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การพัฒนาคนเป็นสิ่งส�าคัญ แสดงถึงความเข้มแข็งขององค์กร ถ้าคน 
เข้มแขง็องค์กรกไ็ปต่อได้ คนต้องท�างานบรูณาการร่วมกบัผู้อ่ืนได้ กจ็ะท�าให้อยู่รอด 

กฎกระทรวงใหม่ได้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ทางด้าน

เทคนิค 
3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ�าเพาะ และ 
6) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ

ชมุชนอืน่ จงึต้องพิจารณาว่าจะท�าอะไรเพือ่ให้ตรงกบักลุม่ทีเ่ป็นลกัษณะ Area 
Based 

การที่เราจะท�าอะไรนั้น ความคิดเห็นของที่ปรึกษามีส่วนส�าคัญอย่าง
มาก เพราะมปีระสบการณ์ ความช�านาญในการท�างานจงึอยากให้ “ไม่คดิอะไร
จากสิ่งที่เห็น แต่ในทางกลับกัน เราน่าจะเห็นและคิดอะไร” จึงมอบนโยบาย
ตามประสบการณ์และความช�านาญของที่ปรึกษาแต่ละท่าน ดังนี้ 

สรุปประเด็นอธิการบดี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

การประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส�านักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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1.	 รศ.ดร.สุขุม	เฉลยทรัพย์	ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
 มอบให้รับผิดชอบ 
 1) การรับนักศึกษาใหม่ ท�าให้ได้งานในรูปแบบใหม่ ได้ข้อมูลที่เป็น

ความคืบหน้ารายวัน 
 2) การพัฒนาวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สร้างและพัฒนาขึ้นมา

ใหม่ ไม่ให้เหมือนเดิม 
 3) งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

2.	 ศ.พญ.พวงทอง	 ไกรพิบูลย์	 ที่ปรึกษาด้านพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 มอบหมายให้รบัผดิชอบ การพฒันาหลกัสตูรเคมรีงัส ีส่งทมีไปเรยีน
รู้ท�าความเข้าใจในการน�าไปใช้ปฏิบัติงานในสถานที่จริง รวมถึงการคิดพัฒนา
ต่อยอดในการน�าไปใช้กบันกัศกึษาหลักสตูรผูช่้วยพยาบาล โดยอยากให้พฒันา
หลักสูตรนี้เป็นแบบ Outcome Based 

3.	 ผศ.ดร.วิไล	ศรีธนางกูล	ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารและกฏหมาย
 มอบหมายให้รบัผิดชอบด้านระเบยีบบรหิารงานบุคคล การคดิเกณฑ์

เงินเดือน ก�าหนดขั้นของเงินเดือน การชี้แจงเรื่องการคิดเงินเดือนแบบ 1.7 

4.	 รศ.ดร.	ณัฏฐารมณ์	จุฑาภัทร ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
 มอบหมายให้รับผิดชอบติดตามการด�าเนินงานของหลักสูตร

คหกรรมศาสตร์ใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นมา หลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถตอบ
สนองและสร้างเดก็ได้จรงิหรอืไม่ สามารถปรบัพืน้ฐานได้ตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้
ไว้หรือไม่ 

5.	 ดร.	ชัยชนะ	โพธิวาระ	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา
 มอบหมายให้รับผิดชอบ 1) การเขียนความเป็นมาของ Virtual  

Library ของสวนดุสิต 2) ถ่ายทอดทักษะการจับประเด็นเพื่อสรุปความให้กับ
นักศึกษา เป็นวิทยากรในด้านการเขียน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเขียน
ที่ถูกต้อง ต้องจับประเด็นให้ได้แล้วจึงย่อความ และเรียงความ 
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6.	 ผศ.ดร.เหม	ทองชัย ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล
 มอบหมายให้รับผิดชอบ การสร้างและพัฒนาครูโรงเรียนสาธิต 

ละอออุทิศ ภายใต้การผสมผสานระหว่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ 
ข้อบังคับของโรงเรียน เน้นการพัฒนาให้ครูโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวหน้า และต้อง
ท�าความเข้าใจละออพลัสด้วย 

7.	 ผศ.อารยา	สุขวงศ์	ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการสาธิตอนุบาล
 มอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงเรียน

สาธิตฯ ท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ใช้
อ�านาจตรงนี้ในการท�าหน้าที่ให้เต็มที่ 

8.	 ผศ.ดร.	ผดุง	พรมมูล ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล�าปาง
 มอบหมายให้รับผิดชอบ ดูแลศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 3 ศูนย์ คือ 

