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SDU Directions:
SMALL but SMART
The rapid disruptive circumstances and contexts today 
have impacts on all levels of education management 
including tertiary education supervised by the Ministry 
of Higher Education, Science, Research, and Innovation. 
Suan Dusit University has consequently developed the 
new cutting edge version of university strategic focus 
B.E. 2563-2567 (2020-2024) so as to set and monitor the 
university directions and operations for accomplishing 
university goals and objectives and linking to  New Normal.

Strategic focus areas

Academic diversity Infrastructure services 

 Curriculum survivability:
 Integrated curriculum, Outstanding 
 curriculum, Flexible curriculum, 
 Tailoring students’ needs, 
 Aligning with the new normal
  
 Various learning platform: 
 University learning space-based 
 learning, Work-based learning, 
 Technology-based learning
 Promotion of lifelong learning:  
 Credit bank system, Non degree for 
 reskills/upskills/new skills 
 Links with SDU’s supporters:   
 Alumni, Parents, Foreign students, 
 Stakeholders and Community

 System stability:
 IT system, Infrastructure, 
 Digital services     

 Learning space and facilities: 
 SDU Library, Cafe Library,  
 Co-working space, Activity space, 
 SDU Online Learning      

 Environment: 
 Green & Clean University, 
 Universal design 
 
 Student support system: 
 Counselling system, Scholarship, 
 Healthcare services, 
 Academic supports

Adaptive organization

 Resilience in laws and 
 regulations

 Reshaping SDU staff: 
 Empowering ideas and creative 
 thinking, Passion-driven 
 performance, Design thinking, 
 Sense of priorities and urgency, 
 New skills, Professional 
 by Hands   

 Optimal budget allocation 

Strategic focus 2020-2024 

Spotlight (SP Series)

 Excellence in creation of: 
 ● Manpower
 ● Brainpower
 ●  Knowledge and innovation
    With specific areas of:
  - Early childhood and primary education with 
  multidisciplinary approach
  - Culinary arts and services with Professional 
  by Hands 
 -  Nursing professionals in childcare and 
  elderly care
 -  Hospitality management with professional 
  standards
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Growth mindset

Remarkable personality

Organizational integrity

Work with refinement

SDU
GUIDING
VALUES
“GROW”

Dynamic university management as the backbone of the organization



ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต:  

จิ๋ว แต แจว
 ดวยสภาวการณและบริบททางสังคมที่พลิกผันเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ไดสงผลตอการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้น
รวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใต การกำกับดูแลของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย สวนดุสิต
จึงไดดำเนินการอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาจุดเนนฉบับใหม พุทธศักราช 
2563-2567 เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางอันคมชัดในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่มุงหวังที่สอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม

จุดมุงเนนเชิงกลยุทธ

ความหลากหลายทางการศึกษา การบริการสิ่งอำนวยความสะดวก
พื้นฐาน

 การพัฒนาหลักสูตรที่ทาทายเพื่อความยั่งยืน
 หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรที่โดดเดน หลักสูตร
 แบบยืดหยุน หลักสูตรที่ตอบสนองผูเรียน การผสาน
 แบบกลมกลืนกับแนวทางชีวิตวิถีใหม

 มุงเนนการผสมผสานระหวางการเรียนรูทั้งใน
  และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรูผานระบบออนไลน
 การเรียนรูในพื้นที่การเรียนรูของมหาวิทยาลัย การเรียนรู
 จากการปฏิบัติงานจริง การเรียนรูบนฐานแหงเทคโนโลยี

 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคน
 ทุกชวงวัย  
 ระบบคลังหนวยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อยกระดับ
  ทักษะ/เพิ่มทักษะ/และสงเสริมทักษะใหม

 การเชื่อมโยงกับผูที่เกี่ยวของในการสนับสนุนงาน
    หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
   ศิษยเกา ผูปกครอง นักศึกษาตางชาติ ผูมีสวนไดสวนเสีย
 และชุมชน

 ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทำงาน
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางพื้นฐาน
 ที่หลากหลาย การบริการดิจิทัล

 พื้นที่สรางสรรคการเรียนรูและ
 สิ่งอำนวยความสะดวก 
 หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คาเฟ ไลบรารี่ 
 พื้นที่การเรียนรูรวมกัน  พื้นที่กิจกรรม ระบบ
 การเรียนรูแบบออนไลน

