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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที ่ให้บริการด้านทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศ ึกษาภายใน มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิต ระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality 
Assurance) ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น SDU 1 จำนวน 3 ตัวชี้วัด และ SDU 5 
จำนวน 6 ตัวชี้วัด 

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

ในรายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย บริบทขององค์กร ผลการดำเนินงาน และ
สรุปผลการประเมินตนเอง  

ผลการประเมินตนเองจากพันธกิจ พบว่า SDU 1 จำนวน 3 ตัวชี้วัด การดำเนินงานอยู ่ใน
ระดับ 2 ดาว บรรลุเป้าหมาย และ SDU 5 จำนวน 6 ตัวชี้วัด การดำเนินงานอยู่ในระดับ 3 ดาว บรรลุ
เป้าหมาย สรุปภาพรวมอยู่ในระดับ 4 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 1.9 มสด. 6 ข้อ 6 ข้อ 16.42 บรรลุ 
D 1.10 มสด. 6 ข้อ 6 ข้อ 13 บรรลุ 
D 1.11 มสด. 7 ข้อ 7 ข้อ 11 บรรลุ 
SDU 5 การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

    

D 5.5 มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 17.29 บรรลุ 
D 5.6 มสด. 9 ข้อ 9 ข้อ 16.85 บรรลุ 
D 5.7 มสด. 6 ข้อ 6 ข้อ 8 บรรลุ 
D 5.8 มสด. 9 ข้อ 9 ข้อ 12.77 บรรลุ 



ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน

อุดมศึกษา/SDU 
Focus 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ/ 

จำนวนข้อ 
คะแนน 

D 5.9 มสด. 6 ข้อ 7 ข้อ 12.34 บรรลุ 
D 5.10 มสด. 8 ข้อ 8 ข้อ 10 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 

 
คะแนนเฉลี่ย/

ดาว 

 

จำนวนตัวชี้วัด มสด. 3 - - - 6 9  
คะแนนรวม 41 

(40.42) 
- - - 78 

(77.25) 
118 

(117.67) 
 

จำนวนดาว  - - -    
สรุปผลการประเมิน   
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ส่วนที่ 1 บริบทองค์กร 
 

1. การนำองค์กร 
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 

 
วิส ัยทัศน์ : “สำนักว ิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคลังสารสนเทศชั ้นนำ  

ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีรองรับการให้บริการที่หลากหลาย” 
 
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 ฝ่าย  
ได้แก่ 

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

 
โครงสร้างองค์กรของสำนักวิทยบริการฯ  
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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. นางสาวประดับศรี เนตรนี  หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
8. นายไพฑูรย์ นามเสนา หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
9. นายสนธยา แย้มเดช  หัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง 
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2. ข้อมูลสารสนเทศ 
2.1 ด้านบุคลากร 

ตารางท่ี 1 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
  หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท  ปริญญาตร ี
ต่ำกว่า 

ปริญญาตร ี
รวม 

สายวิชาการ      

ข้าราชการ 1 - - - 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 - - 2 

สายสนับสนุน      

ข้าราชการ - 1 - - 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 29 20 - 50 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   11  11 

สายบริการ (ถ้ามี)      

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  - - - 3 3 

รวม 3 31 31 3 68 
หมายเหตุ :  (อ ้างอิงข ้อม ูลจากกองบร ิหารงานบุคคล ณ ว ันที ่  31 กรกฎาคม 2565) โดยสืบค้นได ้ที่  
https://datacenter.dusit.ac.th/cds/auth/index 
 

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำแนกตามหน่วยงานในกำกับ (กรณีมี
หลายหน่วยงานในกำกับให้ระบุแยกรายหน่วยงาน) 
  หน่วย : คน 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 

รวม สายวิชาการ สายสนับสนุน 
สาย

บริการ 
ขรก. พนม. ขรก. พนม. ลูกจ้าง ลูกจ้าง 

ผู้บริหาร 1 1 - 7 -  9 

สำนักงานอำนวยการฯ - - - 7  2 9 

ฝ่ายห้องสมุด - - 1 11 1 1 14 

ฝ่ายพฒันาระบบการเรียนรู้ - 1 - 11 6  18 

ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์ - - - 8 - - 8 

ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง - - - 6 4 - 10 

รวม 1 2 1 50 11 3 68 
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หมายเหตุ :  (อ ้างอิงข ้อม ูลจากกองบร ิหารงานบุคคล  ณ ว ันที ่  31 กรกฎาคม 2565) โดยสืบค้นได ้ที่  
https://datacenter.dusit.ac.th/cds/auth/index  
ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำแนกตามระดับการบริหาร ตำแหน่ง
งานและหน่วยงานในกำกับ 

  หน่วย : คน 

หน่วยงาน 
จำแนกตามระดับการบริหาร ตำแหน่งงาน รวม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ระดับ
ชำนาญการ 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

 

ผู้บริหาร 1 5 3 9 
สำนักงานอำนวยการฯ - 1 8 9 
ฝ่ายห้องสมุด - 1 13 14 
ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ 1 - 17 18 
ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

- 1 
7 8 

ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง - - 10 10 
รวม 2 7 59 68 

 
หมายเหตุ :   (อ ้างอิงข ้อม ูลจากกองบร ิหารงานบุคคล ณ ว ันที ่  31 กรกฎาคม 2565) โดยสืบค้นได ้ที่  
https://datacenter.dusit.ac.th/cds/auth/index  
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2.2 ด้านพื้นที่และอาคารสถานที่  
- ผังแสดงแผนที่และบริเวณภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการปรับปรุง 

อยู่ระหว่างการปรับปรุง 
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- ผังแสดงแผนที่และบริเวณภายในอาคาร 11 
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- จุดให้บริการชั่วคราวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

สำนักงานผู ้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
อาคาร 11 ชั้น 2 

  

 

บริการ One Stop Services (ยืม-
คืนทรัพยากรสารสนเทศ/  สืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ/ บริการยืม-
คืนระหว่างศูนย ์การศึกษา และ
วิทยาเขต : อาคารวิทยบริการ ชั้น 
1 
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- พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

หน่วยงาน 

ความพร้อมด้านกายภาพ 

ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติก

าร
คอมพิวเตอร์ 

จุด WIFI 
จุด WIFI 
Café 

Library 

Smart 
classroom 

Classroom 
ห้องเรียน 
hybrid 

ภายในมหาวิทยาลัย 1 8 265 12 6 102 20 
- อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร ์

1 - 110 - - 19 6 

- อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย 

1 - 10 1 - 11 7 

วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 1 1 199 4 1 15 2 
ศูนย์การศึกษา นครนายก 1 1 30 2 2 9 4 
ศูนย์การศึกษา ลำปาง 1 1 77 7 7 12 - 
ศูนย์การศึกษา หัวหิน 1 1 19 - 1 9 2 
ศูนย์การศึกษา ตรัง 1 1 39 1 1 5 2 

รวม 8 13 749 27 18 182 43 
 

หน่วยงาน 
ความพร้อมด้านกายภาพ 

ห้อง Online Learning ห้อง Virtual Learning 

ภายในมหาวิทยาลัย 5 6 
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร ์ 3 1 
- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 1 1 

วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 1 1 
ศูนย์การศึกษา นครนายก 1 1 
ศูนย์การศึกษา ลำปาง 1 1 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน 1 1 
ศูนย์การศึกษา ตรัง 1 1 

รวม 14 13 
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- ห้องเรียนออนไลน์ SDU Online Learning 
เป็นห้องที่ให้บริการสำหรับการจัดการเรียนการสอน มีให้บริการทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต 

และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องนี้ในลักษณะการจัดกิจกรรมออนไลน์ 
และผลิตสื่อ คลิปวิดีโอ โดยลักษณะของห้องจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1. Virtual Instruction room จำนวน 13 ห้อง ใช้สำหรับบันทึกเทป ตัดต่อ และเป็น
สตูดิโอ อุปกรณ์ภายในห้อง 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) 

   
1.2 Virtual Learning room 06 อาคาร 5 (ละอออุทิศ) 
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1.3 Virtual Learning room 17 อาคาร 5 (ละอออุทิศ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 Virtual Learning room 18 อาคาร 5 (ละอออุทิศ) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Virtual Learning room 19 อาคาร 11 
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1.6 Virtual Learning room 20 อาคาร 11 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7 Virtual Learning room 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลง

กรณ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 Virtual Learning room 22 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย 
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1.9 Virtual Learning room 23 วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารสวนแก้ว (ห้องสมุด) 
ชั้น 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 Virtual Learning room 24 ศูนย์การศึกษา ลำปาง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.11 Virtual Learning room 25 ศูนย์การศึกษา นครนายก 
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1.12 Virtual Learning room 26 ศูนย์การศึกษา หัวหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Video conference & online classroom จำนวน 14 ห้อง ใช้สำหรับการเรียนการ

สอนและการประชุมออนไลน์ อุปกรณ์ภายในห้อง Video conference & online classroom 
ประกอบด้วย 

- 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) 
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2.10 Online Learning room 12 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  
2.11 Online Learning room 13 ศูนย์การศึกษา นครนายก 

  
 

2.12 Online Learning room 14 ศูนย์การศึกษา ลำปาง 
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2.13 Online Learning room 15 ศูนย์การศึกษา ตรัง 
 

  
 
2.14 Online Learning room 16 ศูนย์การศึกษา หัวหิน 

 

  
 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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- ห้องสมุด 
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- บริการวารสาร สิ่งพิมพ์ 
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- บริการผลงานวิชาการ 
 

 

 
 

 
 

- 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 158,690 เล่ม หนังสือที่ศูนย์การศึกษา

จำนวน 63,272 เล่ม รวม 221,962 เล่ม วารสารบอกรับ จำนวน 278 ชื่อเรื่อง วารสารอภินันทนาการ 
จำนวน 529 ชื่อเรื่อง 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนผลงานวิชาการ 

ผลงานวิชาการ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิจัย ผลงานวิชาการ 
จำนวน (เล่ม) 997 6,581 926 4,013 3,922 

รวม 16,439 
 

ตารางท่ี 5 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศแยกตามสถานที่ตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 

หน่วยงาน จำนวน (เล่ม) 
ภายในมหาวิทยาลัย 158,690 
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 18,229 
ศูนย์การศึกษา นครนายก 7,841 
ศูนย์การศึกษา ลำปาง 11,949 
ศูนย์การศึกษา หัวหิน 10,275 
ศูนย์การศึกษา ตรัง 14,978 

รวม 221,962 
 

ตารางท่ี 6 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ แยกรายหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 

หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ท่ัวไป 

รวม 
 

จำนวน 
นักศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 
1. คณะครุศาสตร ์    
1.1 สาขาการศึกษาปฐมวยั 29,048 2,556 - 31,604 116 272.45 
1.2 สาขาการประถมศึกษา 28,477 1,571 - 30,048 106 283.47 
1.3 สาขาการศึกษาปฐมวยั ปริญญาตรี 5 ปี 29,048 2,556 - 31,604 66 478.85 
1.4 สาขาการประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี 28,477 1,571 - 30,048 64 469.50 
2. คณะวทิยาการจัดการ    
2.1 สาขานิเทศศาสตร ์ 9,113 2,163 - 11,276 6 1879.33 
2.2 สาขาการบัญช ี 5,889 530 - 6,419 202 31.78 
2.3 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1,237 74 - 1,311 23 57.00 
2.4 สาขาเลขานุการทางการแพทย์ 12,970 1,693 - 14,663 124 118.25 
2.5 สาขาการบริการลกูค้า 2,199 127 - 2,326 102 22.80 
2.6 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5,226 368 - 5,594 18 310.78 
2.7 สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 11,559 2,401 - 13,960 105 132.95 
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หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ท่ัวไป 

รวม 
 

จำนวน 
นักศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 
2.8 สาขาการเงนิ 5,305 443 - 5748 43 133.67 
2.9 สาขาการตลาด 6,901 749 - 7,650 203 37.68 
2.10 สาขาการจัดการบัณฑิต 13,495 1,219 - 14,714 119 123.65 
2.11 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 2,907 913 - 3,820 92 41.52 
2.12 สาขาเศรษฐศาสตรก์ารวิเคราะห์และการประเมนิ
สมัยใหม ่

1,493 180 - 1,673 14 119.50 

2.13 ธุรกจิระหว่างประเทศ ธรุกิจจนี-อาเซยีน 831 23 - 854 99 8.63 
2.14 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธรุกิจ 739 208 2,120 3,067 165 18.59 
2.15 ธุรกจิสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยีดิจทิัล 628 75 1,125 1,828 22 83.09 
3. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
3.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13,055 2,652 - 15,707 95 165.34 
3.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 12,211 2,401 - 14,612 109 134.06 
3.3 สาขาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์ 12,211 2,401 - 14,612 7 2087.43 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
4.1 สาขาภาษาอังกฤษ 5,018 2,778 - 7,796 364 21.418 
4.2 สาขาภาษาอังกฤษธรุกจิ 2,521 771 - 3,292 57 57.754 
4.3 สาขาภาษาจีนเพื่องานบรกิาร 811 25 - 836 35 23.886 
4.4 สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 2,418 36 - 2,454 241 10.183 
4.5 สาขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 3,234 392 - 3,626 25 145.040 

4.6 สาขาภาษาและการสือ่สาร 13,289 3,250 - 16,539 183 90.377 
4.7 สาขาศิลปศึกษา 3,758 1,398 - 5,156 1 5156.00 
5. คณะพยาบาลศาสตร ์    
5.1 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 17,365 2,346 7,195 26,906 347 77.54 
6. คณะโรงเรยีนการเรอืน    
6.1 สาขาคหกรรมศาสตร ์ 7,353 775 - 8,128 79 102.89 

7. โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบรกิาร    

7.1 สาขาการทอ่งเที่ยว 3,549 673 - 4,222 202 20.90 
7.2 สาขาธุรกิจการโรงแรม 1,750 456 4,169 6,375 277 23.01 
7.3 สาขาธุรกิจการบิน 496 292 2,338 3,126 212 14.75 
7.5 สาขาการจัดการงานบรกิาร (หลกัสูตรนานาชาติ) 394 35 - 429 40 10.725 
8. โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง    

8.1 สาขานิติศาสตร ์ 6,925 80 3,325 10,330 241 42.86 
8.2 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ 4,615 52 2,401 7,068 155 45.60 
8.3 สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต 4,613 52 2,401 7,066 193 36.61 

9. วิทยาเขตสุพรรณบุร ี    
9.1 สาขาคหกรรมศาสตร ์ 3,715 211 3,670 7,596 30 253.20 
9.2 สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 3,199 1,174 - 4,373 9 485.89 
9.3 สาขาการศึกษาปฐมวยั 2,752 40 2,610 5,402 52 103.88 
9.4 สาขาการศึกษาปฐมวยั ปริญญาตรี 5 ปี 2,752 40 2,610 5,402 15 360.13 
9.5 สาขาประถมศึกษา 1,070 41 2,610 3,721 22 169.14 
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หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ท่ัวไป 

รวม 
 

จำนวน 
นักศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 
9.6 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 68 6 559 633 87 7.28 
10. ศูนยก์ารศกึษา ตรัง    

10.1 สาขาเทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบริการ 1,023 130 6,113 7,266 70 103.8 
10.3 สาขาการทอ่งเที่ยว 334 45 4,550 4,929 8 616.13 
11. ศูนยก์ารศกึษา นครนายก    
11.1 สาขาการศกึษาปฐมวัย 2,529 49 5,240 7,818 73 107.10 
11.2 สาขาการศกึษาปฐมวัย ปริญญาตร ี5 ปี 2,529 49 5,240 7,818 20 390.9 
12. ศูนยก์ารศกึษา ลำปาง    

12.1 สาขาเทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบริการ 2,215 19 2,545 4,779 105 45.51 
12.2 สาขาธุรกิจการบิน 582 65 385 1,032 36 28.67 
12.3 สาขาการศกึษาปฐมวัย 2,931 48 3,099 6,078 26 233.77 
12.3 สาขาการศกึษาปฐมวัย ปริญญาตร ี5 ปี 2,931 48 3,099 6,078 4 1519.50 
12.4 สาขาการประถมศึกษา 963 48 3,099 4,110 18 228.33 
13. ศูนยก์ารศกึษา หัวหิน    
13.1 สาขาธุรกิจการบิน 1,150 1,001 8,086 10,237 828 12.36 
14.ศูนย์วทิยาศาสตร์ ถ.สิรนิธร       
โรงเรียนการเรือน       
14.1 เทคโนโลยอีาหาร 9,829 1,300 - 11,129 68 163.66 
14.2 เทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบริการ 10,031 1,392 - 11,423 632 18.07 
14.3 โภชนาการและการประกอบอาหารเพือ่การสร้าง
เสริมสมรรถนะและการชะลอวยั 

10,210 1,419 - 11,629 36 323.03 

14.4 การกำหนดและการประกอบอาหาร 10,181 1,326 - 11,507 45 255.71 
14.5 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร  10,038 1,271 - 11,309 18 628.28 
14.6 คหกรรมศาสตร ์ 7,353 775 - 8,128 264 30.79 
คณะวิทยาศาสตร ์       
14.8 เทคโนโลยเีคม ี 3,725 680 - 4,405 3 1468.33 
14.9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1,425 149 - 1,574 4 393.50 
14.10 สิ่งแวดล้อมเมอืงและอุตสาหกรรม 5,857 487 - 6,344 7 906.29 
14.11 อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 10,910 386 - 11,296 165 68.46 
14.12 คณิตศาสตร์ ปรญิญาตรี 5 ปี 3,764 260 - 4,024 55 73.16 
14.13 ฟิสิกส์ ปริญญาตร ี5 ปี 1,767 235 - 2,002 20 100.10 

ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

15. บัณฑิตวิทยาลยั    
15.1 ประกาศนยีบัตรบัณฑิต (ล่ามภาษามอื) 36 - 77 113 71 1.59 

15.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมายปกครองและการ
บริหารงานภาครัฐ) 

250 68 - 318 12 26.50 

15.3 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผูน้ำทางการศึกษา) 1,455 65 - 1,520 14 108.57 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดเตรียมฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีความหลากหลายเพื่อเสริมช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูล ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) เป็นการ
เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการสืบค้นกับนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ดังนี้  
 

ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ QR code 

 

 

 

1. TDC เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังส ือหายาก (ฉบ ับภาษาไทย - 
ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full - Text) เป็นเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน 
สถาบันฯ ใช้งานภายนอกเครือข่าย (สมัครสมาชิกลงทะเบียน) 

 

 

 

 

