://search.proquest.com/pqdtglobal
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จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, RefWorks ใช้งาน
ได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย 

 
 

10.Science Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) 
ของวารสารไม่น้อยกว่า700 ชื่อเรื่อง จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier 
ครอบคลุม 4 สาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences , Engineering , 
Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน   

 

 
 
 

11.Springerlink – journal  เป็นฐานข้อมูล หนังสือ/วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 1,130 ชื ่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2002-2004 
เป็นสหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ บรรณารักษ์ฯ กฎหมายและสาขาอื่นๆ สามารถสืบค้น
และเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูล
ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ 
อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้
โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอกเครือข่าย 

 
12.Web Of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) การสืบค้นข้อมลู 
จากวารสารวิชาการนานาชาติ/การประชุมวิชาการ (conference proceeding) และ
หนังสือ (Books)เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Abstract) พร้อมการ
อ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ 
มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน 
(ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม Full Text) ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้ใช้ สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกใน
รูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote, 
RefWorks เป็นต้น จัดเก็บใน EndNote Web   

 
ฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่บอกรับ เพื่อให้บริการสืบค้นกับ  

นักศึกษา บุคลากร อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 11 ฐาน ดังนี้  
 

ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาไทย) ประกอบด้วย งานวิทยานิพนธ ์ดุษฏี
นิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก หนังสือประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ
ที่ผลิตขึ้นเองและหนังสืออ่านประกอบทั่วไป ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ( Full Text) 
การใช้งานผ่านระบบมือถือ เช่น IOS Androi (วิทยบริการฯ) 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.vijaykudal.com/scinetdirect.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=R7fRVJfwN4n_8QWkvoAI&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNFc8XY4pgCkaWAmLrBztKT_ImQtTQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/springerlink-426547.kjsp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PrjRVMiyAoPq8AW92IKYAg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEMHospbNH5xYNP71EjByReZTf3lQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.gru.edu/library/greenblatt/informed/summer2013/training.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IJvRVN7AMcLfmgWT1oD4BA&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFaJBCzg1jcDiEayJTYXEK1GI-eCg
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2.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อใน
นามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิทยบริการฯกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ใช้
หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ กฎหมาย นิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์ฯ  วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
พยาบาล ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ ฯลฯ สืบค้นข้อมูล
ได้ที ่ ระบบสืบค้นหนังสือ/บน Platform EBSCO eBooks และ ระบบสืบค้น EDS 
(EBSCO Discovery Service) (วิทยบริการฯ) เข้าใช้งานได้ครั้ง ละ 1 คน เท่านั้น 

 3.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) บน Platform iGLibrary (iG 
Publishing)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อในนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สำนัก
วิทยบริการฯกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ใช้หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุก
สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล ศึกษาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ ฯลฯ สืบค้นข้อมูลได้ที ่ ระบบสืบค้น
หนังสือ/บน Platform iGLibrary (iG Publishing) และ ระบบสืบค้น EDS (EBSCO 
Discovery Service) (วิทยบริการฯ) 

ฐานข้อมูลสาขาพยาบาล 

 

4.Cinahl Plus with Fulltext ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ 
และการสาธารณสุข และงานวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้
มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง มีบทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600,000 บทความ ให้ข้อมูล
ย้อนหลัง ปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 275 
เล ่ม การแสดงรูปแบบ HTML/PDF File เข ้าใช ้งานได้ท ั ้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
 (คณะพยาบาลศาสตร์บอกรับ) 

 

5.Nursing Reference Plus เป ็นฐานข ้อม ูลทางด ้ านพยาบาลศาสตร ์และ
สาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการ
พยาบาลผู้ป่วย ข้อมูลยา การทดลองในห้องแล็บ Best practice และอื่นๆ สืบค้น
ข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,000 ชื่อเร่ือง (คณะพยาบาลศาสตร์บอกรับ) 

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

 6.iQNewsClip สรุปข่าวออนไลน์ จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ กว่า 30 ฉบับ ปี 2560 ได้วารสารเพิ่มเติม 3 ฉบับได้แก่ การเงิน
ธนาคาร มันนี่ แอนด์ เวลธ์ และ อีคอนนิวส์ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเป็น
หมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นข้อความฉบับเต็ม (Full Text Search) ค้นหา
เฉพาะชิ้นข่าว ที่ต้องการได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว ให้ข้อมูลปัจจุบัน (การใช้
งานเข้าได้พร้อมกัน ครั้งละ 5 คนเท่านั้น) (สวนดุสิตโพล) 
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

ฐานข้อมูลออนไลน์ 

 
 

7 . Emerald Management PLUS, แล ะ  Emerald Management ว า ร ส า ร
อิเล็กทรอนิกส์ อว.บอกรับ และ สำนักวิทยบริการฯ ม.สวนดุสิตบอกรับ(ที่เป็นส่วน
ต่าง) ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ การจัดการเช ิงกลยุทธ ์ การบัญชี 
บริหารธุรกิจ และการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ 
ฯลฯ มีวารสารออนไลน์ ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมากว่า 120,000 รายการ 
ปี 1994-ปัจจุบัน และมีสาระสังเขป ปี 1989ปัจจุบัน มีวารสารเด่นๆ ได้แก่ 
management Decision ,EuropeanJournal,Organization Development 

เครื่องมือสำหรับงานวิจัย 

 
 

8.อักขราวิสุทธิ์  โปรแกรม/การตรวจสอบการลักลอกงานวรรณกรรมด้วยระบบอักข
ราวิสุทธิ์ เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงาน
วรรณกรรมผลงานต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานวิจัย วารสารและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
พัฒนาขึ้น โดย ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษา และวัจนะ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการคัดลอกภาษาไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะ 
และมีการพัฒนาต่อเนื่องให้สามารถตรวจสอบภาษาอังกฤษได้ด้วย/ การเข้าใช้งาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยทีร่่วมลงนามความร่วมมอื
ฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สำนักวิจัยฯ 
มสด.ร่วมลงนาม)  

 
 

 

9.EndNote โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการเอกสารอ้างอิง 
จัดการทางบรรณานุกรม (Biliography or reference) ทั ้งการจัดเก็บและการใส่
รายการอ้างอิง (citation) สำหรับหรับการทำรายงาน วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และ
ต้นฉบับบทความวิจัย 

  
 

10.SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา 
รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รูปแบบการสืบค้น
คล้ายกับฐานข้อมูล Science Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science 
เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หาก
วารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-journal 
ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะ
สามารถเรียกดู Full-text ได้ (สำนักวิจัยฯซื้อ มสด.) 

 

 

11.Turn-it-in เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
สิ ่งพิมพ์ ออนไลน์ (Plagiarism Checking) พร้อมทั้งชี ้แหล่งข้อมูล ที่ปรากฏว่าซ้ำ 
(จากการคัดลอกและดัดแปลงจากงานผู้อื่น) โดยแสดงรายการเป็นแถบสี และระดับ
เปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ ซึ่งรายงานต้นฉบับ (Originality Report) สามารถทำให้ผู้สอน
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

สามารถติดตาม และแปลผล เพื่อประกอบการประเมินผลงานชิ้นนั้นได้อย่างสะดวก 
(บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ) ติดต่อสอบถาม 02-2444146-7 

 

 ฐานข้อมูลของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ให้บริการสืบค้นฟรีประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ฐานข้อมูล 

ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

1. Art & Architecture Complete ฐานข้อมูล งานวิจัย ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และ ศิลปะ วารสาร นิตยสาร และ หนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนี 
และ บทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และ นักออกแบบ มี
วารสารฉบับเต็ม มากกว่า 200 รายการ 

 

 

2.  Food Science Source ฐานข ้อม ูล  งานว ิจ ั ยด ้ านอ ุตสาหกรรมอาหาร 
ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ ่งพิมพ์ทางการค้า รายงานใน
อุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่างๆที่ครอบคลุมได้แก่ การแปรรูปอาหาร 
ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
วารสารฉบับเต็ม มากกว่า 700 ชื่อเร่ือง 

 
3. Legal Source ฐานข้อมูล วารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด 
Legal Source เชื ่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ แนวโน้มของโลก
กฎหมายในปัจจุบัน สำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที ่ที ่เกี ่ยวข้องกับด้าน
กฎหมาย มี วารสารฉบับเต็มที่ มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง 
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3. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา  
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
 ปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน 

ผลการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ 

1. ควรศึกษาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเพิ่มเติม
เพื ่อให ้การดำเน ินงานในอนาคตตอบโจทย์ของ
ผู้ประกอบการณ์และสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่ดีข้ึน 

นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
ของสำนักวิทยบริการฯ 
 

2. ส่งเสริมการดำเนินงานด้าน Start up ให้
เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์จริง 

นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
ของสำนักวิทยบริการฯ 

3. ประชาสัมพันธ์การทำงานของสำนักวิทย
บริการฯ ให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการบริการ
ใหม่ที่เพิ่มเติมหลากหลาย และสามารถนำไปบูรณา
การร่วมกับหลักสูตรและคณะได้ 

สำนักวิทยบริการฯ ได้ประชาสัมพันธ์งาน
บริการด้านต่างๆ ผ่านช่องทาง line เว๊บ
ไ ซ ต ์ ส ำ น ั ก  แ ล ะ ร ะ บ บ ส ำ น ั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงเปิดช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารผ่าน Help Desk และ
ให้บริการ Open Chat  ให้กับนักศึกษาที่
หลากหลาย ทั้งนี้ได้นำงานบริการใหม่ไป
บูรณาการกับหลักสูตรและคณะ เช่น SDU 
Online Learning Platform, การ เ ร ี ยน
ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams, Zoom 
การประชุมบุคลากรระหว่างวิทยาเขตและ
ศูนย์การศึกษา การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือ
ศ ึกษาต ่อในช ั ้นป ีท ี ่  1 และการน ิ เทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 ผลการดำเนนิงาน 
 

SDU 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
 

     ระสงค ์
      

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงานรายข้อ ดังนี ้
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 

ตามเกณฑ ์ ผลทีได ้

1 หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่า
สูง 

2 2 

2 หลักสูตรที่เป็นนวตักรรม/มีการบูรณาการศาสตร์ข้าม
ศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะดา้นความเป็นผู้ประกอบการ 

1 1 

3 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่ง
นักศึกษาหรืออาจารย์เข้าไปเสรมิทักษะ 

1 1 

4 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่ง
อาจารย์เข้าไปฝึกฝังตัวไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง 

1 - 

5 จำนวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม  หลักสูตรละ  1 
คะแนน 

1 

6 จำนวนหลักสูตรใหม่มีจำนวนผู้เรียนตามเปา้หมาย/แผน
รับทุกหลักสูตร หากไม่ครบทุกหลักสูตร หัก 0.5 คะแนน 

1 1 

 
หมายเหตุ : สามารถนำมาใช้คำนวณได้ในปีถัดไป ในกรณีที่หลักสูตรได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับนักศึกษา (ไม่เกิน 2 
ปีการศึกษา) 
 
ผลการดำเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
   ข้อ 1 หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
  ผลการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
มูลค่าสูง โดยดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.8 มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรใหม่ (Degree) ทีผ่ลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต/ความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
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ลำปาง และ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในหัวข้อ “Apple 
Teacher การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21” (D 1.8.1) เมื่อวันที่ 29 มกราคม และ 22 มีนาคม 2564 
 
 ข้อ 2 หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม/มีการบูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 สำนักวิทยบริการฯ ได้สนับสนุนรายวิชาสมรรถนะทางภาษาไทยสำหรับครูได้จัดทำ 
podcast เกี่ยวกับเรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะครูในยุคดิจิทัลให้กับนักศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ “ครู
ปฐมวัย” (D 1.8.2) และ โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำ
และเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกัน 
โรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ (D1.8.3) 
    ข้อ 3 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งบุคลากรสายวิชาการ หรือสายสนับสนุน เข้าไปเสริม
ทักษะ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรในลักษณะของโครงการที่มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สอน และด้านการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยมีการส่งบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี (D 1.8.4) ร่วมกับ บริษัท คอม
เซเว่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้งานทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงาน การนำเสนอผลงาน การผลิตสื่อมัลติมีเดีย การสร้างเอกสาร การออกแบบ และการใช้
ประโยชน์จาก iPhone และ iPad 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำ Live Production (การผลิตสื่อการเรียนการ
สอน) และการใช้ห้อง SDU Online Learning เพื่อใช้ในการสอน และการประชุมออนไลน์ (D 1.8.5) 
ร่วมกับ บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด 
- การใช้อุปกรณ์ภายในห้อง ผู้เข้าร่วมอบรม คือ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องทั้ง 16 ห้อง ในมหาวิทยาลัย วิทยา

เขต และศูนย์การศึกษา 
- การทำสื่อภายในห้องเรียนออนไลน์ ผู้เข้าร่วมอบรม คือ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร : Microsoft Teams ฟีเจอร์ใหม่
กับการสอนยุคดิจิทัล (D 1.8.6) เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการสอน และ
สามารถสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมและสื่อให้น่าสนใจ  

4. โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยโปรแกรม MS-Teams และ E-office โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (D 1.8.7)  

 
     ข้อ 5 จำนวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินการหลักสูตรในลักษณะของโครงการที่แสดงถึง
นวัตกรรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 

- สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัด
โครงการพี่สอนน้อง “iPad เครื่องมือพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21” (D 1.8.8) เพื่ออบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
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- สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  จัด
กิจกรรม “เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ iPad โดยใช้การเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology 
Based Learning)” (D 1.8.9) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

- การจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ ZOOM สำหรับการสอนออนไลน์” สำหรับคณาจารย์โรงเรียนสาธติ
ละอออุทิศ (D 1.8.10) โดยมีการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และ วิทยาเขตสุพรรณบรุี 
จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในหัวข้อ “Apple Teacher การพัฒนาทักษะ
ครูในศตวรรษที่ 21” (D 1.8.11) เมื่อวันที่ 29 มกราคม และ 22 มีนาคม 2564 

 
     ข้อ 6 จำนวนหลักสูตรใหม่ มีจำนวนผู้เรียนตามเป้าหมาย 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินการหลักสูตรในลักษณะของโครงการ โดยมีจำนวน
ผู้เรียนตามเป้าหมาย (ร้อยละ 75 ของผู้ลงทะเบียน) จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ (D 1.8.12) 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำ Live Production (การผลิตสื่อการเรียนการสอน) 
และการใช้ห้อง SDU Online Learning เพื่อใช้ในการสอน และการประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 
2563 

1.1 วันที่ 9 กันยายน 2563 จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 ของผู้ลงทะเบียนจำนวน 
22 คน 

1.2 วันที่ 10 กันยายน 2563 จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของผู้ลงทะเบียน 
จำนวน 30 คน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะและประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงานจริง สำหรับนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้ารับการ
อบรมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี 
3.1 คร้ังที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 จำนวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม 
3.2 คร้ังที่ 6 วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม 

4. Apple Teacher การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 
4.1 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของผู้

ลงทะเบียนเข้าอบรม 
4.2 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ลงทะเบียน

เข้าอบรม 
5. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมการอบรมในหัวข้อ 