 สภาพแวดลอม
 มหาวิทยาลัยที่สวยสะอาดและใสใจสิ่งแวดลอม 
 การออกแบบที่เปนสากลเพื่อคนทั้งมวล

 ระบบสนับสนุนผูเรียน
 ระบบการใหคำปรึกษาและชวยเหลือ ทุนการศึกษา 
 การบริการดานสุขภาพ การใหความชวยเหลือ
 นักศึกษาดานวิชาการ

องคกรที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

 การปรับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
 ใหเทาทันสถานการณ 
 การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิต
 การเพิ่มขีดความสามารถทางความคิดและ
 ความคิดสรางสรรค การมุงมั่น ในงาน การคิด
 เชิงออกแบบ การรูถึงลำดับความสำคัญและ
 สภาวการณเรงดวน ทักษะใหม ความเชี่ยวชาญ
 จากการปฏิบัติ

 การจัดสรรงบประมาณอยางคุมคา 

จุดเนนสวนดุสิต พ.ศ. 2563-2567

จุดเนน (SP ซีรี่ย)

 ความเปนเลิศในการผลิต 
 •  กำลังคน
 •  พลังสติปญญา
 •  ความรูและการสรางนวัตกรรม

 โดยมีอัตลักษณ

 -  ดานการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
 -  ดานอาหารบนรากฐานแหงความเชี่ยวชาญดวยการปฏิบัติ 
 -  ดานการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผูสูงวัย 
 -  ดานอุตสาหกรรมบริการดวยมาตรฐานระดับสากล
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การปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด

บุคลิกภาพที่โดดเดน

องคกรที่มีความโปรงใส

การทำงานบนรากฐาน
แหงความประณีต

แนวทาง
แหงคานิยม

มหาวิทยาลัยใชการบริหารจัดการแบบพลวัตเปนแกนหลักขององคกร



1

2

3

4

SDU GUIDING VALUES “GROW”

Growth mindset
การมีกรอบความคิดในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใหเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนสิ่งเดิมเพื่อสิ่งใหม มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและแงคิดในเชิงบวก เพื่อพัฒนาตนเองไปสูวิถีใหม 
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของสวนรวมหรือองคกร

การมีบุคลิกลักษณะที่โดดเดนที่แสดงถึงเอกลักษณเฉพาะ 
มีความนอบนอมถอมตน พิถีพิถัน รูจักกาลเทศะ 
ใสใจตอสิ่งรอบขาง เปดรับสิ่งใหม ๆ เพื่อการเรียนรู

การทำงานแบบมีสวนรวม เสียสละเอื้ออาทร 
รักและศรัทธาในองคกร มีคุณธรรมและความโปรงใส 
พรอมรับทั้งผิดและชอบ

การทำงานที่สะทอนถึงคุณภาพ ความประณีต 
สั่งสมประสบการณ และมีความเปนสากลบนพื้นฐาน
ของความเปนไทย

Organizational 
integrity

Work with 
refinement

Remarkable
personality      

 



● Integrated curriculum  
 หลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตรความรู 
 ระหวางคณะหรือโรงเรียน และสวนงานภายในและ/หรือ
 หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการใชศักยภาพและ
 ความเขมแข็งที่มีของมหาวิทยาลัยใหผูเรียนเกิดความรอบรู
 และทักษะรอบดาน
● Outstanding curriculum  
 การพัฒนาหลักสูตรที่มีความแตกตางอยางโดดเดนบนพื้นฐาน
 ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
● Flexible curriculum 
 การปรับหลักสูตรใหเทาทันตามนโยบายของประเทศ 
 รวมทั้งสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อใหเกิด
 ความคลองตัวในการดำเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
● Tailoring students’ needs  
 การออกแบบหลักสูตรที่คำนึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน 
 ทั้งมิติดานความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเรียน
● Aligning with the new normal  
 การพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายเพื่อสรางองคความรูและ
 ทักษะที่จำเปนและสอดรับกับชีวิตวิถีใหม

