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2. Poll café : 1 ในพื้นที่การเรียนรู้
พื้นที่การเรียนรู เปนหนึ่งในแนวโนมที่สำคัญของการใชเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา การออกแบบพื้นที่การเรียนรูใหมภายใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถลดการออกกลางคันของนักศึกษา และการสรางสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย
เปนหนึ่งในการลงทุนที่เปนสินทรัพยราคาแพง (expensive assets) แตมหาวิทยาลัยจำเปนตองดำเนินการ

 เปน 1 ใน 13 พื้นที่การจัดการเรียนรูแบบใหมในมหาวิทยาลัย 
 ตั้งอยูที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ดูแลและดำเนินการโดยสวนดุสิตโพล 
 เริ่มเปดทำการในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562

ฐานขอมูลในรูปแบบ “พุทธสารสนเทศ” (พุทธคุณ+พุทธศิลป+พุทธพาณิชย) 
พระเครื่องกับคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเปนของคูกันมานาน  
ซึ่งเปนทั้งการเคารพบูชา กราบไหว เปนที่ยึดเหนี่ยวทางใจ 
ในปจจุบันเปนยุคไทยแลนด 4.0 พระเครื่องก็ไดมีการพัฒนาออกมา
ในลักษณะพุทธพาณิชย และกลายเปนธุรกิจที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว 
โดยขอมูลเกี่ยวกับพระเครื่องเปนประเด็นที่ควรศึกษา เพราะมีประโยชน
ตอการวิเคราะหทั้งดานความศรัทธาและดานธุรกิจ

“จิบกาแฟ...

แลพระเครื่อง”

กิ จ ก ร ร ม

สวนดุสิตโพล
1 ในหลายๆ กิจกรรม

1. การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ 

จากกลุมตัวอยาง
จำนวน 220,240 คน

งานโพลสาธารณะ 55 เรื่อง 
จำนวน 115 ครั้ง

ครั้ง ครั้ง

ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง

ขาวหนา 1 การเมือง

สังคม กีฬา บันเทิงการศึกษา

3. สารนิเทศ Online ในรูปแบบ Infographic

4. การเผยแพรผลการสำรวจ

5. การเผยแพรผานสื่อตางประเทศ 
จำนวน 12 ครั้ง 

  สาธารณรัฐประชาชนจีน หัวขอโพล “ปญหา” ที่ประชาชน
 อยากฝากถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม “ครม.ประยุทธ 2”

  สหพันธรัฐมาเลเซีย หัวขอโพล การเปดตัวหาเสียงของพรรคการเมืองไทย ณ วันนี้  

 ประเทศญี่ปุน หัวขอโพล ผลการสำรวจ “การเลือกตั้ง ส.ส. 62”

หนังสือพิมพ [ 788 ครั้ง ]

1,350,430 บาท

โทรทัศน  [ 253 ครั้ง ]

12,650,000 บาท

วิทยุ [ 400 นาที ]

400,000 บาท

สื่อออนไลน [ 3,778 ครั้ง ]

7,556,000 บาท

SUNDAY MONDAY TUESDAY

WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

จำนวน 365 ครั้ง 7 วัน 7 เรื่อง
เกร็ดความรู 1 ป

365 เรื่อง
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7. อบรม บรรยาย เผยแพรความรู 8. การฝกประสบการณ

9. สนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย

10. บุคลากรขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษาไทย 2562

บุคลากร
สวนดุสิตโพล

จำนวน 11 ครั้ง ภายในมหาวิทยาลัย 4 ครั้ง ภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ครั้ง
1. “องคกรตายแลว”  2. เทคนิคการทำโพล

1. การเรียนรูในการตั้งหัวขอโพลสาธารณะ การสรางเครื่องมือ
2.  การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล การลงรหัสและบันทึกขอมูล
4.  การวิเคราะห สรุปผล และการตรวจรูปเลมงานวิจัย
 พรอมนำเสนอผลสำรวจ
5. การเตรียมความพรอมการจัดประชุม งานพัสดุ และ
 งานจัดทำฐานขอมูล

1. การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอโครงการ รมป. 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561

2. การประเมินความพึงพอใจของหัวหนาหนวยงานที่มีตอนักศึกษา
 ตามโครงการ รมป. ภาคเรียนที่ 1/2561
3. การประเมินความพึงพอใจของหัวหนาหนวยงานที่มีตอนักศึกษา
 ตามโครงการ รมป. ภาคเรียนที่ 2/2561

4.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในทัศนะนักศึกษาใหม ประจำป 2562

5.  การสำรวจความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการ 
 La-oriety English Program โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

6.  โครงการการบริการวิชาการและการเปนที่ปรึกษา

มสด.
21 คน

มจล.
5 คน

มธ.
1 คน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

26 คน 

รออนุมัติ

4 คน
7 คน