“การสร ้างส ื ่ออย ่างไรให ้โดนใจด้วย Microsoft Teams” แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส ่วนคือ 1) ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 จำนวน 50 คน และ 2) อบรมผ่านระบบออนไลน์ 
(Microsoft Team) ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 
201 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม 
 



32 
 

รายการหลักฐาน  
     D 1.8.1 เอกสารสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน ์ผ่าน MS Teams ในหัวข้อ “Apple Teacher การ
พัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21” 
     D 1.8.2 Podcast เก่ียวกับเร่ืองการดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะครูในยุคดิจิทัล 
     D 1.8.3 โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียม
ความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกัน โรงเรียน
ท่องเที่ยวและการบริการ  
     D 1.8.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี  
     D 1.8.5 เอกสารสรุปการอบรมสรุปผลปฏิบตัิการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรจัดทำ Live Production (การผลิตสื่อ
การเรียนการสอน) และการใช้ห้อง SDU Online Learning เพื่อใช้ในการสอน และการประชุมออนไลน์ 
     D.1.8.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร: Microsoft Teams ฟีเจอร์ใหม่
กับการสอนยุคดิจิทลั 
     D.1.8.7 โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยโปรแกรม MS-Teams และ E-office โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
     D 1.8.8 ภาพกิจกรรมการจัดโครงการพี่สอนน้อง “iPad เครื่องมือพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21”  
     D 1.8.9 ภาพกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการใช้ iPad โดยใช้การเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
(Technology Based Learning) 
     D 1.8.10 เอกสารสรุปผลการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ ZOOM สำหรับการสอนออนไลน์” 
     D 1.8.11 เอกสารสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏบิัติการออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในหัวข้อ “Apple Teacher การ
พัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21” 
     D 1.8.12 เอกสารจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ 
การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

1 ข้อ 
(ข้อ 4) 

 

5 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,5,6) 

6 คะแนน บรรลุ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 
2. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
2. ดร.เอ้ืออารี จันทร 
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     ระสงค ์
      

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 มคอ. 3 ได้รับการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เปิด
สอนในภาคการศึกษาปัจจบุัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 1 

2 จำนวนรายวชิาทีบ่รรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
100 

1 1 

3 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่สนับสนนุการเรียน
การสอนที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษาปฏิบัตไิด้จริง ทัง้หน่วยงานสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน จำนวน 10-20 หน่วยงาน 

1 1 

4 จำนวนนวัตกรรมกระบวนการจดัการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน 

1 1 

5 ความภาคภูมิใจของอาจารย์/ความพึงพอใจ/ความชื่นชมของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อนักศึกษา ในดา้นความรู้ ทักษะ และ  การแสดงออกถึง
ความเป็นสวนดสุิตของนักศึกษา (สัมภาษณ์) 

1 1 

6 นักศึกษามีทักษะปฏิบัติจริงในรายวิชา/โครงการ/กิจกรรม ตาม
วัตถุประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 70  
(จากร่องรอยหลักฐาน/การสัมภาษณ์) 

1 1 

7 นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัตงิาน (ไมน่บัการ
ฝึกงานตามปกต)ิ /ทำกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 

1 - 

 
ผลการดำเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 1 มคอ. 3 ได้รับการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
    ผลการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมดำเนินการจัดทำ มคอ 3 ใน รายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และ
ความเป็นสวนดุสิต รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ SDU Online Learning Platform สำหรับการ
เรียนในรูปแบบ Online On-air โดยใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน WBSC-LMS ร่วมกับระบบสอนออนไลน์ 
Microsoft Teams โดยมีรายละเอียดใน มคอ 3 ส่วนที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. รายละเอียดของรายวิชา ความเป็นสวนดุสิต (D 1.10.1) 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.10 มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนวิชาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่ 



34 
 

 
 

2. รายละเอียดของรายวิชา การใชช้ีวิตในยุคดิจิทลั (D 1.10.2) 

 
 
    ข้อ 2 จำนวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษา
ออนไลน์โดยมีหน้าที่ 1)ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามการจัดการเรียนและการวัดการประเมินผลใน
รูปแบบออนไลน์ 2)ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนและการวัด การประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ 3)สนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและประสานงานแหล่งทรัพยากรในการดำเนินงานการจัดการศึกษาออนไลน์ 4)ออกประกาศ
หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาออนไลน์ ซึ่งรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนบนระบบ WBSC-LMS ในภาค
การศึกษาที่ 1/2563 จำนวน 805 รายวิชา และ 2/2563 จำนวน 684 รายวิชา (D 1.10.3) จากรายวิชาที่เปิดสอน
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ทั้งหมด 1,489 รายวิชา (D 1.10.4) ครบทุกรายวิชาตามนโยบายมหาวิทยาลัย (ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน)  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC 

1,489 x 100 = 100 
                                                              1,489 
 
     ข้อ 3 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับ
นักศึกษาปฏิบัติได้จริง ทั้งหน่วยงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน จำนวน 10-20 หน่วยงาน 
     ผลการดำเนินงานข้อ 3 สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดการเรียนการสอน การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ การอบรมผ่าน SDU MOOC และการจัดการศูนย์ทดสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 หน่วยงาน (D 1.10.5) ดังนี้ 

1. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสายวิชาการ จำนวน 6 หน่วยงาน ดังนี้ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- เรื่อง "นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (Frist S-Curve) 
บนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (ชลบุร-ีระยอง-จันทบุร-ีตราด) 

1.2 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  
- จัดทำ SDU MOOC เร่ืองการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ 

1.3 โรงเรียนการเรือน 
- หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

พ.ศ.2563 
1.4 คณะครุศาสตร์ 

- จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในหัวข้อ “Apple Teacher การพัฒนา
ทักษะครูในศตวรรษที่ 21” 

1.5 คณะมนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์ 
- จัดทำ SDU MOOC เร่ือง Sufficiency Economy for Community Sustainability 

1.6 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
- อบรมออนไลน์  La-or Online Learning Course for Parents ห ัวข ้อ  :  Smart School Meal 

โภชนาการสำหรับปฐมวัย 
2. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสายสนับสนุน จำนวน 7 หน่วยงาน ดังนี้ 

2.1 สวนดุสิตโพล 
- Poll Talk 

2.2 สถาบันภาษาและศิลปะวัฒนธรรม 
- SDU online Course เร่ือง TOEIC / ติวอังกฤษสำหรับวิธีชีวิตสมัยใหม่ 

2.3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- จัดการเรียนการสอนผ่าน SDU Online Learning Platform 

2.4 ห้องผลงานวิชาการ 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

2.5 สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- SDU online Course เร่ือง การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ 
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- SDU online Course เร่ือง SDU Smart Lecturers โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสานวิชาการ
สู่ความเป็น Smart Lecturers 

2.6 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ยุทธศาสตร์กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
2.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำ SDU MOOC 

- จัดทำ SDU MOOC เร่ือง การบริหารจัดการน้ำตามความต้องการของพืช 
- จ ัดทำ SDU MOOC เร ื ่อง Smart Technology : The Series Smart Technology นว ัตกรรม

ขับเคลื่อนเกษตรยุคใหม่ 
3. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 หน่วยงาน ดังนี้ 

3.1 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด  
- จัดตั้ง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานการทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรแกรม Microsoft Office 

  
    ข้อ 4 จำนวนนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
      ผลการดำเนินงานข้อ 4 การจัดการเรียนการสอนได้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่  ที่เป็น
นวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ SDU Online Learning Platform (D 1.10.6) ให้กับอาจารย์และนักศึกษานำไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งในแพลตฟอร์ม (Platform) ประกอบไปด้วย เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่ได้มีการ
พัฒนาการอย่างเป็นระบบที่นำไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ รวมทั้งยังเป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การนำไปใช้ และการประเมินผลของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
การออกแบบเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU Online Education Platform ประกอบไป
ด้วย ระบบ WBSC-LMS ระบบ Microsoft Team ระบบ iTunes U 

 

 
 เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้น ใช้ระบบ WBSC-LMS ร่วมกับระบบ Microsoft 
Teams โดยจะใช้ระบบ WBSC-LMS (Work-Based Blended Learning & Technological Scaffolding System) 
ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับให้อาจารย์สร้างบทเรียนออนไลน์ สร้างสื่อการสอน สร้าง Assignment และสร้าง
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แบบทดสอบออนไลน์ และใช้ระบบ Microsoft Team ในการสอนออนไลน์ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารกันแบบ 
2 way communication ใช้สื่อสารกันและเห็นทั้งภาพและเสียง  
 

 
 
     ซึ่งรายวิชาในปีการศึกษา 2563 จะใช้วิธีการสอนออนไลน์โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสื่อสารแบบออนไลน์ตาม
บริบทของแต่ละวิชา แต่เนื้อหาในการสอนของอาจารย์จะนำมาขึ้นบนระบบ WBSC-LMS จำนวน 1,489 รายวิชา ทำ
ให้จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นร้อยละ 100 (D 1.10.7) 

1,489 x 100 = 100 
                                                               1,489 
     ข้อ 5 ความภาคภูมิใจของอาจารย์/ความพึงพอใจ/ความชื่นชมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อนักศึกษา ในด้าน
ความรู้ ทักษะ และการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา (สัมภาษณ์) 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 สอบถามผ่าน Microsoft Form เกี่ยวกับความเป็นสวนดุสิตในด้านต่างๆ โดยมีผลการ
ประเมินดังนี้ (D 1.10.8) 
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     ข้อ 6 นักศึกษามีทักษะปฏบิัติจริงในรายวิชา/โครงการ/กจิกรรม ตามวัตถุประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัย ร้อย
ละ 70 (จากร่องรอยหลักฐาน/การสัมภาษณ์)  
    ผลการดำเนินงาน (D 1.10.9) นักศึกษาได้จัดทำผลงานหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนสอนในรายวิชาการใช้ชวีิต
ในยุคดิจิทัล และความเปน็สวนดุสิต ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

1. ตอนเรียน Q1 "Maskmera" 
https://youtu.be/S6twYy8TjwA?list=PLOezZesd5tginZSrqJiatF6Y713L6fx_h 

2. ตอนเรียน A1 "Pick Me Application" 
https://youtu.be/yxjoXWFRaxA?list=PLOezZesd5tggbtGq5hhyWOqwE3ycavVg6 

3. นิทรรศการออนไลน์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id=242305 

โดยในแต่ละผลงานมีการประมนิโครงงานออกแบบบนวัตกรรมในรายวิชาการศึกษาทั่วไป ดังตอ่อย่างแบบ
ประเมิน ดังนี ้
 

 
 
 
รายการหลักฐาน  
     D 1.10.1 รายละเอียดของรายวิชา ความเป็นสวนดุสิต 
     D 1.10.2 รายละเอียดของรายวิชา การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 
     D 1.10.3 จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาที่ 2/2563 
     D 1.10.4 จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ WBSC-LMS 
     D 1.10.5 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     D 1.10.6 เล ่มคู ่ม ือการจ ัดการเร ียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุส ิต ( SDU Online Learning 

Handbook) 
     D 1.10.7 การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านการสื่อสารระบบ Microsoft Teams  
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     D 1.10.8 ผลการประเมินจากการสำรวจนักศึกษาอยากให้อาจารย์และบุคลากรดูแลท่านอย่างไร 
     D 1.10.9 ตัวอย่างผลงานนักศึกษา 
 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

3 ข้อ 
(ข้อ 2, 4-5) 

 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 คะแนน บรรลุ 

 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
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     ระสงค ์
      

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 พื้นที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
(activity space/co - working space) ในมหาวิทยาลัยที ่คณะ/
โรงเรียน/หน่วยงานใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ 

1 1 

2 ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขอใช้/ใช้พื้นที่สร้างสรรค์  1 1 
3 ลักษณะของพื้นที่สะท้อนถึงนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอก

จุดเน้น/สไตล์ของมหาวิทยาลัย 
1 1 

4 การใช้พื้นที่สร้างสรรค์ (รวมถึงอาคาร โรงงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น) เพื่อ
การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมนอกห้องเรียน 

1 1 

5 บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกใช้พ ื ้นที ่สร ้างสรรค์จ ัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ พัฒนางาน มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 

1 1 

6 จำนวนผลงานที่เกิดจากการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ 1-10 ผลงาน 
มากกว่า 10 ผลงาน + 1 คะแนน 

1 2 

7 ความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1 1 
 
 
ผลการดำเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 1 พ้ืนที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (activity space/co - working 
space) ในมหาวิทยาลัยที่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงานใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการเรียนรู้ภายในสำนักวิทยบริการฯ
(D 1.11.1)  ดังนี้  

1) ลานกิจกรรม VL ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ ให้บริการการจัดนิทรรศการการเรียนรู้  

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.11 มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
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2) BYOD Zone ชั้น 1  

 
 

3) Relax Zone ชั้น 1 

 
  

4) Work Zone ชั้น 1 

 
 

5) Co-working Space ชั้น 3 พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ  

 
 
 
 
 



42 
 

6) มุมความรู้ภาษาจีน ชั้น 1  

 
 

7) มุมความรู้ Green Library  

 
 

8) ห้องสตูดิโอ อาคาร 11 ชั้น 2 

 
 

9) ห้อง Virtual Instruction Room 

 
 
 
 
 
 



43 
 

10) ห้อง Online Learning Room 

 
 

11 ห้องผลงานวิชาการ 

 
 

12 ห้องประชุม sharing room 

 
 
 

13 ห้องบันทึกเสียง TBL 
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    ข้อ 2 ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขอใช้/ใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์  
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมผ่านทางระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) และผู้รับผิดชอบแต่ละงานจะจัดลงปฏิทินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่วนกลางในการดูแล โดย
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (D 1.11.2) ดังนี้  

- WIFI จำนวน 749 จุด หน่วยงานภายนอกขอใช้ จำนวน 5 ครั้ง  
- ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 25 ฐาน จำนวน 158,722 ครั้ง  
- ห้องประชุมและพ้ืนที่กิจกรรม จำนวน 83 ครั้ง 
- เครื่อง Notebook  จำนวน 282 ครั้ง 
- หูฟังบริการบริเวณชั้น 1 จำนวน 9 ครั้ง และให้บริการหูฟังโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 15 หูฟัง 

ทั้งนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาระบบจองห้องออนไลน์ Room Booking ผ่านทาง 
https://roombooking.dusit.ac.th เพ่ือสำรองห้องสำหรับการเรียนการสอน การประชุม โดยภายในห้อง
ดังกล่าวจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน ชุดเครื่องเสียง และระบบการเรียน
ออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา 

- ห้องเรียนออนไลน์ Virtual Instruction Room จำนวน 2 ห้อง จำนวน 345 ครั้ง 
- ห้องเรียนออนไลน์ Online Learning Room จำนวน 14 ห้อง จำนวน 1,363 ครั้ง 

 
 

     ข้อ 3 ลักษณะของพ้ืนที่สะท้อนถึงนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอกจุดเน้น/สไตล์ของมหาวิทยาลัย  
     ผลการดำเนินงานข้อ 3  สำนักวิทยบริการฯ เปิดพ้ืนที่การให้บริการเป็นโซนต่างๆ และเน้นย้ำให้มีบริการ 
WIFI ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1) ลานกิจกรรม VL ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ ให้บริการการจัดนิทรรศการการเรียนรู้  
เป็นพื้นที่โล่งภายในอาคารสำนักวิทยบริการฯ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น 
การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงาน การสัมมนา และบริการพื้นที่เรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา 