2. ACS :  American Chemical Society เป ็นฐานข ้อมูล 
รวมบทความ และ งานว ิจ ัยจากวารสารด ้านเคม ี  และ 
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดอ่านได้) มี
จำนวนวารสารที่บอกรับ ครอบคลุม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
โดยสำนักพิมพ์ The American Chemical Society บทความ
วารสาร ( Full -Text) รูปแบบ PDF และ HTML เฉพาะวารสาร
ที่บอกรับตัวเล่มเท่านั้น ให้ข้อมูล 1996 ถึงปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดยสั่งพิมพ์ อีเมล บันทึกใน
ร ูปแบบไฟล ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  จ ัดเก ็บในโปรแกรมจ ัดการ
บรรณานุกรมได้โดยตรง เช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน 
EndNote Web 

 

http://202.28.199.3/tdc/basic.php
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ QR code 

 

 
3. ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล วารสาร จดหมาย
ข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ มีสารานุกรมคำศัพท์ 
ด้านคอมพิวเตอร์ ว ิด ีโอ จัดทำโดย ACM (Association for 
Computing Machinery) ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
เอกสารประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article 
reviews และบทความฉบับเต็มให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985 
ถึงปัจจุบัน การแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบ PDF และ HTML การ
จัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ ัดเก ็บในโปรแกรมจ ัดการบรรณาน ุกรมเช ่น EndNote, 
RefWorks เป็นต้น ถ่ายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web 

 

 

  

4. Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลวารสาร 
วิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และ วีดิโอ เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ 
Academic Search Complete ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ 
ศ ึกษาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ประว ัต ิศาสตร ์ ส ังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ กฏหมาย จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ 
บร ิหารธ ุรก ิจ ว ิศวกรรมศาสตร ์ ว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาราศาสตร์ฯลฯ  ประกอบด้วยวารสารฉบับ
เต็ม ที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด ( non – open access )มี
ข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1887-
ปัจจุบัน 
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ QR code 

 

 

 

5. Emerald Management วารสารอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  อว.
บอกรับ และ สำนักวิทยบริการฯ ม.สวนดุสิตบอกรับ (ท่ีเป็นส่วน
ต่าง) ครอบคลุมสาขาวิชา การจัดการ การบัญชี การเงินการ
จัดการธุรกิจ โลจิสติกส์ การตลาด การท่องเที่ยวและโรงแรม 
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ 
และกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ ฯลฯ  มีจำนวนวารสารไม่น้อยกว่า 210 
รายชื่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 1994 – ปัจจุบัน มีวารสาร 
จำนวน 7 ชื ่อมี Impact Factor และ อีก 39 ชื ่อ มีรายชื ่อใน
ฐานข้อมูล Scopus การแสดงผล เป็นวารสารฉบับเต็ม (Full-
text)  รองรับการใช้งาน HTML PDF การดาวน์โหลดไม่จำกัด 
การใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย 

 

 

 

6. EBSCO Discovery Service (EDS)  เคร ื ่ องม ื อส ื บค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังส ือ/วารสาร/ฐานข้อมูล
ออนไลน์/ ใช ้การส ืบค้นแบบ Google search โดยว ิธ ีการ
เชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และ
นักวิจัย ในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

 

7. EBSCOhost Engineering Source เป็นฐานข้อมูลด้าน
วิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection ครอบคลุม
ข้อมูลที ่ เก ี ่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น 
วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ 
1. สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง 
2. ดร รชน ี แ ล ะบทค ั ด ย ่ อ ขอ งน ิ ต ยส า ร  ว า ร ส า ร และ  
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง 

 

 

 

 

8. IEEE/IET Electronic Library (IEL) วารสาร เอกสารการ
ประช ุ ม ว ิ ช าก าร  ( proceeding)  และ  Conference จาก
สำนักพิมพ์ IEEE และ IET ให้ข้อมูล 1988 ถึงปัจจุบัน ครอบคลุม
สาขาว ิชา ว ิศวกรรมไฟฟ้า อ ิเล ็กทรอนิกส ์ คอมพิวเตอร์  
ว ิศวกรรมโยธา อุตสาหการ ฯลฯ มี Directory online เป็น
เครื ่องมือช่วยค้น มี Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF มี 
Multimedia เอกสารประเภท Proceeding เช่น Presentation 
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ QR code 

ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่ง
พิมพ์ อีเมล บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรม
จ ัดการบรรณาน ุกรม เช ่น EndNote, RefWork จ ัดเก ็บใน 
EndNote Web การเข้าใช้งานครั้งละ 5 คน การใช้งานภายนอก
เครือข่าย (ใช้ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยฯ) 

 

 

 

9. Science Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง จาก
วารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ครอบคลุม 4 สาขาวิชา 
Agricultural and Biological Sciences, Engineering, 
Immunology & Microbiology and Social Sciences 
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ถึงปัจจุบัน   

 

 

 

 

 

10. Springerlink – journal เป็นฐานข้อมูล หนังสือ/วารสาร 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 1,130 ชื่อ 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2002 ถึง 2004 เป็นสหสาขาวิชา 
ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ว ิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ บรรณารักษ์ฯ กฎหมาย
และสาขาอื่น ๆ สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับ 
(Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997 
ถึงปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย 
สั่งพิมพ์ อีเมล บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บใน
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได ้โดยตรง เช ่น EndNote, 
Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอกเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่บอกรับ 

ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ QR code 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

1.  หน ั งส ื ออ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส ์  ( e-Book)  (ภาษาไทย) 
ประกอบด้วย งานวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ
หายาก หนังสือประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่ผลิตขึ้นเองและหนังสืออ่านประกอบทั่วไป ให้ข้อมูลเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full Text) การใช้งานผ่านระบบมือถือ เช่น iOS 
หรือ Android เป็นต้น  

 

 

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อในนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยราช
ภัฏได้ใช้หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุกสาขาวิชา 
ได้แก่ กฎหมาย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ว ิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล 
ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ 
ฯลฯ สืบค้นข้อมูลได้ที่ ระบบสืบค้นหนังสือ/บน Platform 
EBSCO eBooks และ ระบบสืบค้น EDS (EBSCO Discovery 
Service) เข้าใช้งานได้ครั้งละ 1 คน เท่านั้น 

 

 

 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) บน 
Platform iGLibrary (iG Publishing) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
จัดซื้อในนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ใช้หนังสือ
ร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
ฯ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล ศึกษาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ ฯลฯ สืบค้น
ข้อมูลได้ที่ ระบบสืบค้นหนังสือบน Platform iGLibrary (iG 
Publishing)  และ ระบบส ืบค ้น EDS (EBSCO Discovery 
Service) 

 

 

 

 

4.eBookLibrary Nursing Cluster เป็นฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาพยาบาลศาสตร์ การใช้งานไม่จำกัด
จำนวนผู้ใช้ ดาวน์โหลดหนังสือเป็น PDF ไฟล์ และสั่งพิมพ์ทั้ง
เล่มในครั ้งเดียว สามารถอ่านหนังสือได้ทั้ง ออนไลน์ และ 
ออฟไลน์  



31 
 

ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ QR code 

ฐานข้อมูลสาขาพยาบาล  
 

 

5. Cinahl Plus with Fulltext ครอบคล ุมในสาขาว ิชาการ
พยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข และงานวิจัย สามารถ
สืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง มี
บทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600,000 บทความ ข้อมูลย้อนหลัง 
ปี ค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
มากกว่า 275 เล่ม การแสดงรูปแบบ HTML/ PDF File เข้าใช้งาน
ได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์
บอกรับ) 

 

 

 

6.  Nursing Reference Plus เป ็นฐานข ้อม ูลทางด ้ าน
พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการพยาบาลผู้ป่วย ข้อมูล
ยา การทดลองในห้องแล็บ Best practice และอื่น ๆ สืบค้น
ข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง (คณะพยาบาลศาสตร์
บอกรับ)  

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 

 

7.  iQNewsClip สร ุปข ่ าวออนไลน ์  จากหน ังส ือพ ิมพ์
ภายในประเทศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กว่า 30 ฉบับ  
ปี 2560 ได้วารสารเพิ่มเติม 3 ฉบับ ได้แก่ การเงินธนาคาร มัน
นี่ แอนด์ เวลธ์ และ อีคอนนิวส์ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ 
จัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นข้อความฉบับเต็ม 
(Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าว ที่ต้องการได้อย่าง
ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ให้ข้อมูลปัจจุบัน (การใช้งานเข้าได้
พร้อมกัน ครั้งละ 5 คนเท่านั้น) (สวนดุสิตโพล) 

 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 

 

 

8 .  Emerald Management PLUS, แ ล ะ  Emerald 
Management วารสารอิเล ็กทรอนิกส์ อว.บอกรับ และ 
สำนักวิทยบริการฯ ม.สวนดุสิตบอกรับ (ที ่เป็นส่วนต่าง) 
ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การบัญชี บริหารธุรกิจ และการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ ฯลฯ มีวารสารออนไลน์ 
ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมากว่า 120,000 รายการ ปี 
1994-ปัจจุบัน และมีสาระสังเขป ปี 1989 ปัจจุบัน มีวารสาร
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ QR code 

เด่น ๆ ได้แก่ management Decision, EuropeanJournal, 
Organization Development 

เครื่องมือสำหรับงานวิจัย 
 
 
 

 
 

10. อักขราวิสุทธิ์  โปรแกรม/การตรวจสอบการลอกเลียนงาน
วรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
ผลงานต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานวิจัย 
วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื ่น ๆ โปรแกรม อักขรา
วิสุทธิ์นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น โดย ภาควิชา
วิศวกรรม คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจ
นะคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบ 
การคัดลอกภาษาไทยโดยเฉพาะ และมีการพัฒนาต่อเนื่องให้
สามารถตรวจสอบภาษาอังกฤษได้ด้วย การเข้าใช้งานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลง
นามความร่วมมือฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตร่วมลงนาม)  

 

 

 

10. EndNote โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมช่วยในการ
จัดการเอกสารอ้างอิง จัดการทางบรรณานุกรม (Biliography 
or reference) ท ั ้งการจ ัดเก ็บและการใส ่รายการอ้างอิง 
(citation) สำหรับการทำรายงาน วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ 
และต้นฉบับบทความวิจัย 

 
  

 

11. SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
ครอบคลุมเนื ้อหาทุกสาขาวิชา รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รูปแบบการสืบค้นคล้าย
กับฐานข้อมูล Science Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ 
Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสาร  
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ QR code 

ฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื ่อมโยงให้ หากวารสารที ่ค้นพบใน 
Scopus เป็นวารสารที ่สำนักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-
journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link เป็นต้น 
เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียกดู Full-text ได ้

 

 

12. Turn-it-in เป็นฐานข้อมูลที ่ให้บริการตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ ์ส ิ ่งพิมพ์ออนไลน์ (Plagiarism 
Checking) พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูล ที่ปรากฏว่าซ้ำ (จากการ
คัดลอกและดัดแปลงจากงานผู้อ่ืน) โดยแสดงรายการเป็นแถบ
สี และระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ ซึ ่งรายงานต้นฉบับ 
(Originality Report) สามารถทำให้ผู ้สอนสามารถติดตาม 
และแปลผล เพื่อประกอบการประเมินผลงานชิ้นนั้นได้อย่าง
สะดวก (บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ) ติดต่อสอบถาม 02-2444146-
7 

 

 
2.4 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ย้อนหลัง 3 ปี 

 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 
ผลการประเมิน 4.67 66 65 118 
จำนวนดาว ดีมาก    
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ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา2564

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน
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3. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน 

ผลการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

1. เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล
พ ัฒนาไปเร ็วมาก และม ีราคาส ูง การ
วางแผนรองรับในอนาคตต้องชัดเจนและ
รวดเร็ว 

ปีการศึกษา 2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการ
ตามกรอบ SDU Direction ด้านส ิ ่งอำนวยความ
สะดวกพื ้นฐาน และ แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2566 – 2570 
 

2. การให้บริการเป็นหัวใจของฝ่าย
ส น ั บ ส น ุ น  จ ึ ง ค ว ร ม ี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ ตามแผนและโครงการ เพ่ือ
การปรับปรุงตลอดเวลา และมีการประเมิน
ความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องและนำผลมา
ปรับปรุง 
 

สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดทำการประเมิน
คว ามพ ึ งพอ ใจการ ใช ้ ง านห ้ อ ง  SDU Online 
Learning และ Virtual Learning เพ่ือนำมาปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ และการประเมินความพึง
พอใจจากการใช้งาน IT Help Desk 
 

 



ส่วนที่ 2 ผลการดำเนนิงาน 
 

SDU 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

           

 

 

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงานรายข้อ ดังนี ้

ข้อ เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน บรรลุ 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
✓        ค่าเป้าหมาย ผลที่ได ้

1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทุกช่วง
วัยที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

1 หลักสูตร 5 หลักสูตร 
 

5 คะแนน 

✓  

2 จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นแต่
ละหลักสูตร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 

1 คะแนน 

✓ 

3 การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นใน
รูปแบบระบบคลังหน่วยกิต (credit 
bank system) 

สะสมหน่วยกิต
ได ้

- - 

4 ห ล ั ก ส ู ต ร / โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม ่ เ พื่ อ 
upskill/reskill สำหรับบุคคลภายนอก 
ศิษย์เก่า 

8 คร้ัง 4 คร้ัง 
 

0.50 
คะแนน 

✓ 

5 ห ล ั ก ส ู ต ร / โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม ่ เ พื่ อ 
upskill/reskill สำหรับบุคลากรและ
นักศึกษา 

12 ครั้ง 11 คร้ัง 
 

0.92 
คะแนน 

✓ 

เกณฑ์ความท้าทาย 

6 จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-
degree) ที่ได้รับทุนและการอนุมัติจาก
กระทรวง อว./หน่วยงานระดับประเทศ 
(หลักสูตรละ 3 คะแนน) 

1 หลักสูตร - - 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.9 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : หลักสูตรระยะสั้นสำหรับทุกช่วงวัย 
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7 จ ำนวนผ ู ้ เ ข ้ า เ ร ี ย น ในหล ั ก ส ู ต ร
ประกาศนียบัตร (nondegree)ที่ได้รับ
การอน ุม ัต ิจากกระทรวง อว. ตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 - - 

8 จิ๋วแต่แจ๋ว 
- SDU Online Course  

เชิงปริมาณ/ 
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 - SDU MOOC เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 - หลักสูตรระยะสั้น เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-2,4-5,8) 

 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-2,4-5,8) 

 

16.42 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการดำเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้      
       ข้อ 1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทุกช่วงวัยที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับทุกช่วงวัยที่ได้รับการ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย จำนวน 5 โครงการ  
     กิจกรรมหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก 

1. กิจกรรมการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 รุ ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 อนุมัติเมื ่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน  
(D 1.9.1) 

2. กิจกรรมการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 รุ ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 อนุมัติเมื ่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน  
(D 1.9.2) 

     กิจกรรมสำหรับบบุคลากรและนักศึกษา 
3. โครงการงานเสวนาในหัวข้อ ติดอาวุธทางความรู้ เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี ( IT) อย่างไรให้ปลอดภัยใน

สถานศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ในรูปแบบการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Meetings) อนุมัติเมื ่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า
จำนวน 100 คน (D 1.9.3) 

4. โครงการพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจ ิทัล หัวข้อ "Education Reimagined - The Future of 
Learning" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุมัติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ 
จำนวน 330 คน (D 1.9.4) 
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5. อบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books & e-Journals) ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับนักศึกษา
และบุคลากร อนุมัติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 315 คน (D 
1.9.5) 

 
     ข้อ 2 จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นแต่ละหลักสูตร 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 
     กิจกรรมหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก  

1. กิจกรรมการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 รุ ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 อนุมัติเมื ่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน 
จำนวนผู้ลงทะเบียน 57 คน และเข้ารับการอบรม 46 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 (D 1.9.6) 

2. กิจกรรมการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 รุ ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 อนุมัติเมื ่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน 
จำนวนผู้ลงทะเบียน 56 คน และเข้ารับการอบรม 44 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 (D 1.9.7) 

     กิจกรรมสำหรับบบุคลากรและนักศึกษา 
3. โครงการงานเสวนาในหัวข้อ ติดอาวุธทางความรู้ เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี ( IT) อย่างไรให้ปลอดภัยใน

สถานศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ในรูปแบบการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Meetings) อนุมัติเมื ่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า
จำนวน 100 คน จำนวนผู้ลงทะเบียน 273 คน และเข้ารับการอบรม 324 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (D 1.9.8) 

4. โครงการพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจ ิทัล หัวข้อ "Education Reimagined - The Future of 
Learning" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุมัติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ 
จำนวน 330 คน จำนวนผู้ลงทะเบียน 241 คน และเข้ารับการอบรม 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (D 1.9.9) 

5. อบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books & e-Journals) ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับนักศึกษา
และบุคลากร อนุมัติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 315 คน 
จำนวนผู้ลงทะเบียน 328 คน และเข้ารับการอบรม 319 คน คิดเป็นร้อยละ 97.26 (D 1.9.10) 

 
     ข้อ 4 หลักสูตร/โครงการใหม่เพื่อ upskill/reskill สำหรับบุคคลภายนอก ศิษย์เก่า 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4  

1. กิจกรรมการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 รุ ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 อนุมัติเมื ่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน 
จำนวนผู้ลงทะเบียน 57 คน และเข้ารับการอบรม 46 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 
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2. กิจกรรมการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 รุ ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 อนุมัติเมื ่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน 
จำนวนผู้ลงทะเบียน 56 คน และเข้ารับการอบรม 44 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 

 
    ข้อ 5 หลักสูตร/โครงการใหม่เพื่อ upskill/reskill สำหรับบุคลากรและนักศึกษา 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 5  

1. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เทคนิคและโปรแกรมที่ใช้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” วันที่ 31 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ในรูปแบบการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน ์(ZOOM) กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

2. โครงการงานเสวนาในหัวข้อ “ติดอาวุธทางความรู้ เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี (IT) อย่างไรให้ปลอดภัย
ในสถานศึกษา” วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ในรูปแบบการจัดอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom Meetings) อนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ไม่น้อย
กว่าจำนวน 100 คน จำนวนผู้ลงทะเบียน 273 คน และเข้ารับการอบรม 324 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. โครงการพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หัวข้อ "Education Reimagined - The Future of 
Learning" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุมัติเมื ่อวันที ่ 17 พฤษภาคม 2565 กลุ ่มเป้าหมายอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 330 คน จำนวนผู้ลงทะเบียน 241 คน และเข้ารับการอบรม 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. อบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books & e-Journals) ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับนักศึกษา
และบุคลากร อนุมัติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 315 คน 
จำนวนผู้ลงทะเบียน 328 คน และเข้ารับการอบรม 319 คน คิดเป็นร้อยละ 97.26 

5. การอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ห้อง SDU Online Learning” สำหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Online 
และ Onsite (D 1.9.11) 

6. การอบรมเชิงปฎิบัติการ “Reskills การใช้งานระบบ WBSC2021 For CE (Circular Economy)” 
สำหรับอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง SDU 
Online19 และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams (D 1.9.12) 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้าง Content โดนใจด้วย Smartphone” สำหรับบุคลากรสำนัก
กิจการพิเศษ วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11305 อาคาร 
11 ชั้น 3 (D 1.9.13) 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการวัดและ
ประเมินผลปลายภาคในระบบ WBSC2021” วันที ่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11305 อาคาร 11 ชั้น 3 (D 1.9.14) 

9. การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ (KM) ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างาแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google 
Form/Microsoft Form เพื่อใช้ในงานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ” วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams (D 1.9.15) 

10. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการออกแบบงานกราฟิกให้ดูมือโปร ด้วย Canva” สำหรับ
บุคลากรสำนักกิจการพิเศษ โดยโครงการดังกล่าว มีการจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ 
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เกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Canva ให้กับบุคลากรโครงการในกำกับสำนักกิจการ
พิเศษ ในการนำไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ต่อไป เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. (D 1.9.16) 

11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Upskill & Reskill เทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ห้อง SDU Online 
Learning” วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น. (D 1.9.17) 

 
     ข้อ 8 จิ๋วแต่แจ๋ว 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 8 สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อให้สาขาวิชา คณะ และโรงเรียนได้
ผลิตสื่อที่เก่ียวข้องกับรายวิชา สำหรับนักศึกษาในการศึกษานอกห้องเรียนผ่านหลักสูตรระยะสั้น ด้วยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ดังนี้ 

1. ระบบ SDU Online Course (D 1.9.18) เป็นบทเรียนออนไลน์ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่รองรับผู้เรียนได้จำนวนมาก ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผู้เรียนผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสาร
กันผ่าน Web browser ภายในระบบจะประกอบไปด้วย บทเรียนออนไลน์ระบบบันทึกการเข้าเรียน แนวการสอน สื่อ
การสอน กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบและแบบสำรวจออนไลน์ เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตาม
บริบทของผู้เรียนได้ ระบบจะทำการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเวลาเรียนแบบออนไลน์ และผู้เรียน
สามารถดูการเรียนการสอนย้อนหลังได้ รองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต และโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟน 

 
 

2. ระบบ SDU MOOC (D 1.9.19) ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้บริการไม่จำกัด
เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตปัจจุบัน แต่รวมถึงศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไปผ่านหลักสูตรที่เปิดให้บริการที่
สามารถประยุกต์การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ สนับสนุนการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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3. ระบบหลักสูตรระยะสั้น (D 1.9.20) โดยร่วมเป็นคณะดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัด
หลักสูตรระยะสั้นภายใต้นโยบายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  

 
 
รายการหลักฐาน  

D 1.9.1 บันทึกขออนุมัติกิจกรรมการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สำหรับศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 

D 1.9.2 บันทึกขออนุมัติกิจกรรมการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สำหรับศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 

D 1.9.3 บันทึกขออนุมัติโครงการงานเสวนาในหัวข้อ ติดอาวุธทางความรู้ เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี (IT) 
อย่างไรให้ปลอดภัยในสถานศึกษา 

D 1.9.4 บันทึกขออนุมัติโครงการพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หัวข้อ "Education Reimagined - 
The Future of Learning" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

D 1.9.5 บันทึกขออนุมัติอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books & e-
Journals) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 

D 1.9.6 รายละเอียดโครงการกิจกรรมการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนเอกชน
นอกระบบในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนสำหรับศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 

D 1.9.7 รายละเอียดโครงการกิจกรรมการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนเอกชน
นอกระบบในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนสำหรับศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 

D 1.9.8 รายละเอียดโครงการงานเสวนาในหัวข้อ ติดอาวุธทางความรู้ เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี (IT) อย่างไร
ให้ปลอดภัยในสถานศึกษา 
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D 1.9.9 รายละเอียดโครงการพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หัวข้อ "Education Reimagined - The 
Future of Learning" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

D 1.9.10 รายละเอียดโครงการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books 
& e-Journals) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 

D 1.9.11 แผ่นประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ห้อง SDU Online 
Learning” สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

D 1.9.12 แผ่นประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฎิบัติการ “Reskills การใช้งานระบบ WBSC2021 For CE (Circular 
Economy)” สำหรับอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

D 1.9.13 แผ่นประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้าง Content โดนใจด้วย Smartphone” สำหรับ
บุคลากรสำนักกิจการพิเศษ 

D 1.9.14 แผ่นประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ในหัวข้อ “การเตรียมความ
พร้อมในการวัดและประเมินผลปลายภาคในระบบ WBSC2021” 

D 1.9.15 แผ่นประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างาแบบสอบถามออนไลน์ 
โดยใช้ Google Form/Microsoft Form เพื่อใช้ในงานของบุคลากรสายสนับสนนุสังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ” 

D 1.9.16 แผ่นประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “เทคนิคการออกแบบงานกราฟิกให้ดูมือโปร ด้วย 
Canva” สำหรับบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ 

D 1.9.17 แผ่นประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ “Upskill & Reskill เทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ห้อง SDU Online Learning” 

D 1.9.18 ระบบ SDU Online Course 
D 1.9.19 ระบบ SDU MOOC 
D 1.9.20 ระบบหลักสูตรระยะสั้น 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 
2. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร 
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เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้ 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน บรรลุ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได ้

1 จำนวน มคอ.3 ได ้ร ับการปรับปรุง 
ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ก ั บย ุ คด ิ จ ิ ท ั ลท ี ่ เ ป ิ ดสอนในภาค
การศึกษาปัจจุบัน และบรรจุอยู ่ใน
ระบบฐานข้อมูล WBSC 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

1 คะแนน 

✓ 

2 จำนวนรายวิชาที ่ม ีความร่วมมือกับ
หน่วยงานที ่ช่วยสร้างเสริมทักษะให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 
1 

คะแนน 

✓ 

3 จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนมีการบูรณา
การสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 

1 คะแนน 

✓ 

4 จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนที ่สร ้างทักษะความสามารถใน
เรียนรู ้ ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน 
(Ability to learn) 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
 

1 คะแนน 

✓ 

เกณฑ์ความท้าทาย 

5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น อ อ น ไ ล น ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 
82.43 

 
3 คะแนน 

✓ 

6 จิ๋วแต่แจ๋ว 
- ร ะ ด ั บ ค ณ ะ / โ ร ง เ ร ี ย น 

นิทรรศการออนไลน์ ครั้งที่ 4 

เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 - ร ะ ด ั บ ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย 
น ิทรรศการออนไลน ์ ราย
วิชาการการศึกษาทั่วไป 

 3 คะแนน ✓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.10 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : รายวิชาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่ 
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การประเมินตนเอง 
เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 
 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

13 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการดำเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 1 มคอ. 3 ได้รับการปรับปรุงออกแบบการเรียนการสอนแบบที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาปัจจุบัน และบรรจุอยู่ในระบบฐานข้อมูล WBSC ร้อยละ 100 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมดำเนินการจัดทำ มคอ 3 ในรายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 
และความเป็นสวนดุสิต รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ SDU Online Learning Platform 
สำหรับการเรียนในรูปแบบ Online On-site และ Hybrid โดยใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน WBSC-LMS ร่วมกับ
ระบบสอนออนไลน์ Microsoft Teams ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและออกแบบการเรียนการสอนตาม มคอ.3 
ประจำปีการศึกษา 2564 ครบทุกรายวิชาตามนโยบายมหาวิทยาลัย (ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน)  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล  WBSC ตามรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 
1,357 รายวิชา ดังนี้ 

1. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 684 รายวิชา 
2. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 624 รายวิชา 
3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 49 รายวิชา 

 
1,357 x 100 = ร้อยละ 100 

                                                        1,357 
 
ยกตัวอย่างเช่น มคอ 3 ส่วนที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนของหมวดหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 
2564 ผ่านเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=3425 (D 
1.10.1) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดของรายวิชา ความเป็นสวนดุสิต 
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2. รายละเอียดของรายวิชา การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล Living in the Digital Era 

 

 
 
     ข้อ 2 จำนวนรายวิชาที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่ช่วยสร้างเสริมทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง  ร้อย
ละ 90 
      ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์โดยในปีการศึกษา 2564 มี
สาขาวิชาที่ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 
สาขาวิชา (D 1.10.2) ดังนี้ 
 

5 x 100 = ร้อยละ 100 
                                                           5 
แหล่งฝึกประสบการณ์ของหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 สาขา จาก 1 คณะ 

1. รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ 2 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 2 คน 

แหล่งฝึกประสบการณ์ของหน่วยงานภายใน จำนวน 4 สาขา จาก 3 คณะ 
1. รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 6 คน 
2. รายวิชา 3654802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(360) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน 
3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน 
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 คน 
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     ข้อ 3 จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนมีการบูรณาการสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ร้อยละ 90 
     ผลการดำเนินงานข้อ 3 ทุกรายวิชาจำนวน 1,357 รายวิชา ที่เปิดสอนมีการบูรณาการสื่อการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ WBSC และสอดคล้องกับ มคอ. 3 ส่วนที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะนำสื่อ
การเรียนรู้ที่ต่าง ๆ อัพโหลดเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ 

 
1,357 x 100 = ร้อยละ 100 

                                                         1,357 
ภาพตัวอย่างจากระบบ WBSC-LMS (D 1.10.3)  
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    ข้อ 4 จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างทักษะความสามารถในเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้านอก
ห้องเรียน (Ability to learn) ร้อยละ 75 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 สำนักวิทยบริการฯ ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงทุกรายวิชามีการระบุไว้ใน มคอ.3 หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1,357 x 100 = ร้อยละ 100 

                                                         1,357 
ยกตัวอย่างเช่น  

1. การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จำนวน 22 ฐานข้อมูล (D 1.10.4)   
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2. การใช้งาน e-Book (D 1.10.5)   
 

 
 

3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (D 1.10.6)   
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4. การอบรมผ่านระบบ SDU MOOC (D 1.10.7) ระบบ SDU Online Course (D 1.10.8) และการจัดการศูนย์
ทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายในสายวิชาการ จำนวน 5 หน่วยงาน 8 
รายวิชา ดังนี้ 
1. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

- ระบบ SDU MOOC  วิชา 2551130 พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- ระบบ SDU MOOC  โครงการว ิจ ัย (ภาษาไทย) เร ื ่องการพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและการเทียบผลคะแนนแบบทดสอบกับกรอบมาตรฐานอ้างอิง
สากลของย ุ โรป  (ภาษาอ ังกฤษ) : Developing Suan Dusit University-Standardized English 
Proficiency Test (SDU-SEPT) and Mapping SDU-SEPT onto the Common European 
Framework of Reference (CEFR) 

3. โรงเรียนการเรือน  
- SDU Online Course จัดอบรมที ่ เก ี ่ยวข้องในรายวิชาฝึกปฏิบัต ิงานในสถานประกอบกา ร
อุตสาหกรรมอาหาร รหัสวิชา 50774809 สำหรับนักศึกษารหัส 61  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้มีทักษะด้านปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
- SDU Online Course จัดอบรมที ่ เก ี ่ยวข้องในรายวิชาฝึกปฏิบัต ิงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร รหัสวิชา 50774809 สำหรับนักศึกษารหัส 61 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร (ฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์) 
- SDU Online Course จัดอบรมที ่ เก ี ่ยวข้องในรายวิชาฝึกปฏิบัต ิงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร รหัสวิชา 50774809 สำหรับนักศึกษารหัส 61 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร (ฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ) 
- SDU Online Course โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิต
ของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กิจกรรมที่ 2 Dance at Home  

4. โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ 
- SDU Online Course รายวิชา ประกาศนียบัตร (Non-degree) วิชาการสร้างสมรรถนะทางด้าน
ออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (Competency in Designing for Career Advancement) 

5. ศูนย์การศึกษาลำปาง 
- SDU Online Course ก ิ จ ก ร ร ม  TOEIC Level Up: Improving the Standard of English 
Language 

 
     ข้อ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 75 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Online Learning 
และ Hybrid Learning 100 เปอร์เซนต์ ผ่านระบบ WBSC-LMS Microsoft Teams และ Zoom มีการสำรวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,014 คน พบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 82.43  (D 1.10.9)  
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     ข้อ 6 จิ๋วแต่แจ๋ว  
    ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานให้กับ คณะครุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิทรรศการออนไลน์ ครั้งที่ 4 
“การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาชีพ” ผ่าน Application SPATIAL  ผลลัพธ์จากการจัดนิทรรศการ
ออนไลน์ในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถแสดงผลงานในเชิงประจักษ์และยืดหยุ่นกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid 
Learning ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ต้นแบบของสื่อและผลงานของนักศึกษาใหักับรุ่นน้องและ
ผู้สนใจ เป็นพื้นฐานความรู้ในการต่อยอด เป็นช่องทางในเผยแพร่ผลงานได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ซึ่งจะสอดคล้อง
กับจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านความหลากหลายทางการศึกษา ประเด็นมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์บนฐานแห่งเทคโนโลยี (D 1.10.10) 
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการออนไลน์แสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่มีการบูรณาการวิชาการศึกษา
ทั่วไป 3 รายวิชา ดังนี้ รายวิชาความเป็นสวนดุสิต รายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถี
ชีวิตสมัยใหม่ (D 1.10.11) 
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และได้จัดเตรียมระบบสนนุผู้เรียนเพื่อให้คำปรึกษาการใช้งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศผา่นช่องทาง IT Help Desk  
(D 1.10.12) 

 

 
 

รายการหลักฐาน  
D 1.10.1 เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=3425 
D 1.10.2 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
D.1.10.3 ภาพตัวอย่างจากระบบ WBSC-LMS 
D 1.10.4 การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จำนวน 22 ฐานข้อมูล 
D 1.10.5 การใช้งาน e-Book 
D 1.10.6 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
D 1.10.7 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ใช้งานระบบ SDU MOOC 
D 1.10.8 บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ใช้งานระบบ SDU Online Course 
D 1.10.9 ผลการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
D 1.10.10 ภาพการจัดนิทรรศการออนไลน์ ครั้งที่ 4 “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาชีพ” 
D 1.10.11 https://wbscport2021.dusit.ac.th/view/view.php?id=388 
D 1.10.12 ระบบ Open Chat: IT Help Desk   
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
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เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้ 

ข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน บรรลุ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได ้

1 พื ้นที ่สนับสนุนการเรียนรู ้ที ่ส ่งเสริม
ค ว า ม ค ิ ด ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์  ( Activity 
space/Co-working space) 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

2 ระบบและสิ ่งอำนวยความสะดวกใน
การขอใช้/การใช้พื ้นที ่ สามารถใช้ได้
อย่างสะดวก 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

3 จำนวนผู้มาขอใช้บริการมีการใช้พื ้นที่
สร้างสรรค์เพื่อจัดกิจกรรมกลุ่มรวมทุก
พื้นที่ 

300 คร้ัง จำนวน 
3,378 ครั้ง 

 
1 คะแนน 

✓ 

4 จำนวนผลงานที ่เกิดจากการใช้พื ้นที่
สร้างสรรค์(ประเมินเมื่อมีการจัดการ
เรียนการสอนปกติ) 

30 ผลงาน จำนวน 
1,078 
ผลงาน 

 
1 คะแนน 

✓ 

5 ความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ ร้อยละ 80 ร้อยละ 
81.05 

 
1 คะแนน 

✓ 

เกณฑ์ความท้าทาย 

6 รายงานผลความคุ้มค่าทั้งเชิงคุณภาพ
และปริมาณการใช ้ประโยชน์พื ้นที่
สร ้างสรรค ์ รวมถึงอาคาร โรงงาน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยลงทุน 
(กำหนดแหล่งที่จะรายงาน) 

ร้อยละ 100 
 
 

3 คะแนน 

ร้อยละ 100 
 

3 คะแนน 
 

✓ 

7 จิ๋วแต่แจ๋ว เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.11 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : การสร้างพื้นที่การจัดการเรียนรู้/สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
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- พ ื ้นท ี ่ การ เร ี ยนร ู ้ ร ูปแบบ 
Smart Spaces  

การประเมินตนเอง 
เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 
 

7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

 

7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

11 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการดำเนินงาน 7 ข้อ ดังนี ้
     ข้อ 1 พื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Activity space/Co-working space) 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดพื้นทีส่ร้างสรรค์ในการเรียนรู้ภายในสำนักวิทยบริการฯ ในเล่ม
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ผ่านเวบ็ไซต์ https://arit.dusit.ac.th (D 1.11.1)  ดังนี้  

1) ลานกิจกรรม VL ชัน้ 1 อาคารวทิยบริการ ให้บริการการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

 
 

2) BYOD Zone ชั้น 1 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

 
 

3) Relax Zone ชัน้ 1 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 
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4) Work Zone ชัน้ 1 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

 
 
 

5) Co-working Space ชัน้ 3 พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

 
 

6) มุมความรู้ภาษาจนี ชัน้ 1 (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

7) มุมความรู้ Green Library (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 
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8) ห้อง Virtual Learning Room จำนวน 13 ห้อง  

 
 

9) ห้อง Online Learning Room จำนวน 14 ห้อง 

 
 

10) ห้อง Hybrid Learning จำนวน 43 ห้อง 
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11) ห้องผลงานวิชาการ 

 
 

12) ห้องประชุม sharing room (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

 
 
 

13) ห้องบันทึกเสียง TBL 

 
 

    ข้อ 2 ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขอใช้/การใช้พื้นที่ สามารถใช้ได้อย่างสะดวก 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาระบบจองห้องออนไลน์ Room Booking ผ่านทาง 
https://roombooking.dusit.ac.th (D 1.11.2) เพื่อสำรองห้องสำหรับการเรียนการสอน การประชุม ซึ่งภายในห้อง
ดังกล่าวจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน ชุดเครื่องเสียง และระบบการเรียนออนไลน์ และ
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา โดยปัจจุบันได้พัฒนาระบบรองรับการจองห้องออนไลน์ 3 ส่วน คือ 

- SDU Online Learning ประกอบไปด้วย Virtual Learning Room จำนวน 13 ห้อง และ Online 
Learning Room จำนวน 14 ห้อง 