1.1  Curriculum survivability: 
 การพัฒนาหลักสูตรที่ทาทายเพื่อให
 สามารถอยูรอดไดอยางยั่งยืน

● University learning space-based learning  
 การเรียนรูที่มุงเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
 และผูเรียนทั้งในหองเรียน และพื้นที่การเรียนรูอื่น
 ที่เหมาะสม
● Work-based learning
 การเรียนรูโดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานจริง
 จากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงาน
 ภายนอกที่เปนคูความรวมมือ สรางเสริมทักษะชีวิต
 รอบดาน เพื่อใหเขาใจศาสตรความรูกับการประยุกต
 ใชนอกหองเรียน
● Technology-based learning
 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู 
 ไดแก การเรียนออนไลน การศึกษาทางไกล 
 หองเรียนอัจฉริยะ และหองเรียนเสมือนจริง

1.2 Various learning platform: 
 มุงเนนการผสมผสานระหวางการเรียนรูทั้งใน
 และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรูผานระบบออนไลน 

● Credit bank system  
 รูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุนตามความ
 ตองการของผูเรียนโดยสะสมผลการเรียนทั้งในระบบ 
 นอกระบบ ตามอัธยาศัย และประสบการณบุคคล
● Non degree for reskills/upskills/new skills  
 การออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะเดิม
 และ/หรือเพิ่มทักษะใหม ที่ตอบสนองความตองการเฉพาะดาน

1.3 Promotion of lifelong learning: 
 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 เพื่อพัฒนาคนทุกชวงวัย

● Alumni, Parents, Foreign students, 
 Stakeholders and Community 
 การสรางเครือขายที่เขมแข็งจากศิษยเกา ผูปกครอง 
 นักศึกษาตางชาติ สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
 และตางประเทศ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งพื้นที่
 เปาหมายและชุมชนใหเปนสวนหนึ่งของ
 การพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย

1.4 Links with SDU’s supporters: 
 การเชื่อมโยงกับผูที่เกี่ยวของในการ
 สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Strategic focus areas
1. Academic diversity 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางไมหยุดนิ่ง เต็มไปดวยพลังและความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุน และคลองตัว 
สามารถปรับเขากับสถานการณภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายรวมกันคือ
“ความอยูรอดอยางยั่งยืน”

Dynamic university management as the backbone of the organization



● IT system, Infrastructures, Digital services  
 ระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคง ปลอดภัย 
 ตลอดจนมีการใหบริการดิจิทัลที่ครอบคลุม 
 และเขาถึงการใชงานไดทุกที่ทุกเวลา

2.1  System stability: 
 ความเสถียรของระบบสนับสนุน
 การทำงาน

● SDU Library, Cafe Library, Co-working space, 
 Activity space, SDU Online Learning  
 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเนนการจัด
 พื้นที่การเรียนรู เพื่อเปนการสรางบรรยากาศการเรียนรู
 ที่สงเสริมความคิดสรางสรรครูปแบบใหมใหกับอาจารย 
 บุคลากรและนักศึกษาไดสืบคนความรู แลกเปลี่ยนแนวคิด 
 แบงปนพื้นที่การทำงานและการเรียนรู นำไปสูการสราง
 ชุมชนและสังคมแหงการการเรียนรูรวมกันของมหาวิทยาลัย 
  

2.2 Learning space and facilities: 
 พื้นที่สรางสรรคการเรียนรูและสิ่งอำนวย
 ความสะดวก 

2.3 Environment: 
 สภาพแวดลอม

● Counselling system, Scholarship, 
 Healthcare services, Academic supports  
 ระบบที่ออกแบบสำหรับการชวยเหลือ
 นักศึกษาในระหวางเรียน อาทิ ระบบอาจารยที่ปรึกษา 
 ระบบการจัดหาทุนการศึกษา บริการดานการดูแล
 สุขภาพนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักศึกษา
 ดานวิชาการ

2.4 Student support system: 
 ระบบสนับสนุนผูเรียน

● Green & Clean University, Universal design  
 มุงเนนการจัดการคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 
 พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย 
 สงเสริมการลดการใชทรัพยากรและพลังงาน มีระบบ
 การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การจัดการขยะ 
 การบำบัดน้ำเสีย การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
 รวมทั้งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการออกแบบ
 พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในสังคมใหสามารถใชประโยชน
 ไดอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 