2) BYOD Zone ชั้น 1  
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เป็นพื้นที่ท่ีจัดสรรบริเวณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ในการนำอุปกรณ์ smart device ของตนเองมาใช้งาน ออกแบบโดยติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ WIFI ให้
ครอบคลุม 

3) Relax Zone ชั้น 1 
เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม ประชุมกลุ่มย่อย ถ่ายวิดีโอสั้น ทำรายงาน และการบ้านของนักศึกษา ซึ่งภายในพ้ืนที่
ดังกล่าวสามารถใช้เสียงได้ภายในห้องสมุด   

4) Work Zone ชั้น 1 
เป็นพื้นที่สำหรับ การสืบค้นข้อมูล หนังสือ งานวิจัย อ่านหนังสือ และใช้เสียงเบา โดยมีโต๊ะกั้นระหว่างบุคคลเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือ 

5) Co-working Space ชั้น 3 พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ  
เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม startup club เพ่ือสร้างโอกาสนักศึกษามีพ้ืนที่สร้างสรรค์นวัตกรรม เรียนรู้ธุรกิจได้
ด้วยตนเอง 

6) มุมความรู้ภาษาจีน ชั้น 1  
เป็นพื้นที่ท่ีรวบรวมวัฒนธรรมประเทศจีน สำหรับสืบค้นหนังสือ จัดนิทรรศการ ทำกิจกรรมสำหรับนักศึกษาจีน 

7) มุมความรู้ Green Library  
เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการผลงานจากวัสดุเหลือใช้จากขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ความรู้ในการนำ
สิ่งของดังกล่าวมาใช้ประโยชน์สูงสุด และให้ตระหนักถึงการสร้างขยะในชีวิตประจำวันมากยิ่งข้ึน 

8) ห้องสตูดิโอ อาคาร 11 ชั้น 2 
เป็นห้องสำหรับการถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์ผ่าน Youtube Live และช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อการเรียน
การสอน โดยนำอุปกรณ์การถ่ายทอดแบบเดิมมาปรับประยุกต์ใช้ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 

9) ห้อง Virtual Instruction Room 
เป็นห้องสำหรับบันทึกเทป ตัดต่อ และเป็นสตูดิโอ อุปกรณ์ภายในห้อง Virtual Instruction room   

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อการสอนออนไลน์ 1 เครื่อง 
2. ไมโครโฟน 2 ชุด 
3. จอแสดงผล 3 จอ 
4. กล้อง DSLR 1 ตัว  
5. ชุดไฟสตูดิโอ 1 ชุด  

10) ห้อง Online Learning Room 
ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์อุปกรณ์ภายในห้อง Video conference & online 
classroom 

1. อุปกรณ์ต่อพ่วงการประชุมออนไลน์ 1 ชุด 
2. ไมโครโฟน 3 ชุด 
3. จอแสดงผล 2 จอ 
4. กล้องแสดงผลกระดานไวท์บอร์ด  1 ตัว 

11) ห้องผลงานวิชาการ 



46 
 

เป็นห้องสำหรับให้บริการผลงานวิชาการ งานวิจัย ดุษฎีนิพน์ วิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลทั่วไป  

12) ห้องประชุม sharing room  
เป็นบริการห้องประชุมขนาดเล็กรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน (รอบโต๊ะ 9 คน) สามารถใช้ประชุมได้
ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย 

13) ห้องบันทึกเสียง TBL 
เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการผลิตสื่อในรูปแบบของเสียง เพ่ือใช้ประกอบการผลิตรายการในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การทำ podcast การบันทึกเสียงคำบรรยายประกอบวิดีทัศน์ การทำหนังสือเสียง การบันทึกเพลง เป็นต้น 
 
     ข้อ 4 การใช้พื้นที่สร้างสรรค์ (รวมถึงอาคาร โรงงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น) เพื่อการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมนอกห้องเรียน 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 การใช้งานพื้นที่สร้างสรรค์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถรวบรวมเหตุผลในการใช้งานจากระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น  
     กิจกรรมนอกห้องเรียน  

- นักศึกษาโรงเรียนการเรือนนำเสนอโครงงานรายวิชาโภชนาการมนุษย์และวิทยาศาสตร์การอาหาร 
ณ ลานกิจกรรม U SPACE 

- คณะครุศาสตร์จัดเสวนาในหัวข้อ สมรรถนะภาษาไทยสำหรับครูในศตวรรษท่ี 21 ณ ลานกิจกรรม 
VL 

- คณะครุศาสตร์อบรมหลักสูตร Apple Teacher ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต ณ ลานกิจกรรม VL 

- คณะครุศาสตร์อบรมหลักสูตร Technology Based Learning : iPhone/iPad ณ ลานกิจกรรม 
VL 

- คณะและหลักสูตรใช้งานห้อง Online Learning Room และ Virtual Instrution Room ในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

- บันทึกเสียง clip การประชุมรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 
- บันทึกเสียงเพ่ือประกอบการสอนในรายวิชาสมรรถนะทางภาษาฯ คณะครุศาสตร์ 
- บันทึกเสียงประกอบวิดีทัศน์การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา 
- บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับนักศึกษา 

    ประชุม/สัมมนา/กิจกรรมหน่วยงาน 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ  12 เดือน) 
- ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ สัมภาษณ์นักศึกษาจีนที่จะมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม จัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือส่ง

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม: MoU9 
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- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประกวดแผนการตลาด 

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ ประชุมงานฝ่ายกิจการนักศึกษาของหลักสูตรฯ 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา 

- อบรมการใช้งานระบบการจองห้องประชุมด้วย Office365 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ ประชุมการประเมินบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน 
- บุคลากรมหาวิทยาลัยใช้ห้อง Online Learning Room และ Virtual Instrution Room สำหรับ

การประชุมออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- สัมภาษณ์เพ่ือรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
- บันทึกเสียงประกอบงานของศูนย์สิ่งแวดล้อม 
- บันทึกเสียงประกอบวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
- บันทึกเสียงประกอบงานของศูนย์สิ่งแวดล้อม 
- บันทึกเสียงประกอบวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

 
    ข้อ 5 บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกใช้พื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนางาน มากกว่า 5 ครั้งต่อ
เดือน 
    ผลการดำเนนิงานข้อ 5 สรุปจำนวนการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ (D 1.11.3) ดังนี้ 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อห้อง 
จำนวนครั้งที่ใช้งาน (แยกรายเดือน) 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

รวม 

1 ลานกิจกรรม VL ชั้น 1  - - 2 1 - - - - - - - - 3 

2 BYOD Zone ชั้น 1  - - - - - - - - - - - - 0 

3 Relax Zone ชั้น 1 - - - - - - - - - - - - 0 

4 Work Zone ชั้น 1 - - - - - - - - - - - - 0 

5 Co-working Space ชั้น 3  - - - 1 - - - - - - - - 1 

6 มุมความรู้ภาษาจีน ชั้น 1  - - - - - - - - - - - - 0 

7 มุมความรู้ Green Library  - - - - - - - - - - - - 0 

8 ห้องสตูดิโอ อาคาร 11 ชั้น 2 - - 11 13 19 17 - - - - - 4 64 

9 
Vitual Instruction room 
01 อาคาร 2 ชั้น 1 

25 22 22 15 6 15 18 26 20 33 41 36 279 

10 
Vitual Instruction room 
06 อาคาร 5 (ละอออุทิศ) ชั้น 
3 ห้อง 531-532 

- - 2 3 - 9 - 4 14 15 9 10 66 
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11 
Online Learning room 02 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ใน
ห้องสมุด) 

6 11 13 20 8 14 29 31 7 8 18 19 184 

12 
Online Learning room 03 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

- - 10 9 4 11 15 14 3 8 16 10 100 

13 
Online Learning room 04 
โรงเรียนการเรือน 

- - - - 2 17 18 11 8 14 5 9 84 

14 
Online Learning room 05 
คณะพยาบาลศาสตร์  

- - - - - 10 14 9 1 1 9 4 48 

15 
Online Learning room 07 
อาคาร 5 (ละอออุทิศ) ชั้น 3 
ห้อง 531-532 

- - 4 4 3 9 2 2 11 12 8 11 66 

16 
Online Learning room 08 
ห้อง 1106 อาคาร 1 ชั้น 1 
(คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ) 

- - - - - 3 19 23 10 14 17 17 103 

17 
Online Learning room 09 
ห้อง 331 อาคาร 3 ชั้น 3 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

- - 3 5 6 11 22 33 13 3 17 7 120 

18 
Online Learning room 10 
ห้อง 432 อาคาร 4 ชั้น 3 
(คณะครุศาสตร์) 

- 3 1 4 2 12 13 23 6 10 21 11 106 

19 
Online Learning room 11 
ห้อง 247 อาคาร 2 ชั้น 4 
(โรงเรียนการท่องเท่ียวฯ) 

- - - 7 4 7 12 10 11 21 29 26 127 

20 
Online Learning room 12 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

- 1 7 7 3 20 16 15 7 12 14 18 120 

21 
Online Learning room 13 
ศูนย์การศึกษานครนายก  

- 2 5 2 5 9 8 6 9 21 32 20 119 

22 
Online Learning room 14 
ศูนย์การศึกษาลำปาง  

- 2 6 9 10 22 17 14 10 20 19 20 149 

23 
Online Learning room 15 
ศูนย์การศึกษาตรัง  

ยังไม่มีการใช้งาน เนื่องจากหอ้งยังไม่เสร็จ - 7 7 2 6 7 29 

24 
Online Learning room 16 
ศูนย์การศึกษาหัวหิน  

- - 2 2 2 - - - - - 2 - 8 

25 ห้องผลงานวิชาการ 49 34 32 16 18 10 8 - - - - - 167 

26 ห้องประชุม sharing room 6 7 1 6 4 3 4 3 1 - - - 35 

27 ห้องบันทึกเสียง TBL 1 3 2 1 3 - - - - - - - 10 

 

     ข้อ 6 จำนวนผลงานที่เกิดจากการใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ 1-10 ผลงาน มากกว่า 10 ผลงาน + 1 คะแนน 
     ผลการดำเนินงานข้อ 6 จำนวนผลงานรวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน (D 1.11.4) ดังนี้ 

1. ห้องสตูดิโอ อาคาร 11 ชั้น 2 ได้มีการปรับปรุงห้องโดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิมผนวกกับศักยภาพของ
บุคลากรพัฒนาระบบระบบ Online Learning Course  คือการเรียนออนไลน์แบบ live สด ผ่าน 
https://onlinecourse.dusit.ac.th รวมทั้งสิ้น 138 ผลงาน ดังนี้ 
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- คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 “คอร์สพิชิต TOEIC 1 และคอร์สพิชิต TOEIC 2” ระหว่างเดือน 
ตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 46 ผลงาน 

- คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 “คอร์สพิชิต TOEIC 1 และคอร์สพิชิต TOEIC 2” ระหว่างเดือน 
ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 46 ผลงาน 

- คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4 “คอร์สพิชิต TOEIC 1 และคอร์สพิชิต TOEIC 2” ระหว่างเดือน 
มกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 46 ผลงาน 

- คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 6 “คอร์สพิชิต TOEIC 1 และคอร์สพิชิต TOEIC 2” ระหว่างเดือน 
เมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 61 ผลงาน 

- รายวิชา “ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่” ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 
จำนวน 60 ผลงาน 

- คอร์สอบรม TOEIC Prep ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 จำนวน 12 ผลงาน 
- คอร์สพิชิตโทอิคสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 จำนวน 30 

ผลงาน 
- คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ Intermediate 1 และ Intermediate 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - 

สิงหาคม 2564 จำนวน 30 ผลงาน 
2. ห้อง Virtual Instruction Room สื่อการเรียนการสอน จำนวน 185 ผลงาน 
3. ห้องบันทึกเสียง TBL ดำเนินการบันทึกเสียงประกอบสื่อต่าง ๆ จำนวน 10 ผลงาน 

     
     ข้อ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 7 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ เรื่อง ห้องสมุด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 มีความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม ร้อยละ 
81.20 (D 1.11.5) แบ่งเป็น 

1. การจัดพ้ืนที่ในรูปแบบ Learning & Activity Spaces ร้อยละ 81.58 
2. ห้องน้ำ เช่น สะอาด มีจำนวนเพียงพอ ร้อยละ 81.95 
3. จัดพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสม เช่น ที่นั่ง การจัดโซนเสียง ร้อยละ 80.95 
4. บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ร้อยละ 80.58 

 
 
 

 

รายการหลักฐาน  
      D 1.11.1 ภาพรวมพื้นที่สร้างสรรค์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      D 1.11.2 เล่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      D 1.11.3 สถิติการใช้งานพื้นที่สร้างสรรค์สำนักวิทยบริการฯ 
      D 1.11.4 สรุปรายชื่อผลงานที่ผลิตจากพื้นที่สร้างสรรค์ 
      D 1.11.5 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ เร่ือง ห้องสมุด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างเดือน สิงหาคม 
2563 – กรกฎาคม 2564 
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การประเมินตนเอง 
เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 
 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

 

7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

8 คะแนน บรรลุ 

  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย 
2. นายสถิตย์ เชิดฉันท์ 
3. นายไพฑูรย์ นามเสนา 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายวีระพันธ์ ชมภูแดง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
3. นางจำนรรจา พลอยมุกดา 
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SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 

 

     ระสงค ์
      

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 สร้างศูนย์ฝึกมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านอัต
ล ั กษณ ์ท ี ่ ร ั บการร ับรองจากหน ่ วยงานว ิ ช าชีพ
ระดับประเทศ 

3 3 

2 สร้างมาตรฐาน /มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานใน
วิชาชีพ และ/หรือการออกแบบการวัด/กำกับมาตรฐานผู้
ปฏิบัติในวิชาชีพนั้น ๆ  (หากมีมากกว่า 1  +1 คะแนน) 

1 1 

3 สร้างนวัตกรรมของสาขาอัตลักษณ์ที ่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับการจัดเรียนการสอน หรือธุรกิจวิชาการ 

1 1 

4 บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ได้รับมาตรฐาน
วิชาชีพระดับนานาชาติ 

1 1 

5 นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์/สาขาอื ่นที ่มีผลงานด้านอัต
ลักษณ์ได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ 

1 - 

 
 
ผลการดำเนินงาน 4 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 1 สร้างศูนย์ฝึกมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านอัตลักษณ์ที ่รับการรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพ
ระดับประเทศ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักคือ
การบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน ซึ่งส่วนหนึ่งคือการสร้างมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านอัตลักษณ์ที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานวิชาชีพระดับประเทศ ได้แก่ 

“ศูนย์ทดสอบมาตรฐานการทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรแกรม Microsoft Office” โดยสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ขึ้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สำหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวทิยาลัย 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.3 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ความโดดเด่นของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(สอดคล้องกับ อว. กลุ่ม 4) 
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รวมถึงบุคคลภายนอก เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยบุคลากรของ
คณะที่ผ่านการทดสอบฯ สามารถนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานได้ (D 5.3.1) 