- Hybrid Learning ประกอบไปด้วย ห้องเรียนประเภท Hybrid จำนวน 43 ห้อง 
- The Suan Dusit Place ประกอบไปด้วยประชุม/สัมมนาของโรงแรมสวนดุสิตเพลส จำนวน 15 ห้อง 
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นอกจากนี้หน่วยงานตา่ง ๆ ยงัสามารถขอใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมผ่านทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
โดยจะมีผู้รบัผิดชอบระบบจองห้องออนไลน์จัดลงปฏิทนิเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนกลางในการดูแล ทั้งนี้ได้จัดสรรสิ่งอำนวย
ความสะดวกภายในห้องและบริเวณโดยรอบของพื้นที่การเรียนรู ้ดังนี้  

- WIFI จำนวน 749 จุด 
- ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 22 ฐาน การเข้าใช้งานจำนวน 46,533 คร้ัง  
- ระบบ e-Book จำนวน 212 คร้ัง 
- เครื่อง Notebook  จำนวน 10 คร้ัง 
- กล้องและขาตั้งกล้องสำหรับการประชุมและการเรียนออนไลน์ จำนวน 10 ชุด 
- กล้อง Virtual Reality จำนวน 20 ชุด จำนวน 1 ครั้ง (คณะครุศาสตร์) 
- บริการหูฟัง จำนวน 20 ชุด จำนวน 3 ครั้ง (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) 
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     ข้อ 3 จำนวนผู้มาขอใช้บริการมีการใช้พื้นที่สร้างสรรค์เพ่ือจัดกิจกรรมกลุ่มรวมทุกพื้นที่ 300 ครั้ง 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 3  สำนักวิทยบริการฯ เปิดพืน้ที่การให้บริการเป็นโซนต่าง ๆ และเน้นยำ้ให้มีบริการ WIFI 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ จำนวน 3,378 คร้ัง 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อห้อง 
จำนวนครั้งที่ใช้งาน (แยกรายเดือน) 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

รวม 

1 ลานกิจกรรม VL ชั้น 1  อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องสมุด 0 

2 BYOD Zone ชั้น 1  อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องสมุด 0 

3 Relax Zone ชั้น 1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องสมุด 0 

4 Work Zone ชั้น 1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องสมุด 0 

5 Co-working Space ชั้น 3  อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องสมุด 0 

6 มุมความรู้ภาษาจีน ชั้น 1  อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องสมุด 0 

7 มุมความรู้ Green Library  อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องสมุด 0 

8 ห้องสตูดิโอ อาคาร 11 ชั้น 2 อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องสมุด 0 

9 
Vitual Instruction room 
01 อาคาร 2 ชั้น 1 

28 34 39 45 32 20 38 38 29 22 32 24 381 

10 
Online Learning room 02 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ใน
ห้องสมุด) 

17 23 21 14 24 20 24 33 27 23 17 13 256 

11 
Online Learning room 03 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

7 19 14 8 5 6 14 2 4 14 7 12 112 

12 
Online Learning room 04 
โรงเรียนการเรือน 

9 21 7 8 3 5 1 9 8 11 8 9 99 

13 
Online Learning room 05 
คณะพยาบาลศาสตร์  

2 17 19 16 7 7 12 23 10 15 9 4 141 

14 
Vitual Instruction room 
06 อาคาร 5 (ละอออุทิศ) ชั้น 
3 ห้อง 531-532 

15 19 12 4 11 11 14 5 4 - - 1 96 

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

14 15 10 11 22 22 18 2 - 3 2 - 119 

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

16 31 3 22 16 16 26 34 20 21 28 12 245 

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

5 11 10 15 18 17 22 16 20 13 24 13 184 

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

14 14 15 27 15 11 7 19 11 21 23 22 199 
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19 
Online Learning room 11 
ห้อง 247 อาคาร 2 ชั้น 4 
(โรงเรียนการท่องเท่ียวฯ) 

27 25 16 31 20 24 13 8 15 21 26 27 253 

20 
Online Learning room 12 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

9 27 15 21 5 3 2 8 7 - - - 97 

21 
Online Learning room 13 
ศูนย์การศึกษานครนายก  

7 19 17 18 6 13 11 10 5 9 9 6 130 

22 
Online Learning room 14 
ศูนย์การศึกษาลำปาง  

22 27 22 17 14 6 13 10 14 16 20 12 193 

23 
Online Learning room 15 
ศูนย์การศึกษาตรัง  

2 13 19 19 17 6 11 5 7 4 8 9 120 

24 
Online Learning room 16 
ศูนย์การศึกษาหัวหิน  

- - - - - - - - - - - - 0 

25 
Viritual Instruction room 
17 อาคาร 5 (ละอออุทิศ) ชั้น 
3 ห้อง 531-532 

- 4 11 1 21 1 13 10 2 - 18 19 100 

26 
Viritual Instruction room 
18 อาคาร 5 (ละอออุทิศ) ชั้น 
3 ห้อง 531-532 

- 2 5 - 4 24 7 9 4 - - 2 57 

27 
Viritual Instruction room 
19 อาคาร 11 ชั้น 2 

5 24 22 33 22 21 24 21 20 21 16 12 241 

28 
Viritual Instruction room 
20 อาคาร 11 ชั้น 2 

6 17 9 20 22 17 16 15 15 8 9 20 174 

29 
Viritual Instruction room 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

- - - - - - - - - 1 5 4 10 

30 
Viritual Instruction room 
22 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

- - - - - - - - - 11 17 16 44 

31 
Viritual Instruction room 
23 วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

- - - - - - - - - - - - 0 

32 
Viritual Instruction room 
24 ศูนย์การศึกษาลำปาง 

- - 9 5 8 6 3 6 10 2 5 6 60 

33 
Viritual Instruction room 
25 ศูนย์การศึกษานครนายก 

- - - - - - - - - - - 1 1 

34 
Viritual Instruction room 
26 ศูนย์การศึกษาหัวหิน 

- - - - - - - - - - - - 0 

35 
Viritual Instruction room 
27 ศูนย์การศึกษาตรัง 

- - - - - - - - - - - - 0 

36 ห้องผลงานวิชาการ 5 6 5 5 7 0 6 9 0 10 4 7 65 

37 ห้องประชุม sharing room อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องสมุด  

38 ห้องบันทึกเสียง TBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 
 
 
 
 



60 
 

     ข้อ 4 จำนวนผลงานที่เกิดจากการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ (ประเมินเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนปกติ) 30 ชิ้น 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 จำนวนผลงานรวมทั้งสิน้ 1,078 ผลงาน ผา่นระบบ SDU Online Course (D 1.11.3) 
ดังนี ้

1. ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจนี-อาเซียน  1 ก.ย. – 30 พ.ย. 64  30 ตอน 
2. ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมยัใหม่ 1/64 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 64  30 ตอน 
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1/64 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 64  32 ตอน 
4. ภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC 1+2 รุ่น 6 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 60 ตอน  
5. ภาษาอังกฤษติวอังกฤษ intermediate1 15 ต.ค. – 30 พ.ย. 64 30 ตอน 
6. TOEIC 1 inter  15 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 30 ตอน 
7. ภาษาอังกฤษ ติวอังกฤษ Basic 3 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 64  20 ตอน 
8. ภาษาอังกฤษ TOEIC FOR STAFF รุ่น 1 3 ธ.ค. – 31 ม.ค. 65  30 ตอน 
9. ภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC 1+2 รุ่น 7 20 ธ.ค. – 3 ก.พ. 65  60 ตอน 
10. TOEIC 2 inter 5 ม.ค. – 15 ก.พ. 65  30 ตอน 
11. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2/64 17 ม.ค. – 10 เม.ย. 65 32 ตอน 
12. ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมยัใหม่ 2/64 17 ม.ค. – 10 เม.ย. 65 30 ตอน 
13. ภาษาอังกฤษ TOEIC 1  

สำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (รุ่นที่ 1) 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 65 30 ตอน 
14. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ 

สำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “ BASIC 2” รุ่นที่ 1 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 65 20 ตอน 
15. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ 

สำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “BASIC 3” รุ่นที่ 1 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 65 20 ตอน 
16. คอร์ส “Upskill with TOEIC” 1 มี.ค – 31 พ.ค. 65  30 ตอน 
17. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ 

สำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “BASIC 3” รุ่นที่ 2 18 เม.ย – 31 พ.ค. 65 20 ตอน 
18. ภาษาอังกฤษ TOEIC 1+2 FOR STAFF รุ่น 2 1 เม.ย – 31 พ.ค. 65 62 ตอน 
19. ภาษาอังกฤษคอร์ส TOEIC 2 REPLAY! สำหรับ น.ศ. 5 พ.ค. – 31 ก.ค. 65 30 ตอน 
20. ภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC 1+2 รุ่น 8 15 มี.ค. – 30 ม.ย. 65  60 ตอน 

ภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC 1+2 รุ่น 9 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65  62 ตอน 
21. ภาษาอังกฤษคอร์ส TOEIC 2 REPLAY! FOR STAFF 5 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65 32 ตอน 
22. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3/64 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65 32 ตอน 
23. ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมยัใหม่ 3/64 20 มิ.ย. – 9 ส.ค. 65 33 ตอน 
24. ภาษาอังกฤษ TOEIC 1+2 FOR STAFF รุ่น 3 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 65 62 ตอน 
25. “Grammar ได้หน้า (ไม่) ลืมหลงั” 10 ตอน 
26. Reading Art and Culture 9 ตอน 
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    ข้อ 5 ความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ ร้อยละ 80 
    ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจการใช้งานห้อง SDU Online Learning 
ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 โดยมีผู ้ตอบบแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 100 คน จากหน่วยงานทั้งหมด 28 
หน่วยงาน ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 คิดเป็น ร้อยละ 81.05 แยกเป็นประเด็นความพึงพอใจตามลำดับ
ต่อไปนี้ (D 1.11.4) 

- สภาพแวดล้อมภายในห้อง SDU Online Learning ร้อยละ 94.40 
- สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง SDU Online Learning ร้อยละ 93.60 
- เจ้าหน้าที่ประสานงานกลาง ร้อยละ 93.20 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่าย หรือเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อฯ ร้อยละ 92.80 
- เจ้าหน้าที่ดูแลประจำห้อง SDU Online Learning ที่เคยใช้บริการ ร้อยละ 92.40 
- ระบบจองห้องออนไลน์ (Room booking) ร้อยละ 92.40 
- คุณภาพของสัญญาณภาพและเสียง ร้อยละ 89.60 

 
     ข้อ 6 รายงานผลความคุ้มค่าทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณการใช้ประโยชน์พื้นที่สร้างสรรค์ รวมถึงอาคาร 
โรงงานครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยลงทุน (กำหนดแหล่งที่จะรายงาน) ร้อยละ 100 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 สำนักวิทยบริการฯ ไดป้ระเมินความคุ้มค่าห้อง SDU Online Learning และ ห้อง SDU 
Virtual Learning จำนวนทัง้สิน้ 27 ห้อง มีการใช้งานจำนวน 24 ห้อง และไม่มีการใช้งานจำนวน 3 ห้อง (วิทยาเขต
สุพรรณบุรีปิดปรบัปรุงอาคาร ศูนย์การศึกษานครนายก และศูนย์การศึกษา หัวหิน ไม่มีการจัดการเรียนการสอน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยมีการรายงานผลความคุ้มค่าให้กับรองอธิการบดีฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศถึงสถิติการเข้าใช้งาน
เป็นประจำทุกเดือน  

27 x 100 = ร้อยละ 100 
                                                          27 
 

ลำดับที่ ชื่อห้อง งบประมาณ 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น ใช้สำหรับ 

2563 2564 

1 Vitual Instruction room 01 อาคาร 2 ชั้น 1 568,750 279 381 102 
จัดการเรียน/

ประชุม 

2 Online Learning room 02 อาคารบณัฑิตวิทยาลัย  
568,750 

184 256 72 
จัดการเรียน/

ประชุม 

3 Online Learning room 03 คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
568,750 

100 112 12 
จัดการเรียน/

ประชุม 

4 Online Learning room 04 โรงเรียนการเรือน 
568,750 

84 99 15 
จัดการเรียน/

ประชุม 

5 Online Learning room 05 คณะพยาบาลศาสตร์  
568,750 

48 141 93 
จัดการเรียน/

ประชุม 

6 Vitual Instruction room 06 อาคาร 5 (ละอออุทิศ)  
568,750 66 

96 30 
จัดการเรียน/

ประชุม 

7 Online Learning room 07 อาคาร 5 (ละอออุทิศ)  
568,750 

66 119 53 
จัดการเรียน/

ประชุม 

8 
Online Learning room 08 ห้อง 1106 (คณะมนุษย์
ศาสตร์ฯ) 

568,750 
103 245 142 

จัดการเรียน/
ประชุม 

9 
Online Learning room 09 ห้อง 331 3 (คณะ
วิทยาการจัดการ) 

568,750 
120 184 64 

จัดการเรียน/
ประชุม 
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10 
Online Learning room 10 ห้อง 432 (คณะครุ
ศาสตร์) 

568,750 
106 199 93 

จัดการเรียน/
ประชุม 

11 
Online Learning room 11 ห้อง 247 (โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวฯ) 

568,750 
127 253 126 

จัดการเรียน/
ประชุม 

12 Online Learning room 12 วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
568,750 

120 97 -23 จัดการเรียน/
ประชุม 

13 
Online Learning room 13 ศูนย์การศึกษา
นครนายก  

568,750 
119 130 11 

จัดการเรียน/
ประชุม 

14 Online Learning room 14 ศูนย์การศึกษาลำปาง  
568,750 

149 193 44 
จัดการเรียน/

ประชุม 

15 Online Learning room 15 ศูนย์การศึกษาตรัง  
568,750 

29 120 91 
จัดการเรียน/

ประชุม 

16 Online Learning room 16 ศูนย์การศึกษาหัวหิน  
568,750 

8 0 -8 
จัดการเรียน/

ประชุม 

17 
Viritual Instruction room 17 อาคาร 5 (ละออ
อุทิศ)  

616,480 
0 

100 100 
จัดการเรียน/

ประชุม 

18 
Viritual Instruction room 18 อาคาร 5 (ละออ
อุทิศ)  

616,480 0 
57 57 

จัดการเรียน/
ประชุม 

19 Viritual Instruction room 19 อาคาร 11 ชั้น 2 
616,480 0 

241 241 
จัดการเรียน/

ประชุม 

20 Viritual Instruction room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 
616,480 0 

174 174 
จัดการเรียน/

ประชุม 

21 Viritual Instruction room 21 ศูนยว์ทิยาศาสตร์ 
616,480 0 

10 10 
จัดการเรียน/

ประชุม 

22 
Viritual Instruction room 22 อาคารบัณฑิต
วิทยาลยั 

616,480 0 
44 44 

จัดการเรียน/
ประชุม 

23 Viritual Instruction room 23 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
616,480 0 

0 0 
จัดการเรียน/

ประชุม 

24 Viritual Instruction room 24 ศูนย์การศึกษาลำปาง 
616,480 0 

60 60 
จัดการเรียน/

ประชุม 

25 
Viritual Instruction room 25 ศูนย์การศึกษา
นครนายก 

616,480 0 
1 1 

จัดการเรียน/
ประชุม 

26 Viritual Instruction room 26 ศูนย์การศึกษาหวัหิน 
616,480 0 

0 - 
จัดการเรียน/

ประชุม 

27 Viritual Instruction room 27 ศูนย์การศึกษาตรัง 
616,480 0 

0 - 
จัดการเรียน/

ประชุม 

      
     ข้อ 7 จิ๋วแต่แจ๋ว 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 7  สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนการให้บริการพื้นที่การจัดการเรียนรู้/สังคมแห่งการเรียนรู้
กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านการบริการสิ่งอำนวยความ
สะดวกพื้นฐาน โดยมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ สามารถ
เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา เป็นบริการพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในรูปแบบ Smart Spaces 
รองรับการเรียนรู้ในยุค Disruption ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเน้นการ
พัฒนาทักษะ Digital iteracy ของนักศึกษาเพื่อขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้Smart Spaces จึงเป็นพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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เปิดให้บริการทั้งในมหาวิทยาลัยผ่าน Café Library แบบ Co-Working Spaces โดยเน้นการให้บริการสืบค้นความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ Smart Spaces จากภายนอกมหาวิทยาลัย 
สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ ยกเว้นบริการฐานข้อมูลออนไลน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
Book) ต้องทำการ VPN ก่อน จึงจะสามารถเข้ามาสืบค้นฐานข้อมูลและอ่านหนังสือออนไลน์ได้ โดยรวบรวมข้อมูลไว้ใน
เล่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หน้า (D 1.11.5) และคู่มือเทคโนโลยีดิจิทัล หน้า 81 (D 1.11.6) ยกตัวอย่างเช่น  

1. Café Library ในรูปใหม่ มีความทันสมัย ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น มีโต๊ะเก้าอี้ ปลั๊กไฟ และอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไว้
บริการ พร้อมจำหน่ายขนมเบเกอรี่ เครื่องดื่ม อาหาร ไอศกรีม ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่
ได้มีโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยในราคามิตรภาพและย่อมเยา เพราะจุดประสงค์หลักไม่ได้แสวงหาผลกำไรใน
เชิงธุรกิจ เพียงแต่สร้างไว้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ และสื่อสารกัน สำหรับ Café Library ซึ่งผู้ที่เข้ามาใน
สถาบันการศึกษาแห่งนี้สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความพอใจ  ภายในพื ้นที ่ Café Library เน้นการ
ให้บริการสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และบริการอ่านหนังสือออนไลน์ (e-Book) ฟรี ผ่านบริการ 
Internet สำหรับบุคคลภายนอก เข้าถึงได้จาก SSID “DUSIT-CAFÉ” และสำหรับนักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เข้าถึงได้จาก SSID “DUSIT-SECURE” 

 
2. พื้นที่การทำกิจกรรม Activity space พื้นที่สร้างสรรค์ในการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออกแบบให้

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และความเชี่ยวชาญของพื้นที่ ซึ ่งนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ตาม
อัธยาศัย 
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รายการหลักฐาน  
D 1.11.1 เล่มคู่มือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านทาง https://arit.dusit.ac.th 
D 1.11.2 ระบบจองห้องออนไลน์ Room Booking: https://roombooking.dusit.ac.th 
D 1.11.3 ระบบ SDU Online Course https://onlinecourse.dusit.ac.th/ 
D 1.11.4 ผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้งานห้อง SDU Online Learning 
D 1.11.5 เล่มคู่มือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านทาง https://arit.dusit.ac.th 
D 1.11.6 คู่มือเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านทาง https://arit.dusit.ac.th 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย 
2. นายสถิตย์ เชิดฉันท์ 
3. นางสาวเบญญาภา จงเกษม 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายวีระพันธ์ ชมภูแดง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
3. นางจำนรรจา พลอยมุกดา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร 
5. นายไพฑูรย์ นามเสนา 
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SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 