Strategic focus areas
2. Infrastructure services 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางไมหยุดนิ่ง เต็มไปดวยพลังและความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุน และคลองตัว 
สามารถปรับเขากับสถานการณภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายรวมกันคือ
“ความอยูรอดอยางยั่งยืน”

Dynamic university management as the backbone of the organization



● กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตองมีความยืดหยุน 
 และไมเปนอุปสรรคตอการดำเนินงาน สามารถปรับปรุง 
 แกไข ยกเลิก ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
 อยูตลอดเวลา เพื่อชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการ
 มหาวิทยาลัยเปนไปอยางคลองตัวและไมขัดตอกฎหมาย
 และศีลธรรมอันดี

3.1  Resilience in laws and 
 regulations: การปรับกฎหมาย 
 ระเบียบ ขอบังคับ ใหเทาทันสถานการณ 

● Empowering ideas and creative thinking 
 การเปดกวางทางความคิดอยางอิสระและการคิดสรางสรรค
● Passion-driven performance 
 การปฏิบัติงานและสรางงานคุณภาพดวยความมุงมั่น
 ฝกใฝในงาน เพื่อยกระดับการทำงานที่แสดงใหเห็นถึง
 ความประณีตและความเปนมืออาชีพ
● Design thinking 
 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสรางสรรคสิ่งใหมและ
 แกไขปญหาอยางเปนระบบ
● Sense of priorities and urgency 
 การตระหนักรูถึงการจัดลำดับความสำคัญและ
 การสนองตอบตอภาวะเรงดวนอยางทันทวงที 
 เพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
● New skills 
 การมีทักษะใหมที่จำเปน 
● Professional by Hands  
 การสรางความเชี่ยวชาญในงานดวยการลงมือปฏิบัติ
 และรูจริงในสิ่งที่ทำ

3.2 Reshaping SDU staff: 
 การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิต 

● การลงทุนในสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 ของผูเรียน และการพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
 รูปแบบใหม โดยคำนึงถึงการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 มีความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด

3.3 Optimal budget allocation: 
 การจัดสรรงบประมาณอยางคุมคา

Strategic focus areas
3. Adaptive organization

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางไมหยุดนิ่ง เต็มไปดวยพลังและความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุน และคลองตัว 
สามารถปรับเขากับสถานการณภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายรวมกันคือ
“ความอยูรอดอยางยั่งยืน”

Dynamic university management as the backbone of the organization



● การจัดการศึกษาดวยกระบวนการพหุวิทยาการ
 ในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
 เพื่อเสริมสรางประสบการณ พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
 และพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

 Early childhood and primary 
 education with multidisciplinary 
 approach

   Nursing professionals in 
 childcare and elderly care

 Hospitality management with 
 professional standards

 Culinary arts and services with 
 Professional by Hands

● การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
 ดานการอาหารที่สะทอนจากความเชี่ยวชาญ
 ผานการปฏิบัติ เพื่อสรางความแตกตาง และ
 เสริมความเขมแข็งจากรากฐานการเรือน
 สูความเปนสากล 

● การสรางและพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการที่มีความโดดเดนดานบุคลิกภาพ 
 มีมาตรฐานการบริการระดับสากล (World Class Standard)  เปนนวัตกรการบริการ 
 (Service innovator) ใหเขากับยุคดิจิทัล

● การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันบนพื้นฐาน
 การพยาบาลและสุขภาวะ มุงพัฒนาศักยภาพคน
 ในทุกชวงวัย ตั้งแตแรกเกิดตลอดจนผูสูงอายุ

Strategic focus areas
4. Spotlight (SP Series)

(Manpower  | Brainpower | Knowledge and innovation)

 

ความเปนเลิศที่มุงเนนอัตลักษณ 4 ดาน  
เพื่อผลิตกำลังคนที่เพียบพรอมไปดวย

สติปญญา ความรูและการสรางนวัตกรรม 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางไมหยุดนิ่ง เต็มไปดวยพลังและความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุน และคลองตัว 
สามารถปรับเขากับสถานการณภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายรวมกันคือ
“ความอยูรอดอยางยั่งยืน”

Dynamic university management as the backbone of the organization



 

ตวัช้ีวดัการประเมินตามทิศทางของมหาวิทยาลยัสวนดสุิต:  

จ๋ิว แต่ แจว๋ พ.ศ. 2563-2567 

Mapping SDU QA with SDU Directions “Small but SMART” 

 

จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus area) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความหลากหลายทางการศึกษา    
 (Academic diversity) 

 Curriculum survivability 
อว. สป.อว. มสด. 