 
     ข้อ 2 สร้างมาตรฐาน/มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานในวิชาชีพ และ/หรือการออกแบบการวัด/กำกับ
มาตรฐานผู้ปฏิบัติในวิชาชีพนั้น ๆ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2  
      นายธีรบุญ เดชอุดม มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานในวิชาชีพ โดยเป็นคณะกรรมการในโครงการยกระดับ
สมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญยา
ประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 
มีนาคม 2563 – 13 ตุลาคม 2563  
     ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ และ ดร.เอ้ืออารี จันทร ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ” หัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้ 
เพื่อบรรยายแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนปัจจุบัน และกิจกรรมเทคโนโลยี VR 
สำหรับการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (D 5.3.2) 

2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (D 5.3.3) ดังนี้ 
- ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564  
- ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2564 
- ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2564 
- ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564 
- ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564 
- ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2564 
- ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2564  

      
     ข้อ 3 สร้างนวัตกรรมของสาขาอัตลักษณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน หรือธุรกิจ
วิชาการ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมในการดำเนินการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ในวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ที่ให้บริการทั้งนักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ได้แก่ 

1. ผลิตสื่อวิดีโอการเรียนรู้รูปแบบ MOOC คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา (D 5.3.4) ได้แก ่
1.1. รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
1.2. รายวิชาการพยาบาลชุมชน 
1.3. รายวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 

2. ผลิตสื่อวิดีโอการเรียนรู้ โรงเรียนการเรือน สื่อการเรียนการสอน ในรายวิชา อาหารไทย อาหารยุโรป และเบ
เกอรี่ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.3.5)  

3. ผลิตสื่อวิดีโอการเรียนรู้ โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมี
งานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ร่วมกัน โรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ (D 5.3.6)  
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4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการดำเนินงาน
โครงการ ปัญญาสะสม--Collective Intelligence By MOOCs โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน การให้บริการแพลตฟอร์ม และ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ระบบ SDU MOOC (D 5.3.7) 

5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมกับสถาบันภาษาและศิลปะวัฒนธรรมในการ
ดำเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื ่อทดสอบการวัดประเมินผลทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ซึ ่งปัจจุบันได้
ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 4 รุ่น (D 5.3.8) 

6. หลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออนไลน์ (D 5.3.9) 
7. เวทย์มนต์การปรุงอาหารภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะการใช้

ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน (D 5.3.10) 
8. การถ่ายทำสื่อและนำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ SDU MOOC โครงการ การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน (Gastronomy Village Tourism) ในเขตพัฒนาการท่อง
ท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด) บนรากฐานคุณค่าและภูมิปัญญาสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) (D 5.3.11) 

9. การถ่ายทำสื่อและนำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ SDU MOOC โครงการนวัตกรรมการ
พัฒนามนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวและการบริการ (First S-Curve) บนระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ให้รองรับมาตรฐานสากล และมุ่งสู่การบริการมูลค่าสูง 
(High Value Service) เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก 
(World Class Destination) และรองรับกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคม (New Normal) (D 5.3.12) 

10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมกับฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ 
ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการดำเนินการ ให้บริการพื้นที่ 
และการดำเนินการจัดทดสอบการวัดระบบความรู้ภาษาจีน ผ่านระบบ SDU MOOC (D 5.3.13) 

11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
การสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการผลิตสื่อและจัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน SDU MOOC ใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Sufficiency Economy for Community Sustainability (D 5.3.14) 

12. ผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอน Online Onair สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับ ในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษารหัส 64 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาความเป็นสวนดุสิต วิชาการใช้
ชีวิตในยุคดิจิทัล วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตวิถีใหม่ (D 5.3.15) 
 
ข้อ 4 บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ได้รับมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 ดร.เอื้ออารี จันทร ได้รับที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) และได้นำความรู้และประสบการณ์การทำงานมา
พัฒนาโครงการ Smart Lectures  
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รายการหลักฐาน  

D 5.3.1 สัญญาการดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานการทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรแกรม Microsoft 
Office และสรุปจำนวนผู้เข้าทดสอบ 

D 5.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ” 

D 5.3.3 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

D 5.3.4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการผลิตสื่อวิดีโอการเรียนรู้รูปแบบ MOOC คณะพยาบาลศาสตร์ 
จำนวน 3 รายวิชา 

D 5.3.5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนิน การผลิตสื่อวิดีโอการเรียนรู้ โรงเรียนการเรือน สื่อการเรียนการสอน 
ในรายวิชา อาหารไทย อาหารยุโรป และเบเกอรี่ 

D 5.3.6 รายงานความก้าวหน้าการผลิตสื่อวิดีโอการเรียนรู ้ โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) 

D 5.3.7 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ปัญญาสะสม--Collective Intelligence By MOOCs 
D 5.3.8 สื่อการเรียนรู้เพื่อทดสอบการวัดประเมินผลทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
D 5.3.9 หลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออนไลน์ 
D 5.3.10 เวทย์มนต์การปรุงอาหารภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะ

การใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 
D 5.3.11 รายละเอียดโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชน (Gastronomy 

Village Tourism) ในเขตพัฒนาการท่องท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออก (ระยอง -จันทบุรี-ตราด) บน
รากฐานคุณค่าและภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 

D 5.3.12 รายละเอียดโครงการการโครงการนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ (First S-Curve) บนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) ให้รองรับ
มาตรฐานสากล และมุ่งสู ่การบริการมูลค่าสูง (High Value Service) เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย
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ปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Destination) และรองรับกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคม (New 
Normal) 

D 5.3.13 รายละเอียดโครงการ การดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Pre-HSK 
D 5.3.14 รายละเอียดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร Sufficiency Economy for Community Sustainability 
D 5.3.15 สื่อการจัดการเรียนการสอน Online Onair สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับ ในหมวดวิชา

การศึกษาทั่วไปภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษารหัส 64 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

1 ข้อ 
(ข้อ 3) 

 

4 ข้อ 
(ข้อ 1-4) 

6 คะแนน บรรลุ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 
2. นายสนธยา แย้มเดช 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ดร.เอ้ืออารี จันทร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
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     ระสงค ์
      

 

เกณฑ์ประเมิน  
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 งาน/โครงการ/ขยายผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริการใหม่ที่แสดง
ได้ว่ามีความเป็นนวัตกรรมธุรกิจ 

1 1 

2 ระบบการตลาดรูปแบบดจิิทัล (Digital marketing) 1 1 
3 ธุรกิจ/ธุรกิจวิชาการมีการต่อยอดจากองค์ความรู้/ความ

เชี่ยวชาญ/นวัตกรรม 
1 1 

4 หน่วยธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลยั เช่น บริษัท 3 - 
5 ค่าใช้จ่ายลดลง และ/หรือกำไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 2 -  

ผลการดำเนินงาน 3 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 1 งาน/โครงการ/ขยายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ที่แสดงได้ว่ามีความเป็นนวัตกรรมธุรกิจ 
     ผลการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการฯ ได้ขยายการให้บริการผ่านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยด้านระบบการ
เรียนรู้ โดยได้พัฒนา WBSC-LMS ตามรูปแบบ R&D อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงฟังก์ชันการให้บริการจาก version เดิม
ใน ปี พ.ศ.2557 มาเป็น WBSC-LMS 2021 (D 5.4.1) ร่วมกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนารายวิชาใหม่
ในหมวดการศึกษาทั่วไป ได้แก่ รายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ความเป็นสวนดุสิต ในการร่วมออกแบบการเรียนรู้ใน
ลักษณะของ Technology-Based Active Learning ทั้งการจัดกิจกรรม การจัดทรัพยากรการเรียนรู ้ และการ
มอบหมายงานที่ สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนทั้ง Online OnAir สอดรับกับสถานการณ์ covid-19 นอกจากนี้ยัง
ได้ร่วมเป็นวิทยากร จัดทำคู่มือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อีกด้วย 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.4 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การนำองค์ความรู้/นวัตกรรมต่อยอดเป็นธุรกิจ
วิชาการ 
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    ข้อ 2 ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital marketing) 
    ผลการดำเนินงาน  สำนักวิทยบริการฯ จัดทำระบบ eVote (D 5.4.2) ซึ่งเป็นระบบการเลือกตั้งออนไลน์ แทน
การเข้าคูหาเพื่อลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยมีการพัฒนาขึ้นจากนโยบายของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ได้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการ นอกจากนี้ สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานร่วมกับ
สวนดุสิตโพล และ กองประชาสัมพันธ์ ในการจัดทำรายการ poll talk (D 5.4.3) ทางสื่อดิจิทัล ในช่อง YouTube 
ซึ่งเป็นช่องทางนำเสนอ content ที่กระแสสังคมให้ความสนใจ โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสาระที่
เป็นกระแสสังคมมาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของโพล และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เป็นการใช้ Content ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกการค้นหาผ่าน SEO และนำมาซึ่งยอดผู้ใช้เว็บไซต์และเพิ่มโอกาสในการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
และแสดงศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มากยิ่งขึ้น 
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     ข้อ 3 ธุรกิจ/ธุรกิจวิชาการมีการต่อยอดจากองค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/นวัตกรรม 

      ผลการดำเนินงานข้อ 3 ประเด็นการดำเนินงาน Poll Talk โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รอง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานทำหน้าที่ ประสานงานและ
เผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ เพื่อเชิญชวนให้บุคลากร และบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนเข้าถึงและการเพิ่มจำนวนของผู้เข้า
ชมคลิปวิดีโอต่าง ๆ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามสายงานที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมกระบวนการทำงาน
ร่วมกันและได้ใช้ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การ
บริหารจัดการ การให้บริการและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่ค วามเป็นเลิศในความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ที่สนใจผ่านช่อง YouTube ของมหาวิทยาลัย 

จากนโยบายสู่การปฏิบัติแนวทางการทำ Suan Dusit Poll (Talk) นโยบาย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงเป็นการนำเสนอผลสำรวจความคิดเห็น ที่มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยนักวิชาการ
ด้านนั้น ๆ โดยตรง เป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของโพลในแต่ละสัปดาห์ให้ทุกคนเข้าใจและเข้าถึง
โพลมากยิ่งขึ้นกับ Poll Talk มีการรับฟัง เผยแพร่และแลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่การพัฒนา มุ่งหาประเด็นร้อน สะท้อน
สังคม โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและทำการสรุปเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ได้ทันเวลา 
คำถามเข้าเทรนด์ทันสมัย เสนอได้กระชับ ชัดเจนทุกเร่ืองราวที่กับสิ่งที่สนใจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการลำดับเร่ืองที่
น่าสนใจตั้งแต่ ep.1 ถึง ep.43 (วิดีโอ 43 รายการ) การดู 44,474 คร้ัง  

และยอดวิวได้มาจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ารับชม
วีดิโอ Suan Dusit Poll (Talk) ผ่านเว็บไซต์ https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ1PXfM6L7SmqUk-
xCsbOHrJ4l-yntNSJ ซึ่งความยาวของคลิปในแต่ละ ep ไม่เกิน 5 นาที เนื่องจากหากวีดิโอนานเกินไปจะมีผลต่อ
ความสนใจของผู้รับชมได้ (D 5.4.4) โดยเนื้อหาต่าง ๆ เป็นการนำเสนอผลสำรวจจากความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อเรื่องหนึ่งเรื่องใด (Poll) ในปัจจุบันนี้ คงจะไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลเชิงตัวเลขสถิติอย่างเดียว น่าจะมีการวิเคราะห์
เพิ่มเติม โดยนักวิชาการด้านนั้น ๆ โดยตรง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้จากการสำรวจให้กับผู้ใช้ข้อมูลด้วย  

ซึ่งบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รอง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.เอ้ืออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการในหัวข้อ พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน 
(Work From Home) ep.33 มีการเข้าดู 2,377 ครั้ง แสดงครั้งแรกแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2021 (D 5.4.5) และ
หัวข้อ หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน กับการเรียนออนไลน์ ep.38 มีการเข้าดู 1,373 คร้ัง แสดงคร้ังแรกแล้วเมื่อวันที่ 
19 มิ.ย. 2021 (D 5.4.6) การต่อยอดจากองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชนนี้เป็นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของวิทยากรแต่ละท่านมาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้รับฟัง เผยแพร่และแลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่การพัฒนาการบริการ
วิชาการสู่สังคม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poll Talk ในแต่ละ ep นั้น มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาจากภายนอกเข้ามาวิพากษ์ประเมินความสอดคล้องและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อ 
พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home) โดย ดร  .สติธร ธนานิธิโชติ  ผู้อำนวยการสำนัก
นวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า และหัวข้อ หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน กับการเรียนออนไลน์ โดย
ศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (D 5.4.7) และ
มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อการสำรวจความคิดเห็นจากบุคลากรและประชาชนทั่ว
ประเทศ มีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลความรู้และสารสนเทศที่ได้อย่างเป็นระบบ และนำเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเก็บไว้
ในฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ต่อยอดขยายผลต่อไป 
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รายการหลักฐาน 
D 5.4.1 WBSC-LMS 2021  
D 5.4.2 ระบบ eVote 
D 5. 4. 3 ช ่ อ ง ท า ง ก า ร ร ั บ ช ม  Youtube Channel :  Suandusit Poll talk ep. 1  ถ ึ ง  ep. 4 3 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ1PXfM6L7SmqUk-xCsbOHrJ4l-yntNSJ 
D 5.4.4 ยอดวิวได้มาจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ารับชม

วีดิโอ Suan Dusit Poll (Talk) 
D 5.4.5 poll talk ep.33 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From 
Home)https: / / www. youtube. com/watch?v=O1635FzUiCY&list=PLZ1PXfM6L7SmqUk- xCsbOHrJ4l-
yntNSJ&index=10&t=21s 

D 5.4.6 poll talk ep.38 โดย ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
หัวข้อ หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน กับการเรียนออนไลน์  

https: / / www. youtube. com/ watch?v= GrH6KQ4ff8Y&list= PLZ1PXfM6L7SmqUk- xCsbOHrJ4l-
yntNSJ&index=5 

D 5.4.7 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาจากภายนอกประเมินความสอดคล้องและให้ข้อคิดเห็น 
 
การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

2 ข้อ 
(ข้อ 1 และ 3) 

 

3 ข้อ 
(ข้อ 1-3) 

3 คะแนน บรรลุ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียน 

1. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 
 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ 
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     ระสงค ์
      

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 ลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้วา่จ้างต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสติเปน็ผู้
ดำเนินงาน  

1 1 

2 ผลการดำเนนิงานระดบัประเทศ และมีผลงานที่โดดเดน่ ประทบัใจ
และได้รับความชืน่ชม 

1 1 

3 ผลการดำเนนิงานระดบันานาชาติ และมผีลงานทีโ่ดดเด่น ประทับใจ
และได้รับความชืน่ชม 

2 - 

4 ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวตักรรมที่เป็นรูปธรรมและมี 
Impact ชัดเจน 

1 1 

5 กระบวนการทำงานที่เปน็นวตักรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ 1 1 
6 มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คู่มือการทำงานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการ

ปฏิบัติงาน  
1 1 

7 บุคลากรส่วนมากมีพฤติกรรมการทำงานใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่อย่าง
ชัดเจน 