      

 

 

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน คะแนน บรรลุ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 การสร้างมาตรฐาน/มีส่วนร่วมในการ
กำหนดมาตรฐานงานวิชาชีพ และ/
หร ือการออกแบบการว ั ด/กำกับ
มาตรฐานให้กับผู้ปฏิบัติในวิชาชีพนั้น 
ๆ ระดับประเทศ 

1 งาน 2 งาน 
 

2 คะแนน 

✓ 

2 การสร้างสรรค์/นวัตกรรมของสาขาอัต
ลักษณ์ ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการจัด
เรียนการสอน หรือธุรกิจวิชาการ 

1 ชิ้น 8 บทเรียน
ออนไลน ์

 
8 คะแนน 

✓ 

3 บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/
ได้รับมาตรฐานวิชาชีพระดับชาติ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 2.94 
 

0.29 
คะแนน 

 

4 นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์/สาขาอื่นที่มี
ผลงานด้านอัตลักษณ์ได ้ร ับรางวัล
ระดับชาติ 

ร้อยละ 25 - - 

เกณฑ์ความท้าทาย 
5 ผลงานจากงานวิจัยที ่สามารถสร้าง

ประโยชน ์ได ้ในอุตสาหกรรม/ขาย
ลิขสิทธิ์ได้ 

1 ชิ้นงาน - - 

6 บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/
ได้รับมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 1 - - 

7 นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์/สาขาอื่นที่มี
ผลงานด้านอัตลักษณ์ได้รับรางวัลระดบั
นานาชาติ 

ร้อยละ 5 - - 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.5 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : ความโดดเด่นของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
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8 ผู้เข้าร่วมอบรมศูนย์ฝึกมาตรฐานอาชีพ
ในสาขาวิชาชีพด้านอัตลักษณ์ที่รับการ
ร ั บ ร อ ง จ า ก ห น ่ ว ย ง า น ว ิ ช า ชี พ
ระด ับประเทศ/นานาชาต ิ  (กล ุ ่ม/
จำนวน) 

1 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 
 

1 คะแนน 

✓ 

9 ชาวต ่างชาติเข ้าอบรมในหลักสูตร
วิชาชีพของสาขาอัตลักษณ์ 

อย่างน้อย 1 
คน 

- - 

10 จิ๋วแต่แจ๋ว 
- ยกระด ับสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 - พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 
 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

5 ข้อ 
(ข้อ 1-3, 8, 10) 

 

5 ข้อ 
(ข้อ 1-3, 8, 10) 

 

17.29 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการดำเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
    ข้อ 1 การสร้างมาตรฐาน/มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานงานวิชาชีพ และ/หรือการออกแบบการวัด/กำกับ
มาตรฐานให้กับผู้ปฏิบัติในวิชาชีพนั้น ๆ ระดับประเทศ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักคือ
การบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน ซึ่งส่วนหนึ่งคือการสร้างมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านอัตลักษณ์ที่ได้ รับการ
รับรองจากหน่วยงานวิชาชีพระดับประเทศ ได้แก่ 

1. “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานการทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรแกรม Microsoft Office” โดย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินการจัดตั้งศนูยข์ึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สำหรับบุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก (D 5.5.1) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทรได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลาง เพื่อการ
ยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 
(Thailand Digital Government Academy : TDGA) ภายใต้การดำเนิงานของ สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ในหลักสูตร DGA307 การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กร (IT Service Management) (D 5.5.2) 

3. คณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบและจัดพิมพ์ต้นฉบับแบบทดสอบสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
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     ข้อ 2 การสร้างสรรค์/นวัตกรรมของสาขาอัตลักษณ์ ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการจัดเรียนการสอน หรือธุรกิจ
วิชาการ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนการสร้างสรรค์/นวัตกรรมการอบรมผ่านระบบ SDU 
MOOC (D 5.5.3) ระบบ SDU Online Course (D 5.5.4) และการจัดการศูนย์ทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายในสายวิชาการ จำนวน 5 หน่วยงาน 8 รายวิชา ดังนี้ 

1. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
- ระบบ SDU MOOC  วิชา 2551130 พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ระบบ SDU MOOC  โครงการวิจ ัย (ภาษาไทย) เร ื ่องการพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและการเทียบผลคะแนนแบบทดสอบกับกรอบมาตรฐาน
อ้างอ ิงสากลของย ุโรป  (ภาษาอังกฤษ) : Developing Suan Dusit University-Standardized 
English Proficiency Test (SDU-SEPT) and Mapping SDU-SEPT onto the Common 
European Framework of Reference (CEFR) 

3. โรงเรียนการเรือน  
- SDU Online Course จัดอบรมที ่เกี ่ยวข้องในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร รหัสวิชา 50774809 สำหรับนักศึกษารหัส 61 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้มีทักษะด้านปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
- SDU Online Course จัดอบรมที ่เกี ่ยวข้องในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร รหัสวิชา 50774809 สำหรับนักศึกษารหัส 61 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร (ฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์) 
- SDU Online Course จัดอบรมที ่เกี ่ยวข้องในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร รหัสวิชา 50774809 สำหรับนักศึกษารหัส 61 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร (ฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ) 
- SDU Online Course โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้
ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กิจกรรมที่ 2 Dance at Home  

4. โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ 
- SDU Online Course รายวิชา ประกาศนียบัตร (Non-degree) วิชาการสร้างสมรรถนะทางด้าน
ออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (Competency in Designing for Career Advancement) 

5. ศูนย์การศึกษา ลำปาง 
- SDU Online Course ก ิ จกรรม  TOEIC Level Up: Improving the Standard of English 
Language 
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     ข้อ 3 บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ได้รับมาตรฐานวิชาชีพระดับชาติ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลระดับชาติจำนวน 2 คน จากบุคลากรทั้งหมด 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94  
 

2 x 100 = ร้อยละ 2.94 
                                                         68 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสดุา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศรางวัลผู้มี
คุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานวันคลา้ยวนัสถาปนาสำนักงานสำนักงานเลขาธกิารคุรุสภา 
ครบรอบ 77 ปี พ.ศ. 2565 (D 5.5.5) 

 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 เร่ืองในวันข้าราชการพลเรือนเดีเด่น ประจำปี 2565 (D 5.5.6) 
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     ข้อ 8 ผู้เข้าร่วมอบรมศูนย์ฝึกมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านอัตลักษณ์ที่รับการรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพ
ระดับประเทศ/นานาชาติ (กลุ่ม/จำนวน)  
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 8 สำนักวิทยบริการฯ มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทดสอบกับศูนย์ฝึกมาตรฐาน
อาชีพ ได้แก ่

- โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล  โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) (D 
5.5.7)  จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
1. อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 4 (Data Analyst) จำนวน 2 คน ได้แก่ 

1.1. นายสนธยา แย้มเดช  
1.2. นายชัชวาลย์ ลาภเกิน 

2. อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (Programmer) หรือ Software Developer ระดับ 3 จำนวน 1 คน 
ได้แก่ 
2.1. นางสาวมณีรัตน์ ธำรงรัตนา 

3. ผู้ปฏิบัตงิานด้านวิศวกรรมข้อมูล  ระดับ 3 (Data Engineer) จำนวน 2 คน ได้แก ่
3.1. นายปภาวนิ ปัญญาใส 
3.2. นายอกนิษฐ์ ธรรมปาโล 

- การทดสอบเพื่อวัดทักษะความสามารถในการใชง้านโปรแกรม Mictosoft Office โดยมีบุคลากรที่ได้รับ 
Certificate (D 5.5.8)  ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร 

1.1. โปรแกรม Microsoft Word 2019 Expert 
1.2. โปรแกรม Microsoft Excel 2019 Expert 
1.3. Microsoft Office Specialist - Expert 
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2. นายอกนิษฐ์ ธรรมปาโล 
2.1. โปรแกรม Microsoft Access 2019 Expert 

3. นายปภาวนิ ปัญญาใส 
3.1. โปรแกรม Microsoft Excel 2019 Expert 

4. นางสาววรรณภรณ์ นชุเจริญ 
4.1. โปรแกรม Microsoft Word 2019 Associate 
4.2. โปรแกรม Microsoft Excel 2019 Associate 
4.3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019 Associate 
4.4. Microsoft Office Specialist - Associate 
4.5. โปรแกรม Microsoft Word 2019 Expert 
4.6. โปรแกรม Microsoft Excel 2019 Expert 
4.7. Microsoft Office Specialist - Expert 

5. นางสาวกุลจิรา แก้วสุจริต 
5.1. โปรแกรม Microsoft Outlook 2019 Associate 

 
     ข้อ 10 จิ๋วแต่แจ๋ว 
     ผลการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (สคช.) โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้า
รับการอบรมและทดสอบ จำนวน 6 อาชีพ (D 5.5.9) ดังนี้ 

1. อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 (System Analyst) 
อบรมวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 
     นักศึกษาเข้าอบรม จำนวน 37 คน 
     ผ่านการอบรม จำนวน 37 คน 
2. อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 4 (Data Analyst) 
อบรมวันที่ 13, 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2565 
     นักศึกษาเข้าอบรม จำนวน 17 คน 
     ผ่านการอบรม จำนวน 16 คน 
3. อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4 (Game Artist (3D Modeler)) 
อบรมวันที่ 5 - 6 และ 12 มีนาคม 2565 
     นักศึกษาเข้าอบรม จำนวน 6 คน 
     อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบส่งจากหน่วยงานผู้จัด 
4. อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 (Game Programmer) 
อบรมวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2565 
     นักศึกษาเข้าอบรม จำนวน 6 คน 
     อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบส่งจากหน่วยงานผู้จัด 
5. อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล  ระดับ 3 (Data Engineer) 
อบรมวันที่ 23 – 25 เมษายน 2565 
     นักศึกษาเข้าอบรม จำนวน 1 คน 
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     ผ่านการอบรม จำนวน 1 คน 
6. อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (Programmer) หรือ Software Developer ระดับ 3 
อบรมวันที่ 25 – 26 และ 29 เมษายน 2565  
     นักศึกษาเข้าอบรม จำนวน 3 คน 
     อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบส่งจากหน่วยงานผู้จัด 

     นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมยังได้ลงนามความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล  (TDGA) ภายใต้การ
ดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) โดยจัดอบรมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร (D 5.5.10) 
ได้แก่  

1. DGA104 หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals)  
2. DGA304 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู ้บริหาร  (Data 

Analytics and Utilization for Executives)  
3. DGA305 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Analytics and Data 

Visualization) 
4. DGA306 หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Techniques) 
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รายการหลักฐาน  
D 5.5.1 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานการทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรแกรม Microsoft Office 
D 5.5.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลาง เพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยสถาบัน

พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) 
D 5.5.3 ระบบ SDU MOOC 
D 5.5.4 ระบบ SDU Online Course 
D 5.5.5 ภาพข่าวรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
D 5.5.6 การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 
D 5.5.7 โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ

ดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
D 5.5.8 การทดสอบเพื่อวัดทักษะความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Mictosoft Office โดยมีบุคลากรที่ได้รับ 

Certificate 
D 5.5.9 โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ

ดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล 
D 5.5.10 ความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณ ี
2. นายสนธยา แย้มเดช 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
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เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน คะแนน บรรลุ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 หลักสูตร (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) 
ที ่บรรจุล ักษณะ IaH ไว้ในรายวิชา/
หลักสูตร 

ร้อยละ 60 1 คะแนน ✓ 

2 การจัดการเรียนการสอนโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีก ับรูปแบบเหมาะสมบ่ม
เพาะให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์และไม่มีขีดจำกัด 

ร้อยละ 80 1 คะแนน ✓ 

3 สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการ
สอนที่แสดงถึงความเป็นสากล 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

4 สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน 
สถานที่ และความเป็นอยู่ที่เรียบร้อย
บ่งบอกความเป็นสากล 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

5 บุคลากรส่วนมากมีบุคลิกภาพที่ดีตาม
แบบฉบับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

6 นักศึกษาส่วนมากมีบุคลิกภาพที่ดีตาม
แบบฉบับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่
มีความเป็นสากล 

เชิงคุณภาพ - - 

เกณฑ์ความท้าทาย 
7 การ ใช ้ ป ระ โยชน ์ จ าก เคร ื อข ่ าย

นานาชาติ เช่น วิธีการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับชาวต่างชาติทั ้งออนไลน์
(Online) และ/หรือ ออนไซต์ (On-
site) 

3 กิจกรรม 
 

3 คะแนน 

4 กิจกรรม 
 

3 คะแนน 

✓ 

8 หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้ามา
รับบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 

10 ครั้ง 
 

3 คะแนน 

2 คร้ัง 
 

0.60 
คะแนน 

✓ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.6 มสด. 

ช ื ่อต ัวช ี ้ว ัด  :  การสร ้างความเป ็นสากลจากภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Internationalization at home: 
IaH) 
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9 หน ่วยงานภายนอกเจาะจงเล ือก
มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิต เป ็นผ ู ้ จัด
โครงการระดับประเทศ 

4 คร้ัง 
 

3 คะแนน 

3 คร้ัง  
 

2.25 
คะแนน 

✓ 

10 หน ่วยงานภายนอกเจาะจงเล ือก
มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิต เป ็นผ ู ้ จัด
โครงการระดับนานาชาติ 

คร้ังละ 3 
 

1 คะแนน 

- - 

11 นักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาและ/
หรืออบรม ในหลักสูตรต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรระยะสั้น
และ/หรือระยะยาว 

1 กลุ่ม 
 

กลุ่มละ 3 

- - 

12 จิ๋วแต่แจ๋ว 
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็น 3 
ภ า ษ า  ( ภ า ษ า ไ ท ย  ภ า ษ า จี น 
ภาษาอังกฤษ) 

เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 - ออกแบบหน่วยงานภายนอก  3 คะแนน ✓  
การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

9 ข้อ 
(1-5, 7-9,12)  

9 ข้อ 
(1-5, 7-9,12)  

16.85 คะแนน บรรลุ 

 

ผลการดำเนินงาน 9 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 1 หลักสูตร (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ที่บรรจุลักษณะ IaH ไว้ในรายวิชา/หลักสูตร 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดทำระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่าน SDU MOOC เป็นช่องทางที่ผู้จัดใช้จัดเก็บเอกสารและวิดีโอหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติใน
รูปแบบออนไลน์ Sufficiency Economy Philosophy : Adaptations to the COVID - 19 ( D 5.6.1) ให้กับกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมชาวตา่งชาติ 
จำนวน 30 คน ดังภาพ 
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     ข้อ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยเลือกใช้เทคโนโลยีกับรูปแบบเหมาะสมบ่มเพาะให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ
อย่างสร้างสรรค์และไม่มีขีดจำกัด 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการ
เรียนรู้และระบบสนับสนุนการทำงานใช้พื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่เปิดช่องทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน ผู้สอน โดยมีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะอนาคตและตอบสนองต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุม
ทุกรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สำหรับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งใน
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2566-2570  (D 5.6.2) จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ 2 การบริการสิ่งอำนวยความสะดวก
พื้นฐาน (Infrastructure services) และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้แนวคิด จิ๋วแตYแจ๋ว (Small 
but Smart) มีการกำหนดทิศทางมหาวิทยาลัย (SDU Directions) พ.ศ. 2563 - 2567 ที ่มุ ่งเน้นการทำงานแบบ 
Design Thinking ผสมผสานเข้าการการใช้เทคโนโลยีเปน็ตัวขับเคลื่อน (Data and Technologies Driver) (D 5.6.3)  
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จากนโยบายสู่การปฏิบัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกใช้เทคโนโลยีกับรูปแบบเหมาะสมบ่มเพาะให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์และไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสินในที่ตั้งกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานในปัจจุบัน 
รวมถึงการจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา และการให้บริการด้านสิ่งสนันสนุนทางการศึกษาและการ
จัดบริการนักศึกษาให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 1/2565) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 
พ.ศ. 2565 (D 5.6.4) มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการการป้องกันของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนแบบ Online การเรียนแบบ 
On-site การเรียนแบบ On-Air และการเรียนแบบ Hybrid สำหรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปฏิบัติงาน ดังภาพ 
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จะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนการสอน
ออนไลน์ที่เป็นศูนย์รวมของทั้งการจัดห้องเรียน พื้นที่ทำกิจกรรม พื้นที่สำหรับส่งงาน รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู ้สอนกับผู ้เร ียน นำทรัพยากรการเรียนรู ้ที ่ส ่งเสริมการอ่านและการเรียนการสอนเข้าสู ่ระบบออนไลน์และ
ประชาสัมพันธ์วิธีเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค
เพื่อคอยให้การช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับผู้เรียนและผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประโยชน์สูงสุง  

และในแต่ละปีการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำคู่มือเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ จำนวน 1,500 
เล่ม เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นคู่มือในการเข้าใช้ระบบและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้ 
และจัดเตรียมไว้ให้สำหรับการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองที่สอดคล้องกับชีวติวิถีใหม่ เช่น ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ พื้นที่จัดการเรียนรู้แบบใหม่ ห้องเรียนออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถรองรับการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site Online On-Air และ Hybrid Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยคู่มือดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน (D 5.6.5) 
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ข้อ 3 สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็นสากล 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้

และสิ่งอำนวยความสะดวก (D 5.6.6) ซึ่งเป็นการสร้างความเป็นสากลจากภายในหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการ
พื้นที่ภายในให้เป็นพื้นที่ที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก
สามารถสืบค้นความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด แบ่งปันพื้นที่การทำงานและเรียนรู้ร่วมกัน มุ่งเน้นก ารออกแบบพื้นที่ที่
เหมาะสมสำหรับทุกคนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเท่าเทียมทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์
การศึกษา โดยได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็นสากลและเหมาะสมต่อ
ผู้เรียน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ และทุกพื้นที่สามารถเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มี
คุณภาพ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ข องมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ จะมีการจัดการและ
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้อง Online Learning ห้อง Virtual Learning และห้องเรียน Hybrid Learning รวมถึงการใช้งาน
ฐานข้อมูลออนไลน์ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ที่แสดงถึงความเป็นสากล เปิดพื้นที่ให้บริการ Café Library จำนวน 13 แห่ง เน้นการให้บริการ
สืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และบริการอ่านหนังสือออนไลน์ (e-Book) ฟรี ผ่านบริการ Internet สำหรับ
บุคคลภายนอก เข้าถึงได้จาก SSID “DUSIT-CAFÉ” และสำหรับนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เข้าถึงได้จาก 
SSID “DUSIT-SECURE” มีเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์ที่ประกอบด้วยระบบ 
WBSC-LMS, Microsoft Teams, iTunes และห้องสตูดิโอ  
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อีกทั้ง มีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการศึกษาในปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้มีการนำเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาร่วมเรียนในชั้นเดียวกันกับเด็กปกติ โดยสำนักวิทยบริการ
ฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อให้ผู้เรียนทุก
คนประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 4 
รูปแบบ ได้แก่ การเรียนแบบ Online การเรียนแบบ On-site การเรียนแบบ On-Air และการเรียนแบบ Hybrid 