ล�าปาง นครนายก และตรัง ให้มีรูปแบบพัฒนาจัดการที่ดีขึ้น น�านโยบายของ
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติได้ และมีการรายงานผลกลับมายังมหาวิทยาลัย

9.	 นายพนิจิศกัดิ	์สวุรรณรงัค์	ทีป่รึกษาด้านกฎหมายการศึกษา บรหิาร
งานบุคคลฯ

 มอบหมายให้รับผิดชอบการพัฒนาครูโรงเรียนสาธิตฯ โดยอบรม
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับครู พิจารณาความแตกต่างระหว่างกฎหมายส�าหรับครู
ทั่วไปและครูโรงเรียนสาธิตฯ แล้วน�ามาพัฒนาครูโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นคร ู
ผู้ช่วยที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ภายนอกได้ด้วย 

10.	ผศ.พีระ	ลินิฐฎา	และ ผศ.ดร.สุนทร	สุทองหล่อ	ที่ปรึกษาศูนย์
บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

 มอบหมายให้รับผิดชอบ
 1) การพัฒนาระบบการท�างานของบุคลากร ต้องเปลี่ยนรูปแบบ 

ไม่ใช่การท�างานแบบระบบราชการ ต้องเน้นการบริการลูกค้า พัฒนาศักยภาพ
ของคนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

 2) การพัฒนางานของศูนย์บริการส่ือและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ท่ี
สุพรรณบุรี ให้เกิดการขยายงานมากขึ้น เพราะลงทุนไปจ�านวนมาก 
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11.	ผศ.จงรักษ์	อังกุราภินันท์	ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
 มอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยของ ผศ.อารยา สุขวงศ์ โดย

เฉพาะการบริหารจัดการด้านการเงิน 

12.	 รศ.นิยดา	สวัสดิพงษ์	ที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม
 มอบหมายให้รับผิดชอบ 
 1) การพฒันาด้านสิง่แวดล้อมเมอืง ให้เกิดข้ึนกบัทุกศนูย์การศกึษา 
 2) การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขยะและน�้าเสีย โดย

เฉพาะการจ�ากัดปริมาณขยะที่น�าเข้ามาในมหาวิทยาลัย 

13.	ผศ.โสภาพรรณ	อมตะเดชะ ที่ปรึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 มอบหมายให้รับผิดชอบ
 1) ถ่ายทอดความรู้ความช�านาญในการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
 2) พัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ให้สามารถแข่งขันได้

14.	ผศ.เสวี	เย็นเปี่ยม ที่ปรึกษาสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 มอบหมายให้รับผิดชอบการน�าดนตรีมาใช้เพื่อพัฒนานักเรียน 

โรงเรียนสาธิตฯ ท�าอย่างไรให้เด็กมีทักษะทางดนตรี สอนให้เด็กใช้ดนตรีเป็น 
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดส�าหรับเด็ก 

15.	 รศ.ดร.เทื้อน	ทองแก้ว	ที่ปรึกษาอธิการบดี 
 มอบหมายให้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพตามเงื่อนไขของ

มหาวิทยาลัย ใช้ SDU QA และ SDU Direction เป็นฐาน 

ที่ส�าคัญคือที่ปรึกษาจะต้องคิดท�างานเชื่อมโยงกัน	 จะได้พัฒนา 
ส่วนต่าง	 ๆ	 ได้	 ต้องมองไปให้ไกล	 คิดแล้วลงมือท�า	 หากท�าแล้วพบปัญหา 
ความขดัแย้ง	 จะลงไปจัดการด้วยตวัเอง	พยายามคดิให้หลากหลาย	มองให้
เหน็ทางใหม่	ๆ	คิดต่าง	จึงจะท�าให้เกิดสิ่งใหม่	ๆ
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แนวปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย :

- ตั้งเปาหมายที่ชัดเจน (ใหสอดคลอง
 กับนโยบายของอธิการบดี)
- วิเคราะหสภาพปญหาปจจุบันโดยการสำรวจ
 ของสวนดุสิตโพล เชน จำนวนที่นั่งมีมากกวา
 ผูเรียน หลักสูตรที่ผูเรียนสนใจคืออะไร 
- วิเคราะหตัวตนของสวนดุสิต โดยใชประสบการณ
 และความชำนาญเฉพาะบุคคล 
- ทำงานดวยวิธีเชิงรุก ถึงลูกถึงคน ขั้นตอน
 ไมยุงยาก ตองรวดเร็ว มีการวางแผนาและ
 ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา
- นำเสนอขอมูลเปนระยะเพื่อใชในการวางแผน 
 ขอมูลทันสมัย รวดเร็ว และสม่ำเสมอ
- เมื่อพบปญหา แกปญหารวมกัน และปรับเปลี่ยน
 กระบวนการทำงาน ทั้งกฎระเบียบที่ยืดหยุน 
 ปรับเปลี่ยนใหทันสถานการณ 