1 1 

 
ผลการดำเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้  

ข้อ 1 ลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้วา่จา้งต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนนิงาน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 ผู้รับบริการต้องการให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับงานบริการและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ยกตัวอย่าง ดังนี้ 
1. ระบบ SDU Web Conference เร่ิมต้นจากสำนักงานมหาวิทยาลัยได้รับนโยบายให้จัดการประชุมบุคลากร

ผ่านระบบออนไลน์  
2. ระบบ Online Course เริ ่มจากการจัดโครงการอบรมการสอนภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยผ่านระบบ

ออนไลน์รุ่นที่ 1 และ 2 
3. ระบบ eVote การเลือกตั้งออนไลน์ พัฒนาขึ้นจากนโยบายของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

4. ระบบ Room Booking พัฒนาขึ้นจากนโยบายของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการห้อง Virtual Instruction Room และ Online Learning Room โดยอาจารย์สามารถจอง
ห้องสอนออนไลน์ และติดตามสถานะการจองได้ด้วยตนเอง โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากการมอบ
นโยบายการใช้ห้อง SDU Online Learning  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564  

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.5 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญ หรือ
นวัตกรรมของสวนดุสิต 
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5. SDU MOOC พัฒนาขึ้นจากนโยบายในการพัฒนา Upskill Reskill และ New Skill บริการการเรียนแบบ
เปิดทีไม่จำกัดผู้เรียนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. การผลิต Content ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการสอน การจัดอบรมสัมมนา และการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

 
ข้อ 2 ผลการดำเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเดน่ ประทับใจและได้รบัความชื่นชม 
ผลการเนินงาน ข้อ 2 สำนักวิทยบริการฯ มีผลงานโดดเด่น ที่ได้รับความชื่นชม คือ 

(1) ผลงานด้านระบบสนับสนุการจัดประชุม จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ที่มีการดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ 
โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกระดับประเทศ (MOU) ได้แก ่

- การจัดอบรม Smart Lecturer หลักสูตร Growth Mindset for SDU SMART Lecturers หลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษา ที ่มุ ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) 
หลักสูตร การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ตามแนวทาง 
OBE หลักสูตร  Design Thinking เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร Self-reflection: are you a 
reflective lecturer? (D.5.5.1) 

- กิจกรรมการบรรยาย Food Talk เมืองนวัตกรรมอาหารสวนดุสิต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) (D.5.5.2) 

- กิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาจีนความรู้ Pre-HSK (ข้อสอบเทียบเคียง HSK ระดับ 3) ซึ่งเป็นโครงการความ
ร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง ฝายกิจการตางประเทศและลูกคาสัมพันธ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัด
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศธุรกิจจีน-อาเซียน 
เป็นต้น (D.5.5.3) 

(2) ผลงานด้านระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบ WBSC ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเรียนใน
รูปแบบ Online และ OnAir (D.5.5.4) 

 
ข้อ 4 ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรปูธรรมและมี Impact ชัดเจน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 ผลงานที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมทั้ง 5 รายการได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จาก

หน่วยงานและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 
1. ระบบ SDU Web Conference (D.5.5.5) เป็นระบบประชุมออนไลน์ ในรูปแบบ Web Conference ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยสามารถทำการประชุมแบบเห็นภาพและฟังเสียงได้  ยกตัวอย่างการ
นำไปใช้งาน เช่น การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 1,000 กว่าคน เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเว้นระยะห่างทางสังคม เข้าถึงง่าย เข้าร่วมได้ทุกที่ ลดความแออัดภายในมหาวิทยาลัย และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
- การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย “SDU Directions : The Road to Success” ทิศทางมหาวิทยาลัย 

เส้นทางสู่ความสำเร็จของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุวิชาการจากอธิการบดี จำนวน 1,161 คน เม่ือวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2563 

- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission 
Support scheme : LESS) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 187 คน เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
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2. ระบบ Online Course (D.5.5.6) เป ็นบทเรียนออนไลน์ ท ี ่นำมาใช้ในการเร ียนการสอนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่รองรับผู้เรียนได้จำนวนมาก ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ระบบจะทำการบันทึก
และจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเวลาเรียนแบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถดูการเรียนการสอนย้อนหลังได้  
และได้รับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน 
เช่น  
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดงานอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ ให้กับ

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
- สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC 1 และ 2 รุ่นที่ 1-4 

ให้กับนักศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2564 
- ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมสัมมนา Info Graphic Online เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ 18 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 
- โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

 
 

3. ระบบ eVote (D.5.5.7) การเลือกตั้งออนไลน์ เป็นระบบสำหรับการใช้สิทธิในการเลือกตั้งแทนการเข้าคูหา 
เพื่อลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยสามารถกำหนดสิทธิการเข้าเลือกตั้งได้ตามจำนวน
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
- การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนมหาวิทยาลัย จำนวน 

574 คน 
- การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ประจำปี 2564

จำนวน 529 คน 
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4. ระบบ RoomBooking (D.5.5.8) อำนวยความสะดวกในการจองห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ โดยมีสถิติใน
การใช้งานดังนี้  
 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อห้อง 
จำนวนครั้งที่ใช้งาน (แยกรายเดือน) 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

รวม 

1 
Vitual Instruction room 
01 อาคาร 2 ชั้น 1 

25 22 22 15 6 15 18 26 20 33 41 36 279 

2 
Vitual Instruction room 
06 อาคาร 5 (ละอออุทิศ) ชั้น 
3 ห้อง 531-532 

- - 2 3 - 9 - 4 14 15 9 10 66 

3 
Online Learning room 02 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ใน
ห้องสมุด) 

6 11 13 20 8 14 29 31 7 8 18 19 184 

4 
Online Learning room 03 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

- - 10 9 4 11 15 14 3 8 16 10 100 

5 
Online Learning room 04 
โรงเรียนการเรือน 

- - - - 2 17 18 11 8 14 5 9 84 

6 
Online Learning room 05 
คณะพยาบาลศาสตร์  

- - - - - 10 14 9 1 1 9 4 48 

7 
Online Learning room 07 
อาคาร 5 (ละอออุทิศ) ชั้น 3 
ห้อง 531-532 

- - 4 4 3 9 2 2 11 12 8 11 66 

8 
Online Learning room 08 
ห้อง 1106 อาคาร 1 ชั้น 1 
(คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ) 

- - - - - 3 19 23 10 14 17 17 103 

9 
Online Learning room 09 
ห้อง 331 อาคาร 3 ชั้น 3 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

- - 3 5 6 11 22 33 13 3 17 7 120 

10 
Online Learning room 10 
ห้อง 432 อาคาร 4 ชั้น 3 
(คณะครุศาสตร์) 

- 3 1 4 2 12 13 23 6 10 21 11 106 

11 
Online Learning room 11 
ห้อง 247 อาคาร 2 ชั้น 4 
(โรงเรียนการท่องเท่ียวฯ) 

- - - 7 4 7 12 10 11 21 29 26 127 
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12 
Online Learning room 12 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร
สวนแกว้ (หอ้งสมุด) ชั้น 3 

- 1 7 7 3 20 16 15 7 12 14 18 120 

13 

Online Learning room 13 
ศูนย์การศึกษานครนายก 
อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง
ประชุม 

- 2 5 2 5 9 8 6 9 21 32 20 119 

14 
Online Learning room 14 
ศูนย์การศึกษาลำปาง อาคาร
การบิน ชั้น 2 

- 2 6 9 10 22 17 14 10 20 19 20 149 

15 

Online Learning room 15 
ศูนย์การศึกษาตรัง อาคาร
หอประชุม ชั้น 1 ห้องประชุม
หลังเวที 

ยังไม่มีการใช้งาน เนื่องจากหอ้งยังไม่เสร็จ - 7 7 2 6 7 29 

16 

Online Learning room 16 
ศูนย์การศึกษาหัวหิน อาคาร
วิทยบริการ (อาคารใหม่) ชั้น 
2 ห้องประชุม 

- - 2 2 2 - - - - - 2 - 8 

 
5. SDU MOOC นำไปใช้ในพัฒนา Upskill Reskill และ New Skill (D.5.5.9) 
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6. การผลิต Content (D.5.5.10) ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอน การจัดอบรม

สัมมนา และการประชาสัมพันธ์ สามารถแยกได้ตามหน่วยงานดังนี้ 

จากหน่วยงาน จำนวน   ประเภทของวิดิทัศน์ จำนวน 

โรงเรียนการเรือน 16   การเรยีนการสอน 101 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

6   ประชาสมัพันธ์/สนับสนุนหน่วยงาน 10 

สำนักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

82   อบรม 21 

บัณฑิตวิทยาลัย 1    

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 2    

คณะครุศาสตร ์ 1    

สถาบันวิจัยและพัฒนา 3    

สำนักวิทยบริการฯ 3    

กองบริหารงานบุคคล 13    

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4    

สวนดุสติโพล 1    

 
7. ระบบ WBSC-LMS Version 2021 เป็นการพัฒนา Platform ใหม่สำหรับการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักวิทยบริการ เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้งานระบบ 
ในหัวข้อ Retraining on WBSC New Version โดยผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และดร.
เอ้ืออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
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ข้อ 5 กระบวนการทำงานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 สืบเนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการฝึก
ปฏิบัติ (Onsite) โดยสนับสนุนเครื่องมือและควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และรูปแบบการบันทึกเทปการ
สอน (Onair) เผยแพร่ผ่าน SDU Online Course รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) โดยใช้ห้อง SDU 
Online Learning และ SDU Online Learning Platform ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

ดังนั้น สำนักฯ จึงมีนวัตกรรมการทำงานปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยเตรียมความพร้อมด้านคนและ
เทคโนโลยี ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ
ทำงานและเข้ากับการทำงานในวิถีใหม่ อาทิเช่น 

5.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การประชุม และการอบรม ในลักษณะออนไลน์ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.5.11) 

5.2 การสร้างและแชร์ปฏิทินใน Microsoft Office365 เพื่อการบริหารจัดการห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องสตูดิโอ  
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5.3 การใช้ SDU Application สำหรับรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สถานที่
ภายในมหาวิทยาลัย (Tour) รายการอาหารแต่ละโรงอาหาร (Canteen) และสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ (Media) 

 

 
 

5.4 เรียนรู้การจัดทำ Live Production และการใช้งานห้อง SDU online learning เพื่อให้บริการสนับสนุน 
และให้ความช่วยเหลือในการจัดทำ Live Production สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ 
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5.5 ปรับกระบวนการทำงานใหม่ โดยปรับเปลี่ยนบทบาทของคนห้องสมุด จากการสนับสนุนองค์ความรู้ในรูป

แบบเดิมๆ มาเป็นผู้ให้ความรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์มากขึ้น ได้แก่ การให้ความรู้ผ่าน poll talk ของสวน
ดุสิตโพล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน นำมาเจาะลึกในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ในแนวคิดและความรู้ที่น่าสนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.5.1 poll talk ep.33 พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home) โดย ผศ.ทิพสุดา คิด
เลิศ 

 
 

5.5.2 poll talk ep.38 หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน กับการเรียนออนไลน์ โดย ดร.เอ้ืออารี จันทร 
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ข้อ 6 มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือการทำงานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการปฏิบัติงาน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำคู่มือและแนวทางการใช้งาน

นวัตกรรมใหม่ดังนี้ 
 
1. คู่มือการใช้งานระบบ SDU Web Conference  

 
 

2. คู่มือการใช้งานระบบ Online Course  
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3. คู่มือการใช้งานระบบ eVote การเลือกตั้งออนไลน์ 
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4. คู่มือการใช้งานระบบ Room Booking  
 

 
 

5. คู่มือการปฏิบัติงาน “การสร้างเทรนเนอร์สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ สู่วิถี New Normal แบบ Hybrid 
Learning” และคลปิวิดีโอเก่ียวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เนื้อหาเพื่อสนับสนุนให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เน้นการมีปฏิสัมพนัธ ์(Hybrid Learning) ในอนาคต จาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรง โดยเผยแพร่ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดสุิต และผู้ที่สนใจ 
ผ่าน Youtube : TBL SuanDusit 
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ข้อ 7 บุคลากรส่วนมากมีพฤติกรรมการทำงานใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดแนวทางและปรับเปลี่ยน

ลักษณะการปฏิบัติงานสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) ทั้งรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้สามารถทำงานที่บ้าน (Work from 
Home) ได้ รวมทั้งการทำงานบนระบบออนไลน์ อาทิเช่น 

7.1 การใช้ Microsoft Office Online และ Office365 ในการปฏิบัติงาน  
7.2 การใช้ Platform ในรูปแบบ Work from Home 

 
 

7.2 การเข้าร่วมประชุมและการอบรมออนไลน์ เช่น ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น 
ZOOM เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้น 

7.3 มีการจัดทำคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบต่างๆ ได้แก่ การจัดประชุมมอบนโยบายโดย ดร.สวงค์ 
บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้งานห้อง SDU Online Learning และการใช้งานระบบ 
Room Booking (D 5.5.12) 
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         7.4 การหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในรูปแบบออนไลน์ เช่น การเข้าร่วมอบรม “การสร้าง
สื่ออย่างไรให้โดนใจด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผ่าน Application Microsoft 
Teams เป็นต้น หรือการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “SDU Online Learning เพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการประชุมออนไลน์” เพื่อเป็นความรู้และนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
รายการหลักฐาน  

D.5.5.1 การจัดอบรม Smart Lecturer 
D.5.5.2 กิจกรรมการบรรยาย Food Talk 
D.5.5.3 กิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาจีนความรู้ Pre-HSK 
D.5.5.4 ความชื่นชมในการประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
D.5.5.5 คู่มือการใช้งานระบบ SDU Web Conference  
D.5.5.6 คู่มือการใช้งานระบบ Online Course 
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D.5.5.7 คู่มือการใช้งานระบบ eVote การเลือกตั้งออนไลน์ 
D.5.5.8 คู่มือการใช้งานระบบ Room Booking 
D.5.5.9 คู่มือการใช้งานระบบ SDU MOOC 
D.5.5.10 การผลิต Content ของหน่วยงานต่าง ๆ 
D 5.5.11 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดประชุม และการอบรม ใน
ลักษณะออนไลน์  
D 5.5.12 Youtube Channel: TBL SuanDusit เผยแพร่คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ Room Booking 

และการใช้งานห้อง SDU Online Learning 
 
การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

3 ข้อ 
(ข้อ 5 -7) 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-2,4-7) 

6 คะแนน บรรลุ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวจิราพร ภิญญากรณ์ 
2. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 
3. นางเบญญาภา ยวงอักษร 
4. นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
2. นางจำนรรจา พลอยมุกดา 
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     ระสงค ์
      

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 หลักสูตร (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ทีบ่รรจุลักษณะ IaH ไว้ใน
หลักสูตร 

1 - 

2 มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เชน่ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 25 

1 1 

3 นักศึกษาต่างชาติมาศึกษา (ทั้งระยะสัน้/ระยะยาว) ใน
มหาวิทยาลยั อย่างน้อย 1 กลุ่ม/ 1-15 คน (หากมากกว่า 15 
คน +1 คะแนน) 

1 - 

4 การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรมรวมถึงการ Virtual 
Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์เก่าผ่านสื่อ
เทคโนโลยี มีกิจกรรมการเรียนการสอน /กิจกรรมสนับสนนุที่
มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด  
    ถ้ามี แต่ยังไม่เห็นเด่นชัด = 0.5 คะแนน 