 
     ข้อ 4 สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน สถานที่ และความเป็นอยู่ที่เรียบร้อยบ่งบอกความเป็นสากล 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ที่
นำไปสู่การสร้างชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม สถานที่ และความ
เป็นอยู่ที่เรียบร้อยบ่งบอกถึงความเป็นสากล โดยสร้างพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้แ ละสิ่งอำนวยความสะดวกการ
ออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) ซึ่งเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่ม
คนทำงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีข้อจำกัดในการใช้หรือเข้าถึงสิ่งแวดล้อมและสถานที่ เพื่อจะช่วย
ให้เกิดความสะดวกสบายและความปลอดภัย โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนา Platform เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกัน สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่สร้าง สรรค์แบบเปิด 
(Open Space) เพื่อทำให้เป็นพื้นที่กลางสร้างทางเลือกและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ  เน้นการใช้พื้นที่การเรียนรู้และทำ
กิจกรรมร่วมกันแบบสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการด้วย
เครื่องมือการบริหารเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 

 
 

อีกทั้ง มีส่วนร่วมผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักศึกษาพิการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้
ผ่านสื่อดิจิทัลร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (D 5.6.7) 
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     ข้อ 5 บุคลากรส่วนมากมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 จากนโยบายการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการ
นำพาให้องค์กรสามารถเป็นไปตามทิศทางที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดแนวทางแห่ง
ค่านิยมที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต (SDU Guiding GROW Values) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน โดย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดมาตฐานบุคลกรด้านบุคลิกภาพที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรและ
มีการวัดติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และฉบับที่ 2 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และฉบับที่ 2  (D 5.6.8) ซึ่งเป็น
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที ่ต้องปฏิบัติอันเกิดจากการสั่งสมและสืบทอดมายาวนานจน
กลายเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิต ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม มีความเป็นระเบียบ มีสัมมาคารวะ 
นอบน้อมถ่อมตน และประพฤติตนเหมาะสมตามแบบอย่างคนสวนดุสิต มีความเสียสละและเอื้ออาทร ต่อเ พื่อน
ร่วมงาน และบุคคลอื ่น ๆ มีความรักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย ไม่กระทำการที ่นำมาซึ ่งความเสื ่อมเส ียต่อ
มหาวิทยาลัย ทำงานทุกอย่างด้วยความปราณีต มีคุณภาพ มีมาตรฐานและรู้จริงในสิ่งที่ทำ มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับทั้งผิดและรับชอบ อีกทั้ง มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น Smart Librarian และ Smart Technician 
สร้างความเป็น Professional ในการให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อขอใช้บริการเพื่อยกระดับการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงความ
ประณีตและมีความเป็นมืออาชีพ (Passion - driven performance) 
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     ข้อ 7 การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับชาวต่างชาติทั้ง
ออนไลน์(Online) และ/หรือ ออนไซต์ (On-site) 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน 
(Infrastructure services) และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที ่สามารถรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการนำ Digital Transformation มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
ผู้สอนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างหลากหลายและเครือข่ายนานาชาติไ ด้ใช้ประโยชน์จาก
วิธีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับชาวต่างชาติทั้งออนไลน์ (Online) และ/หรือ ออนไซต์ (On-site) ดังนี้ 

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมกับฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ 
ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ในการดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาจีน Pre-HSK พ.ศ. 
2565  ผ่านระบบ SDU MOOC จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2565 
และคร้ังที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2565 (D 5.6.9) 

 



82 
 

   
 

 
 

     2.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมกับลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการดูแลระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
VooV Meeting ดังนี้ 

- กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 12 
เดือน (1 สิงหาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจ
จีน-อาเซียน เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 (D 5.6.10) 

 
- จัดประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกจิ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2565 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ (D 5.6.11) 
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- จัดประชุมอาจารย์ผู ้สอนทั ้งอาจารย์ชาวไทยและต่างชาติภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
มหาวิทยาลัยกวางสี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม
สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 (D 5.6.12) 

 
 

- หัวข้อ "ส่งออกต่างประเทศกับ Alibaba.com ง่ายกว่าที่คุณคิด" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
มหาวิทยาลัย ชั้น 5 (D 5.6.13) 

  
 

3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมกับฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ได้
กำหนดจัดการประชุมการติดตามเรื ่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส 61 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ผ่านระบบออนไลน์ DingTalk เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ 
ห้อง Online Learning 11 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (D 5.6.14) 
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4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการประชุมออนไลน์ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา 
เลขาธิการ  ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และประธานหลักสูตร
ธุรกิจจีน-อาเซียน ม.สวนดุสิตปฏิบัติการแทนอธิการบดี และ ศ.ดร.ฟ่านจั ้วจวิน (Prof. Dr. Fan Zuojun) รอง
อธิการบดี ม.กวางสี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการความร่วมมือทาง
การศึกษา 1 + 2 + 1 สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application ณ ห้อง
ประชุม สพฐ. 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 (D 
5.6.15) 
 

 
 
    ข้อ 8 หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้ามารับบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 8  

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา จัดอบรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนนอกระบบไดร้ับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การจัดการเรียน
การสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และมีทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีความเชี่ยวช าญในด้านการจัดการศึกษาใน
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รูปแบบดังกล่าว และใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดอบรบผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากร
โรงเรียนนอกระบบในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และรุ่นที่ 2 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลยั
สวนดุสิต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษาเป็นวิทยากรและใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย ในการจัดอบรม
หลักสูตรดังกล่าว (D 5.6.16) 

 

 
 
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้รับมอบหมายจากศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ดำเนินการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลของ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 
1/2565 ให้ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีมาตรฐานสากล (https://bangkok.thaijobjob.com) (D 5.6.17) 

 
 
     ข้อ 9 หน่วยงานภายนอกเจาะจงเลือกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้จัดโครงการระดับประเทศ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 9 

1. นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนางสุมิตรา ทองแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 



86 
 

คณะวิทยากร ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้เจาะจงเลือกสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้จัดโครงการระดับประเทศ โดยกิจกรรมจัดอบรมในครั้งนี้ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาต บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และมีทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน ได้แก่ 
รุ ่นที ่ 1 ระหว่างวันที ่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 และรุ ่นที ่ 2 ระหว่างวันที ่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต (D 5.6.18) 

 
 
2.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เจาะจงเลือกกลุ่มงาน e-Learning สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้จัดโครงการระดับประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร
เตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล จำนวน 100 คน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมอบรมในคร้ังนี้ (D 5.6.19) 
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     ข้อ 12 จิ๋วแต่แจ๋ว 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 12 

1.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับคณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของหลักสูตรให้ทันสมัยและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย รวมถึงรองรับการทำงานบน
ระบบ Smart Phone  และ Smart Devices (http://human.dusit.ac.th) (D 5.6.20) 

 

 
 
2.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้รับมอบหมายจากศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ดำเนินการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลของ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 
1/2565 ให้ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีมาตรฐานสากล (https://bangkok.thaijobjob.com) (D 5.6.21) 
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รายการหลักฐาน  
D 5.6.1 รายละเอียดโครงการและข้อมูลนำขึ้นระบบ SDU MOOC ในการผลิตสื่อและจัดทำระบบการเรียนการ

สอนออนไลน์ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Sufficiency Economy for Community Sustainability 
D 5.6.2 แผนพัฒนาความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2566-

2570 (D 5.6.2) จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ 2 การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน (Infrastructure services)  
D 5.6.3 แผนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้แนวคิด จิ๋วแต่แจ๋ว (Small but Smart) มีการ

กำหนดทิศทางมหาวิทยาลัย (SDU Directions) พ.ศ. 2563 - 2567 ที่มุ ่งเน้นการทำงานแบบ Design Thinking 
ผสมผสานเข้าการการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน (Data and Technologies Driver)  

D 5.6.4 นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
COVID-19 (ฉบับที่ 1/2565) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 

D 5.6.5 คู่มือเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://arit.dusit.ac.th  
D 5.6.6 พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://arit.dusit.ac.th 
D 5.6.7 สื่อดิจิทัลร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://edlru.dusit.ac.th/site/special 
D 5.6.8 ข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และฉบับที่ 2 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และฉบับที่ 2 

D 5.6.9 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการดำเนินการจัดทดสอบวัดระบบความรู้ภาษาจีน 
(Pre-HSK) 

D 5.6.10 บันทึกขออนุเคราะห์บุคลากร 
D 5.6.11 บันทึกขออนุเคราะห์บุคลากร 
D 5.6.12 บันทึกขออนุเคราะห์บุคลากร 
D 5.6.13 บันทึกขออนุเคราะห์บุคลากร 
D 5.6.14 บันทึกขออนุเคราะห์บุคลากร 
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D 5.6.15 ภาพข่าวร่วมสนับสนุนลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการความร่วมมือทางการศึกษา 1 + 2 
+ 1 สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจ
จีน-อาเซียน” 

D 5.6.16 รายละเอียดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนนอกระบบได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

D 5.6.17 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
D 5.6.18 รายละเอียดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนนอกระบบได้รับ

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
D 5.6.19 รายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรเตรียมความ

พร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

D 5.6.20 บันทึกขออนุเคราะห์บุคลากรจัดทำเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ 
D 5.6.21 บันทึกขออนุเคราะห์บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียน  

1. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 
2. นางสาวจิราพร ภิญญากรณ ์
3. นายสถิตย์ เชิดฉันท์ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายธีรบญุ เดชอุดม 
2. นายไพฑูรย์ นามเสนา 
3. นางสาวประดับศรี เนตรน ี
4. นายสนธยา แย้มเดช 
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เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงานรายข้อ ดังนี ้
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน คะแนน บรรลุ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 ความเช ื ่อมโยงด ้านโครงสร ้างการ
บริหารจัดการและระบบบริหารงาน
บ ุคคล สมบ ู รณ ์และได ้มาตรฐาน
เดียวกัน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 

1 คะแนน 

✓ 

2 ความเชื่อมโยงระบบทะเบียนนักศึกษา 
สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

1 คะแนน 

✓ 

3 ความเชื่อมโยงการบริหารวิชาการ/การ
เรียนการสอน (ภายใต้กำกับของคณะที่
เปิดสอนหลักสูตรนั้น ๆ) สมบูรณ์และ
ได้มาตรฐานเดียวกัน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 

1 คะแนน 

✓ 

4 ความเช ื ่ อมโยงระบบการเง ินตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย สมบูรณ์และ
ได้มาตรฐานเดียวกัน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

1 คะแนน 

✓ 

5 ความเช ื ่อมโยงการประกันคุณภาพ
การศ ึกษาภายใน สมบ ูรณ ์และได้
มาตรฐานเดียวกัน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

1 คะแนน 

✓ 

6 จิ๋วแต่แจ๋ว 
- ส ่งเสร ิมกระบวนการเร ียนร ู ้ ใน
ร ูปแบบ Blended Learning ท ี ่ผสม
ผสมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

เชิงปริมาณ/ 
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 
การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

6 ข้อ 
 

6 ข้อ 
 

8 คะแนน บรรลุ 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.7 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับการจัด
การศึกษาวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบบริหารงานบุคคล สมบูรณ์และได้มาตรฐาน
เดียวกัน 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนระบบสารสนเทศและบุคลากรที่
มุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบบริหารงานบุคคล ไปสู่วิทยาเขตและศูนย์
การศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ 

1.1 ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) (https://personnel.dusit.ac.th/eprofile/) (D 5.7.1) สำหรับ
บริหารจัดการข้อมูลของบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมาสำนกัฯ ได้ดำเนินการกำกับดูแลระบบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบนระบบ
เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน อาทิเช่น การปรับปรุงหน้าจอระบบ
บริหารงานบุคคลในเมนูเกษียณอายุ (D 5.7.2) 
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1.2 ระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio) (https://eportfolio.dusit.ac.th/) (D 5.7.3) สำหรับจัดทำและ
เผยแพร่แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน เพื่อการประเมินผลในแต่ละรอบการประเมิน  

 
1.3 ระบบลงคะแนนออนไลน์ (SDU eVote) (https://www.dusit.ac.th/evote) (D 5.7.4) สนับสนุนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รวมถึงบุคลากรในการประมวลผลการเลือกตั้ง อาทิเช่น การเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2565  
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1.4 ระบบออนไลน ์ SDU Online Course (https://onlinecourse.dusit.ac.th/) (D 5.7.5) เป ็นระบบ

สนับสนุนการอบรมออนไลน์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในลักษณะ e-learning 

 
     ข้อ 2 ความเชื่อมโยงระบบทะเบียนนักศึกษา สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ระบบบริหารการศึกษา (https://academic.dusit.ac.th) (D 5.7.6) เป็นระบบในการ
บริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในส่วนของนักศึกษา  
นักศึกษาสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลของตนเองที่เก่ียวกับทะเบียนนักศึกษาได้ อาทิเช่น การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-
ถอนรายวิชา การลงทะเบียนเรียนล่าช้า การยกเลิกลงทะเบียนเรียนรายวิชา การขอเทียบรายวิชา การขอลงทะเบียน
ต่างมหาวิทยาลัย และการขอสำเร็จการศึกษา ในส่วนของอาจารย์และบุคลากรสามารถบริหารจัดการข้อมูลและออก
รายงานต่าง ๆ ที่ต้องการได้ อาทิเช่น การเปิดรายวิชา การกำหนด/แก้ไขตอนเรียน การจัดการทะเบียนประวัติ
นักศึกษา ซึ่งระบบย่อยของระบบบริหารการศึกษาที่เกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา ได้แก่ ระบบทะเบียนประวัตนิักศึกษา 
ระบบการลงทะเบียน และระบบประมวลผล โดยวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาสามารถใช้ระบบบริหารการศึกษาในการ
บริหารจัดการได้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นระบบงานที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบงานย่อยทุก
ระบบ การบันทึกข้อมูลหรือการแก้ไขข้อมูลในระบบงานเพียงรายการเดียว จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่ระบบที่มีความ
เก่ียวข้องกันทันทีโดยอัตโนมัติทำให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนและความล่าช้าของข้อมูล 
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ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ระบบสำรองข้อมูล 

รวมทั้งดูแลรักษาระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้พัฒนา  SDU 4s Application (D 5.7.7) 
เป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา อาทิเช่น ปฏิทินวิชาการ 
(Academic Calendar) สถานะลงทะเบียน (Enrollment) ผลการเรียน (Grade) นอกจากนี้ สำนักฯ ได้ดำเนินการ
เผยแพร่วิธีการใช้งานระบบริหารการศึกษาและแอปพลิเคชันในรูปแบบคู ่มือเทค โนโลยีดิจิทัลสำหรับเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.7.8) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ (https://arit.dusit.ac.th/2019/) เพื่อให้
เกิดการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมความต้องการใช้งาน  
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     ข้อ 3 ความเชื่อมโยงการบริหารวิชาการ/การเรียนการสอน (ภายใต้กำกับคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ๆ) 
สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานผู้ดูแลระบบสารสนเทศตา่ง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ในที่นี้หมายรวมถึงระบบบริหารการศึกษา ในส่วนของระบบหลักสูตรและระบบรับสมัคร (D 5.7.9) 
ที่คณะและหลักสูตรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารวิชาการ/การเรียนการสอนได้ อาทิเช่น ระบบหลักสูตร 
สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 – 7 และสามารถออกรายงานโดยจำแนกได้ตาม ปี/เทอม คณะ หรือสาขาวิชา
ที่กำหนดได้ หรือระบบรับสมัคร สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้สมัครระบบ TCAS ได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษา 

นอกจากนี้ ระบบการจัดการเรียนรู้ WBSC-LMS (D 5.7.10) เป็นอีกหนึ่งระบบที่นำมาใช้สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ทั้งในส่วนของการทำกิจกรรม การส่งผลงาน หรือการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน รวมทั้งการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักฯ ให้ความช่วยเหลือและติดต่อสื่อสารผ่าน Help Desk ช่องทาง
ออนไลน์ (LINE GROUP) ให้กับอาจารย์ ทำให้การจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในระบบ
ออนไลน์มีความพร้อมและได้มาตรฐานเดียวกัน  
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     ข้อ 4 ความเชื่อมโยงระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลระบบบริหารการศึกษา ในส่วน
ของระบบการเงินนักศึกษา (D 5.7.11) เพื่อให้ระบมีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้งานระบบสามารถ
นำไปใช้ในการบริหารจัดการการเงินได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา อาทิเช่ น การกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียการศึกษา การกำหนดประเภทเงินนำส่งบัญชี ระบบรับชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
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นอกจากนี้มีการวางแผนการเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคลเข้ากับระบบเงินเดือน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและ
สามารถนำไปบริหารจัดการด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
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     ข้อ 5  ความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สมบูรณ์และได้มาตรฐานเดียวกัน 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะผู้เก็บรักษาข้อมูล ทำหน้าที่
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษาจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล กองคลัง กองนโยบายและแผน และกองอาคารและสถานที่ 
เพื่อนำไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(CDS) (https://datacenter.dusit.ac.th/cds/auth/index) (D 5.7.12) 

 
 
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.7.13) แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ข้อมูลด้านบุคลากร  
2. ข้อมูลด้านหลักสูตร  
3. ข้อมูลด้านนักศึกษา  
4. ข้อมูลด้านเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
5. ข้อมูลด้านงบประมาณ  
6. ข้อมูลด้านพื้นที่และอาคารสถานที่  
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การจัดทำข้อมูลแยกตามรอบ (4 รอบ) คือ  
รอบที่ 1  สิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี 
รอบที่ 2  สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี 
รอบที่ 3  สิ้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี 
รอบที่ 4  สิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี 
 