KPI 1.1 
KPI 1.2 
KPI 1.3 

KPI 1.4 
KPI 1.5 
KPI 1.6 

KPI 1.8 (1,2,5,6) 
KPI 5.6 (1,2,8) 

 
 Various learning platform 

อว. สป.อว. มสด. 
KPI 3.1 
KPI 3.2 

KPI 1.6 
KPI 1.7 
KPI 4.1 

KPI 1.10 
KPI 1.11 (4) 

 
 Promotion of lifelong learning 

อว. สป.อว. มสด. 
  KPI 1.9 (4,5) 

KPI 1.11 (5,7) 
 
 Link with SDU’s supporters 

อว. สป.อว. มสด. 
  KPI 1.8 (3,4) 

KPI 5.6 
 

2. การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน    
 (Infrastructure services) 

 System stability 
อว. สป.อว. มสด. 

  KPI 5.4 (2) 
KPI 5.8 
KPI 5.10 

 
 Learning space and facilities  

อว. สป.อว. มสด. 
  KPI 1.11 

(1,2,3,7) 
 

 Environment 
อว. สป.อว. มสด. 

  KPI 5.6 (5,6) 
KPI 5.13 

 
 Student support system 

อว. สป.อว. มสด. 
 KPI 1.6  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :   
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 

3. องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง   
 (Adaptive Organization) 

 Resilience in laws and regulations 
อว. สป.อว. มสด. 

 KPI 5.1 (4) 
KPI 5.13 (1) 

 

 
 Reshaping SDU staff 

อว. สป.อว. มสด. 
 KPI 5.1 

KPI 5.2 
KPI 1.9 (1,2) 
KPI 1.11 (5,6) 
KPI 5.5 (5,6,7) 
KPI 5.6 (7) 
KPI 5.9 
KPI 5.12 

 
 Optimal budget allocation 

อว. สป.อว. มสด. 
KPI 3.1 
KPI 3.2 

 KPI 1.11 
KPI 5.4 (outcome) 
KPI 5.5 
KPI 5.6 (5) 

 
 

4. จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
   (Spotlight : SP Series) 

 Excellence in creation of: 
Manpower, Brainpower and 
Knowledge and innovation 

   With specific areas of:  
       4 Identities (4 อัตลักษณ์) 
 

อว. สป.อว. มสด. 
KPI 2.1 KPI 2.2 

KPI 2.3 
KPI 2.4 

KPI 5.1 
KPI 5.2 
KPI 5.3 
KPI 5.4 
KPI 5.5 
KPI 5.7 
KPI 5.8 
KPI 5.10 
KPI 5.11 
KPI 5.13 

 





SMALL b u t

SMART

www.dusit.ac.th



















 
แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส่วนงาน / หน่วยงาน........................................................................................................................... 
รอบการประเมิน   รอบที่  ๑ ๑  กรกฎาคม ……………..  ถึง  ๓๑  ธันวาคม ………………… 
    รอบที่  ๒           ๑  มกราคม ……………….  ถึง  ๓๐  มิถุนายน ………………… 
ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................................ .ต าแหน่ง......................................................................... 
ชื่อผู้ประเมิน....................................................................................ต าแหน่ง......................................................................... 
 

ผลสัมฤทธ์ิของงานตามข้อตกลง ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ หรือ ๘๐) คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.   
๒.   
๓.   