1 1 

5 สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็น
สากล ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม 

1 1 

6 สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเป็นอยู่ที่แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นสากล 

1 1 

7 บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต 
    บุคลากรส่วนใหญ่ยังต้องปรบัปรุง = 0.5 คะแนน (จากการ
ประมาณการ) 

1 1 

8 นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบบัความเปน็สวนดุสติ 
    นักศึกษาส่วนใหญ่ยังต้องปรบัปรุง = 0.5 คะแนน (จากการ
ประมาณการ) 

1 1 

 
ผลการดำเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 2  มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 25 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2   

2.1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรสารสนเทศจากประเทศฟิลิปปินส์ (D 5.6.1) โดยมีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.6 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การสร้างความเป็นสากลจากภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(Internationalization at home: IaH) 
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ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้
ให้กับผู้สอนและผู้เรียนกับอาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 5 คน โดยมีนายธีรบุญ เดชอดุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับและพาชมสถานที่ เมื่อวันอังคารที่ 
13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
2.2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา

และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการผลิตสื่อและจัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน SDU MOOC ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร Sufficiency Economy for Community Sustainability (D 5.6.2) ให้กับผู้เรียนจากประเทศต่าง ๆ เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาประเทศของตนเอง ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 

 
 

2.3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมกับฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ 
ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการดำเนินการจัดทดสอบวัดระบบความรู้ภาษาจีน (Pre-
HSK) (D 5.6.3) ผ่านระบบ SDU MOOC ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 
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     ข้อ 4  การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
รวมถึงการ Virtual Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์เก่าผ่านสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรมการเรียนการสอน /
กิจกรรมสนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด  
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 สำนักวิทยบริการฯ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนนุกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน/การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้เพื่อการ Virtual Exchange 
กับคู่ความร่วมมืออาเซียนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติ เช่น  

4.1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Sufficiency Economy for Community Sustainability (D 5.6.2) 
4.2. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจนี ในการดำเนินการจัดทดสอบวัดระบบความรู้
ภาษาจีน (Pre-HSK)  (D 5.6.3) 

4.3. หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาต่างชาติ จึงขอใช้
ห้องประชุม Sharing Room พร้อมทั้งบุคลากรดำเนินการถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์นักศึกษาจีนที่จะเข้า
มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 5 คน ผ่านระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม 
WeChat เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30-14.30 น. (D 5.6.4) 

4.4. สถาบันขงจื่อ มหาวิยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สถาบันขงจื่อ (ไทย-จีน) ครั้งที่ 2/2563 จึงขออนุเคราะห์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อดูแลระบบการประชุมออนไลนโ์ปรแกรม Microsoft Teams ถ่ายทอดไปยังมหาวิทยาลยั
กวางสี เมืองหนานหนิง มลฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30-
15.30 น. (D 5.6.5) 

 

     ข้อ 5 สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็นสากล ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 สำนักวิทยบริการฯ มีการเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ โดย
มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดให้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดมุมอ่านหนังสือหรือองค์ประกอบแบ่งเป็นส่วน
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
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และผู้ใช้งาน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีห้องปฏิบัติการ ห้องสตูดิโอ ห้องประชุมที่สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน เช่น 

1.1. มีหนังสือต่างประเทศ และมุมอ่านหนังสือจีน จำนวน 680 เล่ม (D 5.6.6)  
 

 
 
 

1.2. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นสากลเพื่อใช้ในการจัดการและระบบให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.6.7) 
 

 
 

     ข้อ 6 สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเปน็อยู่ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากล 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 สำนักวิทยบริการฯ มีพื ้นที ่การเรียนรู ้ออนไลน์ BYOD ZONE (ฺBring Your Own 
Device) เป็นพื้นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi สำหรับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว ที่รองรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) มีบริการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีบริการสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ และบริการอ่านหนังสือออนไลน์ (e-Book) ที่แสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิต อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากล เช่น 

6.1. พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจีน –ไทย และสร้างมิตรภาพให้กับนักศึกษาชาวจีนด้วย ณ 
บริเวณ WORK ZONE ชั้น 1 (D 5.6.8) 
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6.2. พื้นที่เรียนรู้ BYOD ZONE (ฺBring Your Own Device) เป็นพื้นที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ตามอธัยาศัย 
พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน สำนักวิทยบริการฯ มีการบริหารจัดการและให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้หลากหลาย
ลักษณะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (D 5.6.9) 

 
 

6.3. พื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้โดยสำนักวิทยบริการฯร่วมกับโรงเรียนสาธิตลอออุทิศจากโครงการละออพลัส
ร่วมทำกิจกรรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เกี ่ยวกับห้องสมุดและห้อง  SDU Online Learning ให้กับนักเรียน
ระดับชั ้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยสาระการเรียนรู ้ และโครงการ Academic Boost up Fun Time ใน
กิจกรรมการใช้ห้องออนไลน์สำหรับเด็กประถมศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ใช้งานจริง (D 
5.6.10) 
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6.4. มีมาตรการ DMHTT คือแนวทางปฎิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ 
โควิด-19 (D 5.6.11) 

  

      
 

     ข้อ 7 บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบบัความเปน็สวนดุสิต 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 7 สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดมาตฐานบุคลกรด้านบุคลิกภาพที่ดีเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีการวัดติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  (D 5.6.12) โดยแสดงค่านิยมความเป็นสวนดุสิต (SDU 
Guiding GROW Values) ดังภาพ 
 

 
 

ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยที่ต้องปฏิบัติอันเกิดจากการสั่งสมและสืบทอดมายาวนาน 
จนกลายเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิต ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม มีความเป็นระเบียบ มีสัมมาคารวะ 
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นอบน้อมถ่อมตน และประพฤติตนเหมาะสมตามแบบอย่างคนสวนดุสิต มีความเสียสละและเอื้ออาทร ต่อเพื่อน
ร่วมงาน และบุคคลอื ่น ๆ มีความรักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย ไม่กระทำการที ่นำมาซึ ่งความเสื ่อมเส ียต่อ
มหาวิทยาลัย ทำงานทุกอย่างด้วยความปราณีต มีคุณภาพ มีมาตรฐานและรู้จริงในสิ่งที่ทำ มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับทั้งผิดและรับชอบ และร่วมแรงร่วมใจเพื่อ
มหาวิทยาลัย เช่น บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น (D 5.6.13)  

 
 
นอกจากนี้ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตผ่านช่องทาง Onlinecourse.dusit.ac.th ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 15-31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้
บุคลากรของสำนักวิทยบริการมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของบุคลากรตามที่มหาวิทยาลั ย
คาดหวัง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด (D 5.6.14) 
 

  
 

     ข้อ 8 นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบบัความเปน็สวนดุสิต 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 8 สำนักวิทยบริการฯ มีบุคลากร ที่ทำหน้าที่ให้บริการตรวจสอบความเรียบร้อยของ
นักศึกษาที่เข้ามารับบริการทุกครั้งก่อนเข้ามาใช้บริการห้องสมุด เช่น ตรวจสอบบัตรประจำตัว การแต่งกาย สิ่งของที่
ห้ามนำเข้า เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษาต้องมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต การแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสุภาพ การมีมารยาทที่ดีและมีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบฉบับ
ความเป็นสวนดุสิตที่กำหนดและประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเข้าใช้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2562 (D 5.6.15) ดังภาพ 
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รายการหลักฐาน  

D 5.6.1 ภาพกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักบริหารกลยุทธ์กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฟิลิปปินส์ 

D 5.6.2 รายละเอียดโครงการและข้อมูลนำขึ้นระบบ SDU MOOC ในการผลิตสื่อและจัดทำระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Sufficiency Economy for Community Sustainability 

D 5.6.3 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการดำเนินการจัดทดสอบวัดระบบความรู้ภาษาจีน 
(Pre-HSK) 

D 5.6.4 หนังสือขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม Sharing Room พร้อมทั้งบุคลากรดำเนินการถ่ายทอดสดการ
สัมภาษณ์นักศึกษาจีนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 5 คน ผ่านระบบ VDO Conference 
ด้วยโปรแกรม WeChat 

D 5.6.5 หนังสือขออนุเคราะห์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดูแลระบบการประชุม
ออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams ถ่ายทอดไปยังมหาวิทยาลัยกวางสี เมืองหนานหนิง มลฑลกวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

D 5.6.6 ภาพมุมอ่านหนังสือต่างประเทศ เช่น หนังสือภาษาจีน จำนวน 680 เล่ม 
D 5.6.7 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื ่อใช้ในการจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  (http://sdu-

opac.dusit.ac.th) 
D 5.6.8 ภาพแสดงภาพพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจีน –ไทย และสร้างมิตรภาพให้กับนักศึกษา

ชาวจีนด้วย ณ บริเวณ WORK ZONE ชั้น 1 
D 5.6.9 ภาพแสดงภาพพื้นที่เรียนรู้ BYOD ZONE (ฺBring Your Own Device) พื้นที่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน 
D 5.6.10 ภาพแสดงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนจากโครงการละออพลัสระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

หน่วยสาระการเรียนรู้ และโครงการ Academic Boost up Fun Time ในกิจกรรมการใช้ห้องออนไลน์สำหรับเด็ก
ประถมศึกษา 

D 5.6.11 ภาพแสดงแนวทางปฏิบัติ มาตรการ DMHTT ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการ
ระบาดของ โควิด-19 

D 5.6.12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2564   

D 5.6.13 แสดงภาพเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
D 5.6.14 รายชื่อบุคลากรสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตออนไลน์ onlinecourse.dusit.ac.th 
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D 5.6.15 ระเบียบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเข้าใช้สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562  
 
การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

3 ข้อ 
(ข้อ 4-5 และ 7) 

6 ข้อ 
(ข้อ 2 และ 4-8) 

6 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียน  

1. นางสาวประดับศรี เนตรน ี
2. นายสถิตย์ เชิดฉันท์ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายธีรบญุ เดชอุดม 
2. นายไพฑูรย์ นามเสนา 
3. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 
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     ระสงค ์
      

 

เกณฑ์ประเมิน  
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 สาขาอัตลักษณ์ มโีครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด 
      ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

1 1 

2 สาขาทีไ่ม่ใช่อัตลักษณ์ มโีครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด 
      ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

1 1 

3 มหาวิทยาลยัมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด 
      ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

1 1 

4 ถ้าโครงการในข้อ 1-3 ข้างต้น เป็นโครงการระดบัประเทศ 1 - 
5 เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชดัว่ามีการปฎิรูประบบการศึกษาได้จริง 

ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือส่งผลถึงระดับประเทศ 
1 - 

 
   ผลการดำเนินงาน 3 ข้อ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื ่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้สอดรับกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยสำนักวิทยบริการมีแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ที่สอดคล้องกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นแบบบูรณาการและการ
ร่วมมือกันของบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยแบบ 3 on : 
Online On-site On-Air ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของผู้รับบริการ ชุมชนสังคม และประเทศชาติโดยรวม โดยตอบสนองกับแผนปฏิรูปประเทศ “ด้าน
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ” และ “ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” 
จำนวน 19 โครงการ จากโครงการทั้งหมดนั้น มีโครงการที่มีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศทั้งที่เป็นสาขาอัตลักษณ์ และสาขาที่ไม่เป็นสาขาอัตลักษณ์ ดังนี้ 
 

ข้อ 1 สาขาอัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อ
โครงการทั้งหมด 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.7 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ 
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ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินโครงการที่ มุ่งเน้นการ
ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบ 3 on : Online On-site On-Air ซึ ่งในสาขาอัตลักษณ์ ที ่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
จำนวน 7 โครงการ (D 5.7.1.) (จำนวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 36.84 ต่อโครงการทั้งหมดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7x 100 = 36.84 

                                                         19 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี  เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถประยุกต์ใช้ iPhone/iPad เพื่อการเรียนและการทำงานได้ โดยรุ่น
แรกจัดอบรมให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และ 
จัดอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

2. โครงการ Apple Teacher การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 โดยสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
นครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ออนไลน์ ผ่าน MS Teams เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 และ 22 มีนาคม 2564 

3. โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื ่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้
สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. โครงการเช่าใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
5. โครงการซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยสื่อและคู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อให้มีสิทธิ
การติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

6. โครงการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) สำหรับห้องเรียน
ออนไลน์ (SDU Online Learning) 11 ชุด เพื่อให้สามารถใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

7. โครงการซื้ออุปกรณ์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SDU Online Learning) ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน เพื่อพัฒนาการศึกษาในส่วนของความสามารถในการเข้าถึง
เทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับทุกภาคส่วน และสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ข้อ 2 สาขาที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด (D 5.7.2) (จำนวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ) 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 2  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการที่ไม่ใช่สาขาอัตลักษณ์ ที่ตอบสนองต่อแผน

ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จำนวน 3 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 15.79 ต่อโครงการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด 

3x 100 = 15.79 
                                                         19 
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน สำหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 

2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “การสร้างสื่อ
อย่างไรให้โดนใจผ่าน Microsoft Teams” มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-
16.30 น. แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 
2 จำนวน 40 คน และ 2) อบรมผ่านระบบออนไลน ์(Microsoft Team) จำนวน 100 คน โดยบุคลากร 

3. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วัฒนธรรมไทย “วิถีไทยวิถีใหม่” มีกำหนดจัดขึ้นในวัน
พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ถนนวัฒนธรรมไทย อาคารสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์อันดีงามของไทยให้คงอยู่ การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิตให้มีความรักความ
สามัคคีกลมเกลียว และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีการทำงานเป็นทีมและทำงานโครงการประสบ
ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่
สนใจได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลวัฒนธรรมไทย 

 
ข้อ 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 3  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

พื ้นฐาน สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู ้แบบ 3 on : Online On-site On-Air โดยมีโครงการที่
ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ต่อโครงการทั้งหมดของ
สำนักฯ (D 5.7.3) 

19 x 100 = 100 
                                                         19 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
3. โครงการ Apple Teacher การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 
4. โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “การสร้างสื่อ

อย่างไรให้โดนใจผ่าน Microsoft Teams” 
5. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์

อันดีงามของไทยให้คงอยู่ การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิตให้มีความรักความสามัคคีกลมเกลียว 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีการทำงานเป็นทีมและทำงานโครงการประสบความสำเร็จได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจได้รับรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลวัฒนธรรมไทย 

6. โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื ่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดร่วมกันทุกหลักสูตร คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต 
ศูนย์การศึกษาสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

7. โครงการเช่าใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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8. โครงการซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยสื่อและคู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีสิทธิ
การติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

9. โครงการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) สำหรับห้องเรียน
ออนไลน์ (SDU Online Learning) 11 ชุด เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัย 
วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสามารถใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

10. โครงการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 
เพื่อเป็นการรองรับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยให้มีขนาดพื้นที่ใน
การจัดเก็บข้อมูลมากข้ึนสามารถรองรับปริมาณข้อมูลงานที่มีจำนวนเพิ่มข้ึนได้ในอนาคต 

11. โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับการบริหารจัดการข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อต่าง ๆที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ 

12. โครงการซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน เพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นฐานในบริหารจัดการระบบงานและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งมีบริการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการจัดการในรูปแบบที่หลากหลาย 

13. โครงการซื้ออุปกรณ์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SDU Online Learning) ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน เพื่อพัฒนาการศึกษาในส่วนของความสามารถในการเข้าถึง
เทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับทุกภาคส่วน และสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการเรียนรู้ 

14. โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ( IP Phone) พร้อมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ติดต่อสื่อสารประสานการทำงานของบุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีการใช้
ทรัพยากรระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 

15. โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่าย
หลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเสริมสร้างความพร้อมใช้งานที่รองรับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย 
และมีมาตรฐาน 

16. โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เพื่อให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาคการศึกษาทุกระดับ
ภาคสังคมและท้องถิ่นที่เข้ามาติดต่อประสานงานและใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 
วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูลที่บันทึกข้อมูลไว้
ย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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17. โครงการจ้างบำรุงร ักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร ้สาย ( Wireless Controller) ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 1 ชุด เพื่อเสริมสร้างความพร้อมใช้งานที่รองรับการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความมั่นคง
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 

18. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) พร้อมทั้งขอ
อนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย 
ป้องกันภัยจากการบุกรุกจากการโจมตีช่องโหว่ของระบบบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบงานหลัก
และระบบงานสารสนเทศต่าง ๆของมหาวิทยาลัย 

19. โครงการจ้างบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื ่อเป็นการบำรุงรักษาในเชิงแก้ไขและเชิงป้องกันสำหรั บเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที ่เป็นศูนย์กลางเชื ่อมโยง
สารสนเทศทั้งหมดที่มีอยู่ให้สามารถบริการระบบงานต่าง ๆทั้งงานวิชาการ งานสนับสนุนที่จะสร้าง
ผลลัพธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
จัดการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร คณะ หน่วยงานให้สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้สูงสุด 

รายการหลักฐาน 
     D 5.7.1 ข้อมูลโครงการสาขาอัตลักษณ์ที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
     D 5.7.2 ข้อมูลโครงการที่ไม่ใช่สาขาอัตลักษณ์ที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
     D 5.7.3 หลักฐานแสดงจำนวนโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
     
การประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

1 ข้อ 
(ข้อ 3) 

3 ข้อ 
(ข้อ 1-3) 

3 คะแนน บรรลุ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 
2. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 
3. นางสาวจิราพร ภิญญากรณ์ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นายวีระพันธ์ ชมภูแดง 
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     ระสงค ์
      

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 บุคลากรได้รบั Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจาก
สถาบนัการศึกษาที่มชีื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในระดับโลก/
นานาชาติ (หากมากกว่า ร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด + 1 
คะแนน) 

3 3 

2 บุคลากรได้รบัประกาศนียบตัร/วุฒิบัตร จากสถาบนัที่มชีื่อเสียง
หรือได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับประเทศ 
(หากมากกว่า ร้อยละ 20 ของบคุลากรทั้งหมด + 1 คะแนน) 

2 3 

3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒบิัตร ที่แสดงถึง
การ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน ร้อยละ 30 

1 1 

4 ผลงานทีส่ร้างหรือพัฒนาจากพฒันาศักยภาพที่ได้รับ Certificate 
ประกาศนียบัตร วุฒบิัตร จำนวน 1-5 ผลงาน หรือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจำนวนประกาศนียบัตรทีไ่ด้รับ 

1 1 

5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 80 
และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่
เป็นเอกฉันท์ (สัมภาษณ์หรือแสดงหลักฐานประกอบ) 

1 1 

6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร 1-10 คน ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานระดบันัน้ๆ (อายไุม่เกิน 2 ปี) (หากมากกว่า 10 
คน+ เพิ่ม 1 คะแนน) 

1 - 

 
 
ผลการดำเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 1 บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับ
การยอมรับในวงกว้างระดับนานาชาติ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจากสถาบนัการศึกษาทีม่ี
ชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับนานาชาติ (D 5.9.1) จำนวน 56 คน  

          คิดเป็นร้อยละ = 
4
56

x 100 = 7.14 ของบุคลากรทั้งหมด ประกอบด้วย 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.9 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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1.1 ดร.เอ้ืออารี จันทร 
- ASEAN Teachers # Upskillwith AU 
- Advance HE : has achieved the status of Fellow (FHEA) 
- Microsoft Innovative Educator 
- MIE Trainer: Trainer academy 
- 21st century learning design: Course 4 – knowledge construction 
- Staying connected with remote learning through Microsoft Teams and Office 365 
1.2 นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 
- Microsoft Office Specialist Excel Associate 2019 
- Microsoft Office Specialist Outlook 2019 
- Microsoft Office Specialist Word Expert 2019 
- Microsoft Innovative Educator 
- Staying connected with remote learning through Microsoft Teams and Office 365 
1.3 นางเบญญาภา ยวงอักษร 
- Microsoft Office Specialist Word Associate 2019 
- Microsoft Office Specialist Word Expert 2019 
- Microsoft Innovative Educator 
- Staying connected with remote learning through Microsoft Teams and Office 365 
1.4 นางสาววรรณภรณ์ นุชเจริญ 
- Microsoft Office Specialist Excel Associate 2019 
- Microsoft Innovative Educator 
- Staying connected with remote learning through Microsoft Teams and Office 365 

     
          ข้อ 2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื่อเสียง หรือได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ระดับประเทศ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 บุคลากรได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เช่น มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และคุรุสภา เป็นต้น ตาม
เอกสารหลักฐานนอกเล่ม (D 5.9.2) จำนวน 49 คน 

          คิดเป็นร้อยละ = 
49

56
x 100 = 87.50 ของบุคลากรทั้งหมด  

 
     ข้อ 3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับ
พัฒนางาน ร้อยละ 30 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้รับวุฒิบัตรในการเข้ารับการอบรมเพื่อ up-skills/re-
skills ที ่สอดคล้องกับพัฒนางาน เพื ่อพัฒนาทักษะพื ้นฐานที ่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกคนให้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบสอดคล้องกับภาระงาน (Job Discription) ของตนเองส่งผลให้
บุคลากรมีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย่างฉับพลัน (disruption) (D 5.9.3) จำนวน 49 คน โดย 

          คิดเป็นร้อยละ = 
49
56

x 100 = 87.50 ของบุคลากรทั้งหมด  
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     ข้อ 4 ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพที่ได้รับ Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จำนวน 1-5 
ผลงาน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 จากการที่ตัวแทนฝ่ายพัฒนาระบบและการเรียนรู้ คือ ดร.เอื้ออารี จันทร นางสาว
สุพรรณิการ์ ทับมณี นางเบญญาภา ยวงอักษร และนางสาววรรณภรณื นุชเจริญ ได้รับประกาศนียบัตร Microsoft 
Education ไปแล้วนั้น ได้ดำเนินผลงานจำนวน 1 ชิ้นงาน ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ Helpdesk ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (D 5.9.4) 
 
     ข้อ 5  ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 80 และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเอกฉันท์ (สัมภาษณ์หรือแสดงหลักฐานประกอบ) 
    ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้รับบริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ให้สัมภาษณ์ (D 5.9.5) 
ดังนี้ 
    สรุปประเด็นการสัมภาษณต์ัวแทนอาจารย์ 

1. อาจารย์นำคู่มือการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้า
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในการเรียนออนไลน์ 

2. ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทำให้จำเป็นต้อง Work from Home โดยเมื่อต้องการทำงานวจิยั
จะใช้งานระบบ VPN และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสืบค้นข้อมูลและเอกสารวิชาการ  

3. สำนักวิทยบริการฯ ควรเพิ่มเติมช่องทางในการสื่อสาร เช่น ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คำถามที่พบบ่อย 
เป็นต้น เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถอ่านและทำความเข้าใจเบื้องต้น เนื่องจากปัญหาในการใช้งานส่วนมาก
เป็นปัญหาเดิมแต่พบบ่อย 

4. อาจารย์มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวมของสำนักวิทยบริการฯ อยู่ในระดับ 4.5 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
          
     สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 

1. เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ Application ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ทำงาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการประชุมออนไลน์ เช่น ระบบ WBSC-LMS, ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams, การอบรมออนไลน์ “Upskill Office 365” และระบบบริหารการศึกษา เป็นตน้ 

2. สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานเฉพาะหน้า 
เนื่องจากบุคลากรของสำนักฯ ไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องให้บริการห้องเรียน SDU Online Learning Room ทุก
ห้องภายในมหาวิทยาลัย 

3. การเข้ามาติดต่อภายในสำนักวิทยบริการฯ จะแต่งการด้วยชุดสูท และรองเท้าส้นสูงเพื่อให้เกียรติผู้ให้
บริการและเป็นไปตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต 

4.  เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวมของสำนักวิทยบริการฯ อยู่ในระดับ 4.5 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
      
     สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

1. นักศึกษาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในอาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ชั้น 1 เพื่อทำงานส่งอาจารย์
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

2. หากนักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อยทางสำนักวิทยบริการฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานภายในห้องสมุด 
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3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่บ้าน Work 
from Home โดยได้รับมอบหมายผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดทำชิ้นงานใส่ subtitle ภาษาอังกฤษ ในวิดีโอ 
และจัดทำวิดีโอแนะนำการใช้งาน WBSC-LMS  

4. นักศึกษาประทับใจอาจารย์ผู ้ควบคุมการฝึกประสบการณ์ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้เนื ่องจาก
อาจารย์ใจดี และให้เวลาทำงานค่อนข้างเยอะ โดยนักศึกษาแต่ละท่านได้ให้คำจำกัดความอาจารย์ท่านละ 1 
ประโยค คือ อาจารย์ใจดี อาจารย์น่ารัก และอาจารย์มอบหมายงานละเอียด 
รายการหลักฐาน 
      D 5.9.1 รายชื่อบุคลากรทีไ่ด้รรับ Certificate จากสถาบนัการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวง
กว้างระดับนานาชาต ิ
      D 5.9.2 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวง

กว้างระดับประเทศ 
      D 5.9.3 ตารางรายชื่อบุคลากรที่แสดงถึงการ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับพฒันางาน 
      D 5.9.4 ศูนย์ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการใช้งานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ Helpdesk 
      D 5.9.5 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้รับบริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 
การประเมินตนเอง 
  

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

3 ข้อ 
(ข้อ 1-3) 

5 ข้อ 
(ข้อ 1-5) 

9 คะแนน บรรลุ 

 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 
2. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ 
2. ดร.เอ้ืออารี จันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

     ระสงค ์
      

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ของหน่วยงาน ครอบคลุม
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ทั้งภาษาไทย 
อังกฤษ จีน เป็นต้น  การให้คะแนน   
                ถ้ามี                    = 0.25 - 0.5 คะแนน 
                ถ้าครอบคลุม         = 0.5 คะแนนขึ้นไป 
(ผู้ประเมินจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบ
กับกลุ่ม/อุตสาหกรรมเดียวกัน)  

1 1 

2 การผล ิตเน ื ้อหาส ื ่อ (Content) ในร ูปแบบที ่ท ันสม ัย ท ี ่สร ้าง
ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ/ผลงานสร้างสรรค์
ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยังภายนอก    การ
ให้คะแนน ดังนี้ 
               ถ้ามี                       = 0.25 - 0.5 คะแนน 
               ถ้าครอบคลุมจุดเน้น    = 0.5 คะแนนขึ้นไป 

1 1 

3 จำนวนการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมทุกช่องทางของหน่วยงาน 
มากกว่า 50,000 followers/subscribes 

1 1 

4 จำนวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ที่มี Impact ต่อการรับรู้/รู้จักหน่วยงาน 
ความเป็นสวนดุสิตในประชาชน (บุคคลภายนอก) 
(พิจารณาจาก จำนวนชิ้นงาน และความถี ่/ความต่อเนื ่องในการ
เผยแพร่) 

1 1 

5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก ที่ส่งผลจำนวนผู้สนใจ/
ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น   

1 1 

6 ลูกค้าที่มารับบริการ หรือสั่งสินค้าเพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากการรับข้อมลู
ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (แสดงหลักฐานจำนวนที่แสดงถึงการ
เจริญเติบโตของลูกค้าและยอดขายที่มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอยา่งมี
นัยสำคัญ + 1 คะแนน)  

1 1 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.10 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ 
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ผลการดำเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 1 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุม่นักศึกษาต่างชาติ ทั้ง
ภาษาไทย อังกฤษ จีน เปน็ต้น  การให้คะแนน 
                ถ้ามี                    = 0.25 - 0.5 คะแนน 
                ถ้าครอบคลุม         = 0.5 คะแนนขึ้นไป 
(ผู้ประเมินจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับกลุ่ม/อุตสาหกรรมเดียวกัน) 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media 
ครอบคลุมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลาภายนอก ในหลายช่องทางการสื่อสาร (D 5.10.1) 
ได้แก ่

1. เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
https://arit.dusit.ac.th/2019 

2. Page Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
https://www.facebook.com/aritdusit 

3. เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
https://tbl.dusit.ac.th/ 

4. Page Facebook ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
https://www.facebook.com/TechnologyBasedLearning 

5. Line Group : SDU Online Platform Student 
สำหรับเผยแพร่ข้อมูล และตอบปัญหาการใช้งานสารสนเทศต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา 

6. Line@ : SDU63 
สำหรับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และตอบปัญหาต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7. Line Group : ข่าวสารนักศึกษาสวนดุสิตรหัส 63 และ SDU64  
สำหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

8. YouTube channel : TBL SuanDusit 
สำหรับแนะนำข้อมูลความรู้ และการใช้งานสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
     ข้อ 2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จดุเน้น และความ
เชี่ยวชาญ/ผลงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเนน้ที่ต้องการสื่อไปยงัภายนอก การให้คะแนน ดังนี้ 
               ถ้ามี                       = 0.25 - 0.5 คะแนน 
               ถ้าครอบคลุมจุดเน้น    = 0.5 คะแนนขึ้นไป 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ต่าง ๆ ทั้ง
ในรูปแบบของ Online และ Offline (D 5.10.2) โดยรูปแบบของ Online มีการเผยแพร่ผ่าน YouTube channel : 
TBL SuanDusit นอกจากนี้ได้ผลิตสื่อด้านบคุลิกภาพที่เปน็การสร้างภาพลกัษณ์ให้กับองค์กร และแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรงตามจุดเน้นความเป็นสวนดุสิต(D 5.10.3) 
     ข ้อ  3 จำนวนการต ิดตามส ื ่อส ั งคมออนไลน ์  รวมท ุกช ่องทาง ของหน ่วยงาน  มากกว ่า  50,000 
followers/subscribes 
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          ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ
สังคมออนไลน์ในช่องต่าง ๆ โดยมีปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน์รวมทุกช่องทาง จำนวน 10,000 users ซึ่งมี
ข้อมูลดังต่อไปนี้ (D 5.10.4) 
 

Social Media 
จำนวน 

ผู้เข้าถึง/ผูต้ิดตาม 
1. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าถึงเฉลี่ยเดือนละ 3,570 users 
2. Page Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ติดตาม 1,076 คน 
3. เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู ้ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เข้าถึงเฉลี่ยเดือนละ 103 users 