แนวทางการเผยแพร่และการนำข้อมูลไปใช้ 
ผู ้ใช ้งานระบบสามารถเข้าระบบได้ ใส่ username และ password เดียวกันกับการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละหน่วยงานทั้งในระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้โดยง่าย และเป็นข้อมูลชุด
เดียวกัน  ทำให้การเชื่อมโยงมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความต้องการ
ใช้งาน สามารถดาวน์โหลดได้ทั ้งในรูปแบบ PDF file และ Excel file เพื่อนำไปใช้ในประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจพัฒนางานด้านต่าง ๆ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปในทิศทางเดียวกัน 
 
     ข้อ 6 จิ๋วแต่แจ๋ว  
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับ
แนวทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้แนวคิด “จิ๋วแต่แจ๋ว” (Small but Smart) โดยเฉพาะจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ใน
ด้านความหลากหลายทางการศึกษา (Academic diversity) และการบริการสิ ่งอำนวยความสะดวกพื ้นฐาน 
(Infrastructure services) โดยสำนักฯ ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Blended Learning 
ที่ผสมผสมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และออกแบบให้การจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงไปยังวิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียนแบบ Hybrid Learning หรือห้อง SDU Online 
Learning โดยสามารถจองการใช้ห้องผ่านระบบการจองห้องออนไลน์ (Room Booking) (D 5.7.14) เพื่อให้การ
เรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ Online On-site และ On-air 
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ทั้งนี้ นอกจากโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มาสนับสนุนแล้ว ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งระบบที่

สนับสนุนการการเรียนรู้ออนไลน์อีกด้วย อาทิเช่น ระบบการจัดการเรียนรู้ WBSC-LMS ระบบบริหารจัดการการ
เรียนรู้ (iTunes U) ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-books & e-
Journals) รวมทั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ที่ทำให้การเรียนรู้สามารถเชื่อมโยงไปยังวิทยาเขต ศูนย์การศึกษา 
รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้อีกด้วย โดยสำนักเข้าสำรวจและติดตั้งบริการ WIFI สำหรับพื้นที่
สร้างสรรค์ หอพัก และ Café library ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา โดยนักศึกษาสามารถใช้
บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ออนไลน์ หรือการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 
 
รวมถึงการตรวจสอบความเสถียรภาพของระบบสนับสนุนการทำงาน โดยมีจุดศูนย์กลางระบบอยู่ที่ห้องแม่ขา่ย

หลักอาคาร 11 ชั้น 2 เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์สลับสัญญาณความเร็วสูง (Core Switch) รองรับการเชื่อมต่อที่ความเร็ว
สูงสุดได้มากกว่า 10 Gbps. เชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในห้องแม่ข่ายหลัก ระบบอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ Distribute Switch และ Edge Switch ที่ติดตั้งอยู่ทั่วทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย และผ่านวงจร
สื่อสารความเร็วสูงสำหรับเชื่อมต่อไปยังวิทยาเขต และศูนย์การศึกษา 
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รายการหลักฐาน  
D 5.7.1 ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) 
D 5.7.2 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ปรับปรุงหน้าจอระบบบริหารงานบุคคลในเมนูเกษียณอายุ (อ้างอิง

บันทึกความที่ สนม.6600/2565) 
D 5.7.3 ระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio) 
D 5.7.4 ระบบลงคะแนนออนไลน์ (SDU eVote) 
D 5.7.5 ระบบออนไลน์ SDU Online Course 
D 5.7.6 ระบบบริหารการศึกษา  
(ระบบทะเบียนประวตัินักศึกษา ระบบการลงทะเบยีน และระบบประมวลผล) 
D 5.7.7 SDU 4s Application 
D 5.7.8 คูม่ือเทคโนโลยีดิจิทลัสำหรับเรียนรู้มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
D 5.7.9 ระบบบริหารการศึกษา (ระบบหลักสตูรและระบบรับสมัคร)  
D 5.7.10 ระบบการจัดการเรียนรู้ WBSC-LMS  
D 5.7.11 ระบบบริหารการศึกษา (ระบบการเงินนักศึกษา) 
D 5.7.12 ระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดสุิต (CDS) 
D 5.7.13 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
(อ้างอิงบันทึกข้อความที่ สนม.6913/2565) 
D 5.7.14 ระบบการจองห้องออนไลน์ (Room Booking)  

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียน 

1. นางสาวจิราพร ภิญญากรณ์ 
2. นายสนธยา แย้มเดช 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นายวีระพันธ์ ชมภูแดง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
3. นางจำนรรจา พลอยมุกดา 
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เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน คะแนน บรรลุ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการ 
Upskill/Reskill 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 
 

1 คะแนน 

✓ 

2 บ ุคลากรได ้ร ับประกาศน ียบ ัตร/
วุฒิบัตรระดับประเทศ จากสถาบันที่มี
ชื ่อเสียงหรือเชี ่ยวชาญในด้านนั ้น ๆ 
เช่น ไมโครซอฟท์ 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 
16.18  

 
2 คะแนน 

✓ 

3 งานที่ได้รับการพัฒนา ภายหลังจาก
การอบรมในข้อ 1 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

4 บุคลากรได้รับการเชิญ เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นกรรมการภายนอกสถาบัน หรือ
บรรยายให้บุคคลภายนอก 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 8.82 
 

0.25 
คะแนน 

 

5 บุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติใน
ด้านต่าง ๆ 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 2.94 
 

0.02 
คะแนน 

 

6 ผลคะแนนสอบภาษาอ ังกฤษของ
บ ุคลากรตามเง ื ่อนไข เป ็นไปตาม
มาตรฐานระดับนั้น ๆ (อายุไม่เกิน 2 
ปี) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 1.47 
 

0.29 
คะแนน 

 

เกณฑ์ความท้าทาย 
7 การสร้างผลงานของผู้ที่รับวุฒิบัตรใน

ข้อ 2 
ร้อยละ 50 - - 

8 บ ุคลากรได ้ร ับประกาศน ียบ ัตร/
วุฒิบัตรที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการ
งานจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง

ร้อยละ 10 ร้อยละ 7.35 
 

2.21 
คะแนน 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.8 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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หรือได้รับการยอมรับในระดับโลก/
นานาชาติ 

9 การส่งบุคลากรเข้าไปฝึกฝังตัวภายใน/
ภายนอกหน่วยงาน 

1 คน - - 

10 จ ิ ๋วแต ่แจ ๋ว: โครงการจ ิบกาแฟแล
ความรู้ 

เชิงปริมาณ/ 
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

11 จิ ๋วแต่แจ๋ว: การพัฒนาความรู ้ของ
บุคลากรร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

เชิงปริมาณ/ 
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 
 
การประเมินตนเอง 
  

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

9 ข้อ 
(ข้อ 1-6,8,10-11) 

9 ข้อ 
(ข้อ 1-6,8,10-11) 

12.77 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการดำเนินงาน 9 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 1 บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับ
พัฒนางาน ร้อยละ 85 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
จากการพัฒนาทักษะเดิม (Re-skill) และการเรียนรู้ในการสร้างทักษะใหม่เพิ่มเติม (Up-skill) ถือเป็นเรื่องสำคัญใน
การปรับทักษะการทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีทัศนคติ  แนวคิดในการทำงานที่
พร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในยุค New Normal โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้รับ
วุฒิบัตรในการเข้ารับการอบรมเพื่อ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับพัฒนางานและเสริมสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น 
(New Skills) โดยนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการ up-skills/re-skills มาใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัดการ สามารถแก้ไขปัญหาในงานอย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามห นาที่ที่
รับผิดชอบสอดคล้องกับภาระงาน (Job Discription) ของตนเองส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับ
อนาคตที่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลนั (D 5.8.1) บุคลากรทั้งหมด 68 
คน 

 
68 x 100 = ร้อยละ 100 

                                                          68 
 
     ข้อ 2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื ่อเสียง หรือได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ระดับประเทศ ร้อยละ 15 
    ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรระดับประเทศ จากสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น ไมโครซอฟต์ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิศวกรรมข้อมูล และ ICDL Thailand ซึ่งเป็นโปรแกรมทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นและสอดคล้องกับพันธกิจ ภาระงานงานที่ได้รับมอบหมาย 
หรือทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคต เพื่อใช้ศักยภาพนั้นสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาเพื่อยกระดับการทำงานจนมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือได้รับการยอมรับในวงกว้าง (D 5.8.2) จำนวน 11 คน 
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11 x 100 = ร้อยละ 16.18 

                                                          68 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร 

- โปรแกรม Microsoft Word 2019 Expert 
- โปรแกรม Microsoft Excel 2019 Expert 
- Microsoft Office Specialist - Expert 

2. นายอกนิษฐ์ ธรรมปาโล 
- โปรแกรม Microsoft Access 2019 Expert 
- โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผูป้ฏิบัตงิานดา้น

วิศวกรรมข้อมูล  ระดับ 3 (Data Engineer) 
3. นายปภาวนิ ปัญญาใส 

- โปรแกรม Microsoft Excel 2019 Expert 
- โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผูป้ฏิบัตงิานดา้น

วิศวกรรมข้อมูล  ระดับ 3 (Data Engineer) 
4. นางสาววรรณภรณ์ นชุเจริญ 

- โปรแกรม Microsoft Word 2019 Associate 
- โปรแกรม Microsoft Excel 2019 Associate 
- โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2019 Associate 
- Microsoft Office Specialist - Associate 
- โปรแกรม Microsoft Word 2019 Expert 
- โปรแกรม Microsoft Excel 2019 Expert 
- Microsoft Office Specialist - Expert 

5. นางสาวกุลจิรา แก้วสุจริต 
- โปรแกรม Microsoft Outlook 2019 Associate 

6. นายสนธยา แย้มเดช 
- โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์

ข้อมูล ระดับ 4 (Data Analyst) 
- ICDL Profile Certificate 

7. นายชัชวาลย์ ลาภเกิน 
- ยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชพี อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดบั 

4 (Data Analyst) 
8. นางสาวมณีรัตน์ ธำรงรัตนา 

- ยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชพี อาชีพนักพฒันาระบบ ระดบั 3 
(Programmer) หรือ Software Developer ระดับ 3 

9. นางสาวธัยมยั กลุ่นเขียว 
- ICDL Profile Certificate (International Computer Driving License: ทักษะการป้องกัน

ข้อมูลส่วนบุคคล) 
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10. ดร.ศุภกร ปรุงศิลชัย 

- ICDL Profile Certificate (International Computer Driving License: ทักษะการป้องกัน
ข้อมูลส่วนบุคคล) 

11. นายอธิพงศ์  อินโท 
- ICDL Profile Certificate (International Computer Driving License: ทักษะการป้องกัน

ข้อมูลส่วนบุคคล) 
 
     ข้อ 3 งานที่ได้รับการพัฒนา ภายหลังจากการอบรมในข้อ 1 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 จากการที่ตัวแทนฝ่ายพัฒนาระบบและการเรียนรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี 
จ ันทร นางสาวสุพรรณิการ์ ท ับมณี นางเบญญาภา ยวงอักษร และนางสาววรรณภรณ์  น ุชเจริญ ได้รับ
ประกาศนียบัตร Microsoft Education ไปแล้วนั้น ได้ดำเนินผลงานจำนวน 1 ชิ้นงาน ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ Helpdesk ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทั้ง
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ (D 5.8.3) 

รวมทั้งนางจำนรรจา พลอยมุกดา นายสนธยา แย้มเดช นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว ดร.ศุภกร ปรุงศิลชัย และนาย
อธิพงศ์ อ ินโท บุคลากรในสังกัดสำนักว ิทยบริการฯ เข้าร ่วมอบรมหลักสูตร PDPA Train The Trainer : 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personnel Data Protection (PDPA) ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 
2565 โดยนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และช่องทาง
ให้บริการตอบข้อสักถามเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย (D 5.8.4) ดังภาพ 

 

 
 
     ข้อ 4 บุคลากรได้รับการเชิญ เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นกรรมการภายนอกสถาบัน หรือบรรยายให้บุคคลภายนอก 
ร้อยละ 35 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นกรรมการภายนอกสถาบัน 
หรือบรรยายให้บุคคลภายนอก จำนวน 6 คน (D 5.8.5) 
 

6 x 100 = ร้อยละ 8.82 
                                                          68 
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ได้แก ่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร 

- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลาง เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA) ภายใต้การ
ดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.  ในหลักสูตร DGA307 
การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร (IT Service Management) 

- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ หัวข้อ การพัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั ้งให้มีและเลื ่อนเป็นวิทยฐานะผู ้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ หัวข้อ ภาวะผู้นำดิจิทัล ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ หัวข้อ นวัตกรรมสำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล ตามหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ หัวข้อ การพัฒนาผู้สอนในยุคดิจิทัล ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ  
- วิทยากรอบรมผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบในหัวข้อ 

การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษา 

- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การใช้ IT ในการบริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ 

- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ 

- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมครูทหารบกตามแนวมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู หัวข้อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก 

3. นายไพรัช ภู่ระหงษ์ 
- วิทยากรบรรยาย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่น

ที่ 1 รายวิชา เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 7 – 
28 พฤศจิกายน 2564 

- วิทยากรบรรยาย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่น
ที่ 2 รายวิชา เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 3 
เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565 
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- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Close Caption)” โดย ศูนย์ขับเคลื่อน
นวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Close Caption) ตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง แนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสำหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ และการฝึกปฏิบัติ เร่ือง การถอดคำบรรยายแทนเสียง  

4. นายจิรโรจน์ โอฬารศศิวัชร 
- วิทยากรบรรยาย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่น

ที่ 1 รายวิชา เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ระหวา่งวันที่ 7 – 
28 พฤศจิกายน 2564 

- วิทยากรบรรยาย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่น
ที่ 2 รายวิชา เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 3 
เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565 

- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Close Caption)” โดย ศูนย์ขับเคลื่อน
นวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Close Caption) ตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง แนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสำหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ และการฝึกปฏิบัติ เร่ือง การถอดคำบรรยายแทนเสียง 

5. นายชัชวาลย์ ลาภเกิน 
- เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน

จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่ง เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่งที่ 11082565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

6. ดร.ศุภกร ปรุงศิลชัย 
- เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน

จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่งที่ 11082565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

 
     ข้อ 5  บุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ ร้อยละ 15 
    ผลการดำเนินงาน ข้อ 5  

2 x 100 = ร้อยละ 2.94 
                                                          68 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสดุา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศรางวัลผู้มี
คุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานวันคลา้ยวนัสถาปนาสำนักงานสำนักงานเลขาธกิารคุรุสภา ครบรอบ 
77 ปี พ.ศ. 2565 (D 5.8.6) 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื ้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 เร่ืองในวันข้าราชการพลเรือนเดีเด่น ประจำปี 2565 (D 5.8.7) 
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     ข้อ 6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรตามเงื่อนไข เป็นไปตามมาตรฐานระดับนัน้ ๆ (อายไุม่เกิน 2 ปี) 
ร้อยละ 5 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ บุคลากรของ
สำนักวิทยบริการฯ โดยเป็นเกณฑ์การประเมินตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) จำนวน 1 คน (D 5.8.8) 
 

1 x 100 = ร้อยละ 1.47 
                                                          68 
 

 
 
     ข้อ 8 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วฒุิบัตรที่ยกระดบัวชิาชีพ/อาชีพการงานจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
หรือได้รับการยอมรับในระดับโลก/นานาชาติ ร้อยละ 10 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 8 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม
ดิจิทัล โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) (D 5.8.9)  จำนวน 5 คน ดังนี้ 
 

5 x 100 = ร้อยละ 7.35 
                                                          68 
 

1. อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 4 (Data Analyst) จำนวน 2 คน ได้แก่ 
1.1. นายสนธยา แย้มเดช  
1.2. นายชัชวาลย์ ลาภเกิน 
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2. อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (Programmer) หรือ Software Developer ระดับ 3 จำนวน 1 คน 
ได้แก่ 
2.1. นางสาวมณีรัตน์ ธำรงรัตนา 

3. ผู้ปฏิบัตงิานด้านวิศวกรรมข้อมูล  ระดับ 3 (Data Engineer) จำนวน 2 คน ได้แก ่
3.1. นายปภาวนิ ปัญญาใส 
3.2. นายอกนิษฐ์ ธรรมปาโล 

      
     ข้อ 10 จิ๋วแต่แจ๋ว: โครงการจิบกาแฟแลความรู ้
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 10 สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนระบบการประชุมออนไลน์ รายงานสรุปผลผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ผู้ร่วมสมทบทุนการศึกษา บริหารจัดการการประชุม การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการรับลงทะเบียนใน
กิจกรรมจิบกาแฟแลความรู้ (D 5.8.10) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน อาจารย์และบุคลากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา เข้าร่วมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็น และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ On-Site ห้อง
ประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง ดังภาพ 
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    ข้อ 11 จิ๋วแต่แจ๋ว: การพัฒนาความรู้ของบุคลากรร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
    ผลการดำเนินงาน ข้อ 11 สำนักวิทยบริการฯ ดูแลอำนวยความสะดวก สนับสนุนระบบการประชุมออนไลน์ 
รายงานสรุปผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายงานสรุปผลผู้ร่วมสมทบทุนการศึกษา บริหารจัดการการประชุม การ
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียน รวมถึงการจัดทำวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ำทางการศึกษา Doctor of Education Program in Educational Leadership (D 
5.8.11) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งใน
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา และผู้บริหารจากภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมเพื่อพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ On-Site ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ตัวอย่าง ดังภาพ 
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รายการหลักฐาน 
D 5.8.1 ตารางรายงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ up-

skills/re-skills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน 
D 5.8.2 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรระดับประเทศ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือเชี่ยวชาญ

ในด้านนั้น ๆ เช่น ไมโครซอฟต์ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล และ ICDL 
Thailand เป็นต้น 

D 5.8.3 ศูนย์ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการใช้งานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ Helpdesk 
D 5.8.4 ช่องทางให้บริการตอบข้อสักถามเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย (PDPA) 
D 5.8.5 หนังสือขอเชิญให้บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นกรรมการภายนอก 
D 5.8.6 ภาพกิจกรรมรับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
D 5.8.7 ภาพกิจกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 
D 5.9.8 วุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
D 5.8.9 โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  กลุ่มอุตสาหกรรมและ

บริการดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
D 5.8.10 จิ๋วแต่แจ๋ว: โครงการจิบกาแฟแลความรู้ โดยสนับสนุนระบบเทคโนโลยีดิจทัล  
D 5.8.11 จิ๋วแต่แจ๋ว: การพัฒนาความรู้ของบุคลากรร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยสนับสนุนระบบ

เทคโนโลยีดิจทัล 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 
2. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

      

 

 

 

เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน คะแนน บรรลุ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 รูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานผ ่านสื ่อส ังคม ออนไลน์
ครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