รวม 
 

 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) (ไม่เกินร้อยละ ๓๐ หรือ ๒๐) 
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต (SDU Guiding Values “GROW”)    
๒. การเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระและการคิดสร้างสรรค์ (Empowering Ideas and creative thinking)   
๓. การปฏิบัติงานและสร้างงานคุณภาพด้วยความมุ่งมั่น ฝักใฝ่ในงาน เพื่อยกระดับการท างานท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความประณีตและความเป็นมืออาชีพ (Passion-driven performance) 

  

๔. การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Design thinking)   
๕. การตระหนักรู้ถึงการจัดล าดับความส าคัญและการสนองตอบต่อภาวะเร่งด่วนอย่างทันท่วงทีเพื่อความอยู่รอด
อย่างย่ังยืน (Sense of priorities and urgency)   

  

๖. การมีทักษะใหม่ท่ีจ าเป็น (New Skills)   
๗. การสร้างความเช่ียวชาญในงานด้วยการลงมือปฏิบัติและรู้จริงในส่ิงท่ีท า (Professional by hands)   

รวม   
 

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) 
องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได้ 
รวมคะแนนที่

ได้ 
ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน     
 

 

๕ ดีเยี่ยม 
๔ ดีมาก                    
๓ ดี                          
๒ พอใช้                     
๑ ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน     

๙๕ – ๑๐๐ 
๘๕ – ๙๔.๙๙ 
๗๐–๘๔.๙๙ 
๖๐–๖๙.๙๙ 
๑ – ๕๙.๙๙ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลง 

  

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................... 
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินร่วมกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 
 

ลายมือชื่อ..........................................................(ผู้ประเมิน) ลายมือชื่อ..........................................................(ผู้รับการประเมิน) 
            (.......................................................)              (.........................................................) 
 วันที่................เดือน.............................พ.ศ...............      วันที่................เดือน.............................พ.ศ............... 
 

ลายมือชื่อ..........................................................พยาน (ในกรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน) 
           (.........................................................)  
วันที่................เดือน.............................พ.ศ............... 









































































































ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง วันและเวลาทํางานของผู�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๐
___________________________

โดยท่ีเป/นการสมควรออกแก�ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทํางานของผู�
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห6งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับ ข�อ ๓๗ และ ๓๘ แห6งข�อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว6าด�วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อธิการบดี จึงออกประกาศไว� ดังต6อไปนี้

ข�อ ๑ ประกาศนี้เรียกว6า "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทํางานของผู�ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐"

ข�อ ๒ ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต6วันที่วันถัดจากวันประกาศเป/นต�นไป

ข�อ ๓ ให�ยกเลิกความใน (๔) ของข�อ ๔ แห6งประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทํางาน
ของผู�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และให�ใช�ความต6อไปนี้แทน

"(๔) ตําแหน6งสายสนับสนุนและตําแหน6งสายบริการ ให�ลงเวลาปฏิบัติงานในตอนเริ่มปฏิบัติงาน และลง
เวลาเม่ือเลิกปฏิบัติงาน ดังนี้

(๔.๑) วันจันทรA ถึง วันศุกรA เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หยุดพักเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
หรือ
                   (๔.๒) วันจันทรA ถึง วันศุกรA เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หยุดพักเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 
หรือ

             (๔.๓) วันจันทรA ถึง วันศุกรA เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หยุดพักเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น."

ข�อ ๔ ให�ยกเลิกความในข�อ ๖ แห6งประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทํางานของผู�ปฏิบัติ
งานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และให�ใช�ความต6อไปนี้แทน

"วันหยุดราชการ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดราชการประจําปEของผู�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มี
ดังนี้

(๑) วันข้ึนปEใหม6
(๒) วันมาฆบูชา
(๓) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟIาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศA 
(๔) วันสงกรานตA 
(๕) วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
(๖) วันวิสาขบูชา
(๗) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ�าอยู6หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(๘) วันอาสาฬหบูชา



(๙) วันเข�าพรรษา 
(๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ
(๑๑) วันคล�ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต
(๑๒) วันปNยมหาราช
(๑๓) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต
(๑๔) วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
(๑๕) วันสิ้นปE
(๑๖) วันที่มหาวิทยาลัยประกาศให�เป/นวันหยุด 
(๑๗) วันที่คณะรัฐมนตรี กําหนดให�เป/นวันหยุดราชการ"

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารยA ดร.ศิโรจนA ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

09 พ.ค. 60  เวลา 09:17:03  Non-PKI Simple Sign
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