4. Page Facebook ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ติดตาม 268 คน 

5. Line Group : SDU Online Platform Student มีสมาชิก 471 คน 
6. Line@ : SDU63 มีสมาชิก 1,174 คน 
7. Open Chat : ข่าวสารนักศึกษาสวนดุสิตรหัส 63 มีสมาชิก 884 คน 
8. Open Chat : SDU64 มีสมาชิก 1,024 คน 
9. YouTube channel : TBL SuanDusit ผู้ติดตาม 1,430 Subscribers 

 
     ข้อ 4 จำนวนสื่อ (ชิน้งาน) offline ที่มี Impact ต่อการรับรู้/รู้จักหน่วยงาน ความเป็นสวนดุสิตในประชาชน 
(บุคคลภายนอก) (พิจารณาจาก จำนวนชิน้งาน และความถี่/ความต่อเนื่องในการเผยแพร่) 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการผลิตสื่อ (ชิ้นงาน) offline ที่มี 
Impact ต่อการรับรู้/รู้จักหน่วยงาน (D 5.10.5) มีปริมาณดังนี ้

1. จำนวน Content offline ที่มี Impact ในรูปแบบคลิป จำนวน 459 คลิป ประกอบด้วย 
- คลิปการเรียนการสอน จำนวน 228 คลิป 
- คลิปการอบรม จำนวน 220 คลิป 
- คลิปประชาสัมพันธ์/สนับสนุนหน่วยงาน จำนวน 11 คลิป 

2. จำนวนสื่อ Info Graphic, Storytelling, ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
- ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 111 ข่าว 

3. จำนวน  Clip ใน ระบบ SDU Online Course จำนวน 259 คลิป  
 
    ข้อ 5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก ที่ส่งผลจำนวนผู้สนใจ/ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น   
    ผลการดำเนินงาน ข้อ 5  

- จำนวนผู้กดถูกใจและกดติดตามที่เพิ่มขึ้นของวิดีโอ Poll Talk ส่งผลให้วิทยากรได้รับเชิญไปให้ความรู้
และเป็นวิทยากรพิเศษในเวทีต่าง ๆ (D 5.10.6) 

• พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home) 
ผู้เข้าดูจำนวน 2,392 คร้ัง ผู้กดถูกใจ จำนวน 134 User 

• หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน กับการเรียนออนไลน์ 
ผู้เข้าดูจำนวน 1,389 คร้ัง ผู้กดถูกใจ จำนวน 90 User 



96 
 

- การนำสื่อในช่อง TBL Channel ไปนำเสนอในการประชุมของครุสภาในการจัดงานวันครูออนไลน์ 
ส่งผลต่อการรับสมัคร TCAS Portfolilo ของคณะครุศาสตร์ที่มีนักศึกษาสนใจและสมัครเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น (D 5.10.7) 

 
    ข้อ 6 ลูกค้าที่มารับบริการ หรือสั่งสินค้าเพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (แสดง
หลักฐานจำนวนที่แสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกค้าและยอดขายที่มีผลประกอบการ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ + 1 
คะแนน) 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 

- การได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษของอาจารย์ในคลิปวิดีโอ Poll Talk (D 5.10.8) 
- จำนวนนักศึกษาที่สมัครในรอบที่ 1 TCAS ของคณะครุศาสตร์มีมากถึง 107 คน (D 5.10.9) 

 

รายการหลักฐาน  
     D 5.10.1 ภาพหลักฐานการเข้าถึงเว็บไซต์ ของสำนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ ฝ่ายพัฒนาระบบ
การเรียนรู ้
     D 5.10.2 เนื้อหาสื่อ (Content) ตา่ง ๆ ทั้งในรูปแบบของ Online และ Offline 

D 5.10.3 คลิปวิดีโอการสอนหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
     D 5.10.4 ภาพหลักฐานการติดตามสื่อสังคมออนไลน์รวมทกุช่องทาง 
     D 5.10.5 Content ในรูปแบบคลปิ 

D 5.10.6 จำนวนผู้กดถูกใจและกดติดตามที่เพิ่มขึ้นของวิดีโอ Poll Talk 
D 5.10.7 การนำสื่อในช่อง TBL Channel ไปนำเสนอในการประชุมของครุสภา 
D 5.10.8 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรพิเศษของอาจารย์ในคลิปวิดีโอ Poll Talk 
D 5.10.9 จำนวนนักศึกษาทีส่มคัรในรอบที่ 1 TCAS ของคณะครุศาสตร์ 

 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

4 ข้อ 
(ข้อ 1-4) 

 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

 

6 คะแนน บรรลุ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 
2. นางสาวรสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
2. ดร.เอ้ืออารี จันทร 
3. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 
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     ระสงค ์
      

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน คะแนน 
ตามเกณฑ ์ ผลที่ได ้

1 นโยบายการบริหารที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิต
และทรัพย์สนิภายในหน่วยงาน โดยมีการกำหนดนโยบาย/
แนวทาง/แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 

1 1 

2 ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บริหาร ในการ
วางแผน ดำเนนิการป้องกันแก้ไขปัญหาได้ภายใน ภายใน 1-2 
ชั่วโมง หลังจากได้รบัเร่ือง 

1 1 

3 ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากรอย่าง
ทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงานและบุคลากรดำเนนิการ/
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี 

1 1 

4 บรรทัดฐาน/มาตรฐานการทำงานใหม่ 1 1 
5 การนำเทคโนโลย/ีแอปพลิเคชัน่ที่รองรับการดำเนินการทำให้

ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถเข้าถึงง่ายและใช้
ประโยชนไ์ด้สะดวก 

1 1 

6 ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินมหาวิทยาลยั ไม่เกิด
ความเสียหาย แต่ถ้าเกิด ก็เกิดผลกระทบอยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้ อันเนื่องมาจากการมทีีมงานป้องกันและแก้ไข  

1 1 

 
ผลการดำเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1 นโยบายการบริหารที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภายในหน่วยงาน โดยมี
การกำหนดนโยบาย/แนวทาง/แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 

ผลการดำเนิงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการฯ มีประกาศการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2562 (D 5 .13 .1) ซึ่งเป็นการกำหนดมาตราการเข้าใช้บริการให้เป็นไปได้ด้วยดีมีระเบียบเรียบร้อย 
ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ยกตัวอย่างเช่น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือทุกชนิด ออกนอกบริเวณอาคารสำนักวิทย
บริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนได้รับอนุญาตตามขั้นตอนการยืมหนังสือ กรณีผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนจะต้องชำระ
เบี้ยปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือ และจากช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด19 มหาวิทยาลัยได้ให้สำนักวิทยบริการฯ จัดทำ
แผนความเสี่ยงฉุกเฉินในประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ และให้ความสำคัญในการปกปอ้ง
ดูแลชีวิตและทรัพย์สิน 

ข้อ 2 ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ในการวางแผน ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา
ได้ภายใน ภายใน 1-2 ชั่วโมง หลังจากได้รับเร่ือง 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.13 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
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ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 สำนักฯ ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยในการ
ทำงานจากหน่วยงาน ดังนี้ 

1. อาคารสำนักวิทยบริการฯ มีการเข้าดำเนินการและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารอย่าง
สม่ำเสมอ โดยผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่จากกองอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งสกปรกและลดการสะสมฝุ่น
ละออองที่อยู่ภายในเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2564 (D 5.13.2) 

2. สำนักฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้
บริการ และเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการขออนุเคราะห์กองอาคารสถานที่เข้า
ดำเนินการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค ทั้งภายในอาคารสำนักวิทยบริการ และอาคาร 11 (D 5.13.3) 

3. สำนักฯ โดยอาคาร 11 ชั้น 2 ชั้น 3 และ ชั้น 4 ได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่
จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และการประชุมออนไลน์ ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2564 เป็นต้นมา 
 

ข้อ 3 ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากรอย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงาน
และบุคลากรดำเนินการ/ปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี 

ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 ในภาวะฉุกเฉินสำนักฯ ได้ใช้ Application LINE ในการติดต่อสื ่อสารกับ
บุคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น และแนวทางการทำงานในช่วงสถานการณ์ให้เป็นไปตามคำสั่งของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงการประชุมผ่าน Microsoft Teams เพื่อให้การทำงานเกิดความต่อเนื่อง 

 
ข้อ 4 บรรทัดฐาน/มาตรฐานการทำงานใหม่ 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดพื้นที่การให้บริการภายในห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรโ์ดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า วางจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และให้มีการเว้นระยะห่างโดย
การติดสติ๊กเกอร์ Social Distancing รวมถึงการทำความสะอาดโต๊ะเรียน โต๊ะอ่านหนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
พื้นทีสาธารณะต่าง ๆ หลังจากที่มีการใช้งาน 
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ข้อ 5 การนำเทคโนโลยี/แอปพลิเคชั่นที่รองรับการดำเนินการทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถ

เข้าถึงง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 5  
5.1 สำนักว ิทยบริการฯ ได้พ ัฒนาระบบเพื ่อรองรับการทำงานมากขึ ้น เช ่น ระบบ SDU Web 

conference, SDU Online Course, SDU Mooc, eVote และ SDU Application 
5.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากการ

แพร่ระบาดของโรคหรือโรคติดเชื้อ และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ (Work From Home) 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (D 5.13.4) 

1.1 ออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย 
- รวบรวมและทดลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที ่ใช้สำหรับการติดต่อสื ่อสารระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษา เช่น Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, Facebook Group, Line group เป็นต้น  
- พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย มคอ.3 แนวการสอน สื่อการสอน การ

มอบหมายงาน การวัดประเมินผล และการจัดสอบออนไลน์ ด้วยระบบ WBSC-LMS 
1.2 คัดเลือกและจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SDU Online Education Platform 

และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการจัดการเรียนรู้และการสื ่อสาร Microsoft 
Teams ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ WBSC-LMS และระบบ iTunes U สำหรับนักศึกษา
และอาจารย์ 

1.3 เพิ่มช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน และแก้ปัญหา ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทาง Line Official สำหรับนักศึกษา: SDU Online 
Platform Student และ Line Official สำหร ับอาจารย ์ผู้ สอน :  SDU Online Platform 
Teacher และ WBSC-LMS Helpdesk  

1.4 ประชาสัมพันธ์การใช้งานทั้ง 2 ระบบไปยังช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการใช้งาน รวมถึงลดข้อร้องเรียนการใช้บริการระบบงานต่าง ๆจากผู้รับบริการทั้ง
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรได้ 

1.5 สำนักฯ กำหนดนโยบายในการยกเว้นค่าปรับหนังสือที่เกินกำหนดเฉพาะนักศึกษาที่มีกำหนดคืน
หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.6 ประชาสัมพันธ์การใช้งาน VPN เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศภายใน
ของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกและเอื้อต่อการสืบค้นข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งข้อมูลออนไลน์ 

            
             ข้อ 6  ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ไม่เกิดความเสียหาย ถ้าเกิด ก็เกิดผลกระทบอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ อันเนื่องมากจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข  
              ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 ในระหว่างสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน สำนักฯ มีตัวแทนเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อดูแล
ความเรียบร้อยของระบบสารสนเทศทุกระบบให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน
และการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุมการทำงานของกล้อง CCTV ให้สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งภาพวิดิโอสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ภายใน 90 วัน (D 5.13.5) 
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รายการหลักฐาน  
      D 5.13.1 ประกาศการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562  

 D 5.13.2 ภาพและหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารสำนักวิทยบริการ 
      D 5.13.3 ภาพการเข้าดำเนินการ และบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์อบโอโซนฆ่าเชื้อโรค 
      D 5.13.4 แผนบริหารความเสี่ยงฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      D 5.13.5 แผนบริหารกล้องวงจรปิดสำนักวิทยบริการฯ 
การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

5 ข้อ 
(ข้อ 1-3 และ 5-6) 

 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

 

6 คะแนน บรรลุ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย 
2. นางสาวจิราพร ภิญญากรณ์ 
3. นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายวีระพันธ์ ชมภูแดง 
2. นายธีรบุญ เดชอุดม 
4. นายไพฑูรย์ นามเสนา 

 

 

 



ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมินตนเอง จำแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา/
SDU Focus 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ/ 

จำนวนข้อ 
คะแนน 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน     
D 1.8 มสด. 1 ข้อ 5 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 1.10 มสด. 3 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 1.11 มสด. 6 ข้อ 7 ข้อ 8 คะแนน บรรลุ 
SDU 5 การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

    

D 5.3 มสด. 1 ข้อ 4 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 5.4 มสด. 2 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ 
D 5.5 มสด. 3 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 5.6 มสด. 3 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 5.7 มสด. 1 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ 
D 5.9 มสด. 3 ข้อ 5 ข้อ 9 คะแนน บรรลุ 
D 5.10 มสด. 4 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
D 5.13 มสด. 5 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินตนเอง จำแนกรายพันธกิจ 

 
 

การประเมิน
มาตรฐาน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
10-37   
38-75  
76-112  
113-150  
151 คะแนนขึ้นไป  

 
SDU 1 

 
SDU 2 

 
SDU 3 

 
SDU 4 

 
SDU 5 

 
คะแนน

เฉลี่ย/ดาว 
จำนวนตัวชี้วัด 

มสด. 
3 - - - 8 11  

คะแนนรวม 20 - - - 45 65  
จำนวนดาว  - - -    

สรุปผลการประเมิน   

  

ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 

พันธกิจ ผลการวิเคราะห์ 
SDU 1 จุดแข็ง 

1. สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพื่อให้เกิดพื้นที่สร้างสรรคง์านตา่ง 
ๆ เช่น จุดบริการ WIFI ระบบการเรียนการ
ส อ น อ อ น ไ ล น ์  WBSC- LMS Microsoft 
Teams Café Library ฐานข้อมูลออนไลน์ 
และการให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ
สารสนเทศทุกระบบของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนานวัตกรรมในการสนับสนุนการ
จัดการเร ียนการสอน  การเร ียนรู ้สำหรับ
ผู้เรียนและผู้สอน 
3. บุคลากรสำนักได้ศึกษาเครื่องมือใหม่ ๆ 
เพื่อแนะนำให้อาจารย์นำไปปรับใช้กับการ
เรียนการสอนได้ และจัดหาการอบรมที่เป็น
การเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม
ให้กับอาจารย์และนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการประเมินการให้บริการของ Smart 
Spaces เ ช ่ น  SDU MOOC, SDU Online 
Learning Platform,  Room Booking, 
Database Online และ SDU 4s Application 
เป็นต้น 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี 

SDU 5 จุดแข็ง 
ในปีการศึกษา 2563 สำนักวิทยบริการฯ ได้
เน้นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทาง
ต ่ า งๆ  มากข ึ ้ น  ท ั ้ ง  facebook line และ 

จุดที่ควรพัฒนา 
นำองค์ความรู ้และนวัตกรรมที ่เชี ่ยวชาญของ
บุคลากรมาผลักดันต่อยอดไปสู่ธุรกิจวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 



103 
 

พันธกิจ ผลการวิเคราะห์ 
Youtube Channel รวมถึงการผลิตสื ่อเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของคณะ หลักสูตร 
เป็นจำนวนมาก จนได้พัฒนากลายมาเป็นการ
อบรมออนไลน์ผ่าน SDU Online Course , 
SDU MOOC และมีโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื ่อเสริมทักษะด้านภาษา
อักกฤษให้แก่บุคลากรและนักศึกษา  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี 
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