1 คะแนน ✓ 

2 การผล ิตเน ื ้อหาส ื ่อ (Content) ทั้ง
ภาษา ไทยและภาษาต ่ า งชาต ิที่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบที่
ทันสมัย ที่สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ 
จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ ผลงาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุม
จ ุ ด เ น ้ น ท ี ่ ต ้ อ ง ก า ร ส ื ่ อ ไ ป ยั ง
กลุ่มเป้าหมายภายนอก ทั้งภาษาไทย 
จีน อังกฤษ 

เชิงปริมาณ 
20 

และ/หรือเชิง 
คุณภาพ 

1,078 
ชิ้นงาน 

 
1 คะแนน 

✓ 

3 จำนวนการติดตามสื่อสังคมออนไลน์
ของหน่วยงานรวมทุกช่องทาง และทุก
ลักษณะการเข้าชม (ยอดfollowers 
ยอด Like และยอด Subscribes) 

300,000 101,272 
การติดตาม 

 
0.34 

คะแนน 

✓ 

4 จำนวนสื่อ (ชิ้นงาน) แบบ offline ที่มี 
Impact ต่อการรับรู้ ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตในประชาชน 

1 ชิ้นงาน 555 ชิ้นงาน 
 

1 คะแนน 

✓ 

เกณฑ์ความท้าทาย 
5 มีเว ็บไซต ์ของมหาว ิทยาลัยที ่ เป็น

ภาษาอังกฤษที่มีการเคลื่อนไหวและ
เป็นปัจจุบัน 

1 3 ✓ 

6 มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นภาษา
ต่างชาติที ่มีการเคลื ่อนไหวและเป็น
ปัจจุบัน 

1 3 ✓ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.9 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ 
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7 ก า ร ร ั บ ร ู ้ ข ้ อ ม ู ล ข ่ า ว ส า ร ข อ ง
บุคคลภายนอก/กลุ ่มเป ้าหมาย ที่
ส่งผลให้ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 30 - - 

8 จิ๋วแต่แจ๋ว 
- คนไทยในโลกดิจิทัลสื่อสารการ
รับรู้ และรู้จักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เชิงปริมาณ/ 
คุณภาพ 

3 ✓ 

 
การประเมินตนเอง 
  

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

12.34 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการดำเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
     ข้อ 1 รูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลาภายนอก ในหลายช่อง
ทางการสื่อสาร (D 5.9.1) 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: ข่าวสารนักศึกษาสวนดุสิตรหัส 63 
สำหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

6. Line Group: SDU64 
สำหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

7. Line Group: SDU ม.สวนดุสิต 
สำหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

8. Open Chat: IT Helpdesk 
สำหรับแนะนำข้อมูลความรู้ ตอบปัญหาการใช้งานสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับอาจารย์ 

9. Open Chat: IT Helpdesk Student 
สำหรับแนะนำข้อมูลความรู้ ตอบปัญหาการใช้งานสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา 

10. YouTube channel: TBL SuanDusit 
สำหรับแนะนำข้อมูลความรู้ และการใช้งานสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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     ข้อ 2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบที่
ทันสมัย ที่สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ ผลงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุม
จุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอก ทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 2 จำนวนผลงานรวมทั้งสิ้น 1,078 ผลงาน ผ่านระบบ SDU Online Course (D 5.9.2) 
ดังนี้ 
 

1. ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจนี-อาเซียน  1 ก.ย. – 30 พ.ย. 64  30 ตอน 
2. ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมยัใหม่ 1/64 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 64  30 ตอน 
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1/64 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 64  32 ตอน 
4. ภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC 1+2 รุ่น 6 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 60 ตอน  
5. ภาษาอังกฤษติวอังกฤษ intermediate1 15 ต.ค. – 30 พ.ย. 64 30 ตอน 
6. TOEIC 1 inter  15 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 30 ตอน 
7. ภาษาอังกฤษ ติวอังกฤษ Basic 3 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 64  20 ตอน 
8. ภาษาอังกฤษ TOEIC FOR STAFF รุ่น 1 3 ธ.ค. – 31 ม.ค. 65  30 ตอน 
9. ภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC 1+2 รุ่น 7 20 ธ.ค. – 3 ก.พ. 65  60 ตอน 
10. TOEIC 2 inter 5 ม.ค. – 15 ก.พ. 65  30 ตอน 
11. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2/64 17 ม.ค. – 10 เม.ย. 65 32 ตอน 
12. ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมยัใหม่ 2/64 17 ม.ค. – 10 เม.ย. 65 30 ตอน 
13. ภาษาอังกฤษ TOEIC 1  

สำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (รุ่นที่ 1) 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 65 30 ตอน 
14. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ 

สำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “ BASIC 2” รุ่นที่ 1 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 65 20 ตอน 
15. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ 

สำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “BASIC 3” รุ่นที่ 1 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 65 20 ตอน 
16. คอร์ส “Upskill with TOEIC” 1 มี.ค – 31 พ.ค. 65  30 ตอน 
17. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ 

สำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “BASIC 3” รุ่นที่ 2 18 เม.ย – 31 พ.ค. 65 20 ตอน 
18. ภาษาอังกฤษ TOEIC 1+2 FOR STAFF รุ่น 2 1 เม.ย – 31 พ.ค. 65 62 ตอน 
19. ภาษาอังกฤษคอร์ส TOEIC 2 REPLAY! สำหรับ น.ศ. 5 พ.ค. – 31 ก.ค. 65 30 ตอน 
20. ภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC 1+2 รุ่น 8 15 มี.ค. – 30 ม.ย. 65  60 ตอน 

ภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC 1+2 รุ่น 9 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65  62 ตอน 
21. ภาษาอังกฤษคอร์ส TOEIC 2 REPLAY! FOR STAFF 5 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65 32 ตอน 
22. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3/64 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65 32 ตอน 
23. ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมยัใหม่ 3/64 20 มิ.ย. – 9 ส.ค. 65 33 ตอน 
24. ภาษาอังกฤษ TOEIC 1+2 FOR STAFF รุน่ 3 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 65 62 ตอน 
25. “Grammar ได้หน้า (ไม่) ลืมหลงั” 10 ตอน 
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26. Reading Art and Culture 9 ตอน 
    
     ข้อ 3 จำนวนการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานรวมทุกช่องทาง และทุกลักษณะการเข้าชม (ยอด
followers ยอด Like และยอด Subscribes) 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคม
ออนไลน์ในช่องต่าง ๆ โดยมีปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน์รวมทุกช่องทาง จำนวน 101,272 users ซึ่งมีข้อมูล
ดังต่อไปนี้ (D 5.9.3) 
 

Social Media 
จำนวน 

ผู้เข้าถึง/ผูต้ิดตาม 
1. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าถึง 92,869 users 
2. Page Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ติดตาม 1,098 คน 
3. เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู ้ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เข้าถึง 477 users 

4. Page Facebook ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ติดตาม 270 คน 

5. Line Group: ข่าวสารนักศึกษาสวนดุสิตรหัส 63 มีสมาชิก 929 คน 
6. Line@: SDU64 มีสมาชิก 1,038 คน 
7. Line Group: SDU ม.สวนดุสิต มีสมาชิก 622 คน 
8. Open Chat: IT Helpdesk มีสมาชิก 234 คน 
9. Open Chat: IT Helpdesk Student มีสมาชิก 587 คน 
10. YouTube channel: TBL SuanDusit ผู้ติดตาม 3,102 Subscribers 
11. YouTube channel: SDU Content ผู้ติดตาม 46 Subscribers 

 
     ข้อ 4 จำนวนสื่อ (ชิน้งาน) แบบ offline ที่มี Impact ต่อการรับรู้ ของมหาวิทยาลัยสวนดสุิตในประชาชน 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการผลิตสื่อ (ชิ้นงาน) offline ที่มี 
Impact ต่อการรับรู้/รู้จักหน่วยงาน (D 5.9.4)  จำนวน 1,697 ชิ้นงาน ดงันี ้

1. จำนวน Content offline ที่มี Impact ในรูปแบบคลิป จำนวน 555 คลิป ประกอบด้วย 
- คลิปการเรียนการสอน จำนวน 285 คลิป 
- คลิปการอบรม จำนวน 254 คลิป 
- คลิปประชาสัมพันธ์/สนับสนุนหน่วยงาน จำนวน 16 คลิป 
2. จำนวนสื่อ Info Graphic, Storytelling, ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
- ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 14 ข่าว 
- ภาพ Info ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จำนวน 50 ภาพข่าว 
3. จำนวน  Clip ใน ระบบ SDU Online Course จำนวน 1,078 คลิป  

 
 
 



119 
 

     ข้อ 5 มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เปน็ภาษาอังกฤษที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นปัจจบุัน 

     ผลการดำเนินงาน ข้อ 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เป็น
ภาษาอังกฤษ ให้กับคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของหลักสูตร
ให้ทันสมัยและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงรองรับการทำงานบนระบบ Smart Phone  และ Smart Devices (http://human.dusit.ac.th) 
(D 5.9.5) 

 

 
 

 
     ข้อ 6 มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เปน็ภาษาตา่งชาติที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นปัจจุบนั 

     ผลการดำเนินงาน ข้อ 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์เป็นภาษาจีน ให้กับคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของ
หลักสูตรให้ทันสมัยและนำเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
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อินเทอร ์เน ็ตของมหาว ิทยาล ัย รวมถึงรองร ับการทำงานบนระบบ Smart Phone  และ Smart Devices 
(http://human.dusit.ac.th) (D 5.9.6) 

 
 

     ข้อ 8 จิ๋วแต่แจ๋ว คนไทยในโลกดิจิทัลสื่อสารการรับรู้ และรู้จักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
     ผลการดำเนินงาน ข้อ 8 การสื่อสารองค์กรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2565 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร ดำเนินการร่วมกบั สวนดุสิต
โพล สื่อสารความเชี่ยวชาญในฐานะของหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IT โดยถือเป็นการ
ให้บริการทางวิชาการสู่ชุมชนในอีกทางหนึ่ง ด้วยการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของสำนักวิทยบริการฯ ผ่าน รายการ 
Poll Talk และ Poll Talk Executive  ด้วยสื่อสังคม ทาง YouTube Channel Poll Talk Ep.2 “คนไทยกับโลก
ดิจิทัล” เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
และในอนาคต รวมไปถึงการรับมือจากการใช้เทคโนโลยี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data 
Collective) ด้วยการอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) 
จำนวน 15 คน  รวมถึงการเก็บข้อมูล สำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ ้น 1 ,051 คน 
(สำรวจทางออนไลน์) และได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ “หัวข้อการพัฒนาผู้บริหารในยุคดิจิทัล” 
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รายการหลักฐาน  
D 5.9.1 รูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านสือ่สังคม 
D 5.9.2 ระบบ SDU Online Course 
D 5.9.3 ปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน์รวมทุกช่องทาง 
D 5.9.4 สื่อ (ชิ้นงาน) offline ที่มี Impact ต่อการรับรู้ 
D 5.9.5 เว็บไซต์คณะมนุษย์ศาสตร์ (http://human.dusit.ac.th) ภาษาอังกฤษ 
D 5.9.6 เว็บไซต์คณะมนุษย์ศาสตร์ (http://human.dusit.ac.th) ภาษาจีน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี 
2. นางสาวรสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารี จันทร 
3. นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม 
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เกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน คะแนน บรรลุ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
✓        

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 

1 นโยบายการบริหารที่ให้ความสำคัญ
ต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สิน
ภายในหน ่วยงาน ม ีการกำหนด
นโยบาย แนวทาง แผนการบริหาร
ความเสี่ยง แผนฉุกเฉิน 

ครบทุกแผน 1 คะแนน ✓ 

2 การวางแผน/แนวทางการจัดหาเตรียม
งบประมาณเพื่อใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และมีข้อมูลเพียงพอ และพร้อมที่จะ
เขียนโครงการเพื ่อของบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไข/ป้องกัน 

1 แผน 1 คะแนน ✓ 

3 ระบบการติดต่อสื่อสารประสานงาน
ท ีม เฉพาะก ิจและบ ุคคลท ี ่ ได ้ รับ
มอบหมายจากผ ู ้ บร ิหาร ในการ
วางแผนดำเนินการป้องกัน ปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหา 

ภายใน 20 
นาท ี

1 คะแนน ✓ 

4 แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรสามารถ
ดำเนินการปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

5 สร้างบรรทัดฐาน มาตรฐานการทำงาน
ใหม่ 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

6 การใช ้เทคโนโลยี แอปพลิเคช ันที่
ร อ ง ร ั บ ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

7 การรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และชีวิตความปลอดภัยของบุคลากร
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อันเนื่องมาจาก
การมีทีมงานป้องกันและแก้ไข 

เชิงคุณภาพ 1 คะแนน ✓ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.10 มสด. 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
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8 จิ๋วแต่แจ๋ว 
- มาตรฐาน green library ให้เป็น 
universal design ส ร ้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยด้านอากาศ 

เชิงปริมาณ/ 
คุณภาพ 

3 คะแนน ✓ 

 
การประเมินตนเอง  
 

เกณฑ ์ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 
 

8 ข้อ 
 

8 ข้อ 
 

10 คะแนน บรรลุ 

 
ข้อ 8  จิ๋วแต่แจ๋ว (สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองเพื่อให้ทุกคนใช้พื้นที่ได้อย่างเท่าเทียม

และปลอดภัย) Clean & Green University & Universal Design 
ผลการดำเนินงาน ข้อ 8  
8.1 สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งใน

ส่วนของการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมป้องกันอัคคีภัย การคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมุ่งเน้นให้
เกิดการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ (ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์) เป็นต้น เพื่อ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย (Clean & Green University)  

8.2 ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามมาตรฐานการออกแบบอย่างเท่าเทียม (Universal Design) ให้กับคนทุก
กลุ่ม อาทิเช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่การให้บริการได้อย่างสะดวก เช่น ทางลาดหน้าอาคาร หรือ
ราวจับ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร) เป็นต้น  

8.3 การเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารโดยผู้รับเหมาของมหาวิทยาลัยฯ อย่างสม่ำเสมอ 
และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้อง SDU Online Learning รวมถึงพื้นที่ให้บริการ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่ออาจารย์และนักศึกษาที่มาใช้งาน     
 

รายการหลักฐาน  
D 5.10.1 ประกาศมหาวิทยาลยัสวนดสุิต เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้น

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2560  
D 5.10.2 แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี (BCP)  
D 5.10.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย

สวนดุสติ 
D 5.10.4 ประกาศมหาวิทยาลยัสวนดสุิต เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 
D 5.10.5 ประกาศมหาวิทยาลยัสวนดสุิต เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีภาพจากกล้องวงจรปิด 

(CCTV) ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 
D 5.10.6 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
D 5.10.7 แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
D 5.10.8 รายงานการประชุมคณะกรรมดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวทิยาลัยสวนดสุิต  
คร้ังที่ 4(5)/2565  

 



124 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ผู้เขียนรายงาน 

1. นายสนธยา แย้มเดช 
2. นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว 
3. นางสาวจิราพร ภิญญากรณ์ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. นายวีระพันธ์ ชมภูแดง 
2. นางจำนรรจา พลอยมุกดา 
3. 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 1.9 มสด. 6 ข้อ 6 ข้อ 16.42 บรรลุ 
D 1.10 มสด. 6 ข้อ 6 ข้อ 13 บรรลุ 
D 1.11 มสด. 7 ข้อ 7 ข้อ 11 บรรลุ 
SDU 5 การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

    

D 5.5 มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 17.29 บรรลุ 
D 5.6 มสด. 9 ข้อ 9 ข้อ 16.85 บรรลุ 
D 5.7 มสด. 6 ข้อ 6 ข้อ 8 บรรลุ 
D 5.8 มสด. 9 ข้อ 9 ข้อ 12.77 บรรลุ 
D 5.9 มสด. 6 ข้อ 7 ข้อ 12.34 บรรลุ 
D 5.10 มสด. 8 ข้อ 8 ข้อ 10 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 

 
คะแนนเฉลี่ย/

ดาว 

 

จำนวนตัวชี้วัด มสด. 3 - - - 6 9  
คะแนนรวม 41 

(40.42) 
- - - 78 

(77.25) 
118 

(117.67) 
 

จำนวนดาว  - - -    
สรุปผลการประเมิน   

 

ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 

พันธกิจ ผลการวิเคราะห์ 
SDU 1 จุดแข็ง 

1. สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการตาม SDU 
Direction ด้านการสนับสนุนสิ ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพื่อให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ เช่น จุด
บร ิการ WIFI ระบบการเร ี ยนการสอน
ออนไลน ์  WBSC-LMS Microsoft Teams 
Café Library ฐานข้อมูลออนไลน์ การให้
คำปรึกษาในการใช้งานระบบสารสนเทศทุก
ระบบของมหาวิทยาลัย บริการห้อง Online 
Learning, Virtual Learning แ ล ะ  Hybrid 
Learning และระบบการประชุมออนไลน์ทุก
แพลตฟอร์ม เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Online Onsite และ Hybrid 
2. พัฒนา Platform สำหรับการเรียนรู้เพื่อ
การ Upskill Reskill และ Newskill ผ ่ าน
ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ระบบ SDU 
Online Course ระบบ  SDU MOOC และ
ระบบหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
การประเมินความคุ้มค่าการใช้งานทั้งเชิงคุณภาพ
และปริมาณการใช้ประโยชน์พื ้นที่การเรียนรู้ 
Learning Spaces ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยลงทุน
ย ั ง ไ ม ่ ค ร อบ ค ล ุ ม แ ล ะ ใ ช้ ง า น อ ย ่ า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 
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พันธกิจ ผลการวิเคราะห์ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

SDU 5 จุดแข็ง 
1. สำนักว ิทยบริการฯ มุ ่งเน ้นการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นไป
ตามการยกระด ับสมรรถนะบ ุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณว ุฒิว ิชาช ีพ กลุ่ม
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม
ดิจิทัล 
2. ส่งเสริมกระบวนการเร ียนรู ้ในรูปแบบ 
Blended Learning ที่ผสมผสมการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน และออกแบบให้การ
จัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงไปยังวิทยาเขต 
และศูนย์การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จ ัดเตร ียมส ิ ่ งอำนวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ตอบสนองเพื่อให้ทุกคนใช้
พ ื ้นที ่ได้อย ่างเท่าเท ียมและปลอดภัยเพื่อ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที ่สวยงาม สะอาด 
ป ล อด ภ ั ย  Clean & Green University & 
Universal Design 

จุดที่ควรพัฒนา 
ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรได้ร ับเชิญเป็น
ผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านธุรกิจ
การศึกษา 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

 
 