1.  การรับนักศึกษา
 ใหม 

งานที่รับมอบหมาย วิธีการดำเนินงาน ผลลัพธที่ได

1.  จำนวนนักศึกษา
 ใหมตามเปาหมาย
 ที่กำหนด 
2.  ระยะเวลาการ
 ปฏิบัติงานลดลง
3.  ทีมงานเกิด
 กระบวนการ
 เรียนรูรวมกัน 

-  ตั้งเปาหมายที่ชัดเจน (ใหสอดคลองกับนโยบาย
 ของอธิการบดี)
-  เปดโอกาสใหคนที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
 เขามามีสวนรวม 
-  ทำงานเร็ว ติดตามเปนระยะ ประเมินงาน 
 แกปญหารวมกัน
- สรางสรรค คิดงานใหม ๆ 
- ใชขอมูล (DATA) เปนฐานในการพัฒนา โดยการ
 สำรวจของสวนดุสิตโพล
- พัฒนารายวิชาที่ไดรับมอบหมายใหเหมาะสมกับ
 การเรียนรูปแบบตาง ๆ ทั้งออนไลน ออนไซต 
 ออนแอร 
- จัดอบรม ฝกทักษะผูสอนใหมใหสามารถจัด
 การเรียนการสอนไดตรงกับความตองการของ
 ผูเรียน

2.  การพัฒนาวิชา
 หมวดวิชาศึกษา
 ทั่วไป

1.  เอกสารประกอบ
 การเรียนและคูมือ
 การสอนรายวิชา
 คุณคาของความสุข 
 (Values of 
 Happiness) 
 รหัสวิชา 2500120
2. สื่อประกอบการเรียน
 การสอนรูปแบบ
 ตาง ๆ  เชน คลิป
 เรื่องสั้น
3. ทีมพัฒนารายวิชา
 เกิดกระบวนการ
 เรียนรูรวมกันใน
 การทำงาน

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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-  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนผลการดำเนินงานท่ีผานมา
 แลวนำมาพัฒนาปรับปรุง
-  มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทำงานเปน
 ทีมรวมกัน
-  เขาสูยุคออนไลน เปดชองทางใหม ๆ ใหนักศึกษา
 ไดเขารวม
-  ตอยอดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจากปการศึกษา
 ที่ผานมา โดยความรวมมือของทุกฝาย 
-  ประเมินการทำงาน 

3.  งานปฐมนิเทศ
 นักศึกษาใหม

ขับเคลื่อนการดำเนินงานมีจุดเนนที่สำคัญภายใตแนวคิด
“การมีสวนรวมของทุกภาคสวน การกระตุนดวยขอมูลที่ทันสมัย และการกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน”

โดยมีการวัดและประเมินเปนระยะๆ ตลอดการทำงาน

งานที่รับมอบหมาย วิธีการดำเนินงาน ผลลัพธที่ได

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ
 แบบ Online ครั้ง
 แรกของสวนดุสิต
 ที่นักศึกษาที่เขาถึง
 ไดตลอดเวลา 
 (Anytime 
 Anywhere)
2. นักศึกษามีคูมือ
 ประกอบการเรียน
 การสอนและการ
 ดำเนินชีวิตในรั้ว
 สวนดุสิต
3. ทีมงานทำงานแบบ
 บูรณาการ ปรับ
 เปลี่ยนทีมงาน
 รับผิดชอบ เกิด
 การเรียนรูรวมกัน
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แนวทาง Action plan
งานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีรังสีประยุกต์

การจัดท�า	Action	plan	มีแผนการด�าเนินการ	3	ระยะ	ได้แก่
ระยะท่ี	1	การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและสถานท่ีต่าง	ๆ 	 ท่ี 
	 เกี่ยวข้อง

1. ประสานงานกบัอาจารย์พฒุพิรรณ เจรญิพรรณ ซึง่เป็นหัวหน้า Hot 
Lab ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์/ไอโซโทปทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
รามาธิบดี เพื่อเข้าศึกษาดูงานห้องแลป โดยอาจารย์ตกลงเป็นโค้ชให้หลักสูตร
ในด้านการจัดตั้งแลป การดูงานที่เกี่ยวข้องและการฝึกงานของอาจารย์และ
นักศึกษา ซึ่งด�าเนินการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

2. ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ โดยจะประชุมใน
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2584 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการ
ท�างานเน้นการท�างานแบบเป็นทีมฟุตบอล ไม่ใช่แบบลงแขกเกี่ยวข้าว และหา
หัวหน้าย่อยที่จะเป็นผู้บริหารในการลงมือท�า

3. การศึกษาดงูานเพ่ือเตรียมความพร้อมการวางแผนการเปิดหลกัสตูรฯ
 3.1 การดูงานคร้ังที ่1 อาจารย์พุฒพิรรณ เจรญิพรรณ เป็นผูป้ระสาน

งาน และน�าอาจารย์หลักสูตรเคมีฯ เข้าดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี มีแลปขนาดเล็ก (เครื่องมือครบ)
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มแีลปขนาดใหญ่ หรอืระดบัประเทศ 
  • สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีร์แห่งชาติ หน่วยงานด้านไอโซโทป

แห่งชาติ (จังหวัดนครนายก)

ศ.พญ.พวงทอง ไกรพิบูลย์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพยาบาลศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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  • หน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่มีผู้ป่วยให้น�้าแร่ไอโอดีน
สูงสุดของประเทศไทย โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ (คลอง 10 จังหวัด
ปทุมธานี) เพื่อให้เห็นภาพโรงพยาบาลต่างจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุข 
และดูงานด้านความปลอดภัยจากรังสีและการก�าจัดกากรังสี

 การศกึษาดูงานสถานทีต่่าง ๆ  เพือ่ให้อาจารย์พฒุพิรรณ เจรญิพรรณ 
(อาจารย์พวงทอง จะไม่ไปด้วย) ได้สร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์หลักสูตรเคมี 
และต้องการประเมนิศกัยภาพของอาจารย์หลกัสตูรเคม ีโดยอาจารย์พฒุพิรรณ
จะหารือกับอาจารย์หมอพวงทองเกี่ยวกับผลลัพท์การด�าเนินงานทุกครั้ง 

 3.2 การดูงานครั้งที่ 2 อาจารย์หลักสูตรเคมีฯ จะประสานงานเข้าดู
งานด้วยตนเอง เพื่อประเมินศักยภาพอาจารย์เพื่อท่ีจะได้โค้ชช่ิงได้เหมาะสม 
โดยเข้าดูงานสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

  • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ส�านักงานใหญ่ (ถนน
วิภาวดี กรุงเทพมหานคร) ซึ่งมีโรงผลิตไอโซโทปจ�าหน่ายและบริการ เพื่อให้
เกิด connectivity กับหน่วยงานของรัฐที่ดูแลงานด้านรังสี

  • สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีร์แห่งชาต ิด้านการฉายรงัส ี(คลอง 
6 จงัหวัดปทมุธาน:ี งานด้านรงัสวีนิจิฉยั และงานด้านรงัสรีกัษา) เพือ่ให้อาจารย์
หลักสูตรฯ เห็นภาพรวม รู้จักและเห็นภาพรังสีชนิดต่าง ๆ ที่น�ามาใช้ทางการ
แพทย์และอุตสาหกรรม 

ระยะท่ี	2	 สรุปผลการด�าเนนิงานในระยะที	่1	โดยการประชมุและด�าเนนิการ 
	 วางแผนด�าเนินงาน	มีวัตถุประสงค์ดังนี้

• ทบทวนสิง่ทีด่�าเนนิการไปแล้ว การปฏบิตังิาน และผูร้บัผดิชอบแต่ละ
งาน

• ปรับหลักสูตรฯ ให้เหมาะสม และมีการปรับเพ่ือให้หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาลสามารถต่อยอด หรือเก็บหน่วยกิตได้ รวมถึงคณะรังสีเทคนิคจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ และคณะเคมีเพื่อการโอนย้ายหน่วยกิต

• การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่จะท�าให้
นักศึกษา ผู้ปกครอง และสังคมไม่ให้กลัวรังสีจนเกินเหตุ
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• การจัดหานักศึกษา 
• การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต (non-degree) โดยเฉพาะความร่วม

มือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงพยาบาลวชิระ
พยาบาล ฯลฯ 
ระยะที่	3	การติดตามผลการด�าเนินงานเป็นระยะ	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

1. ประสานงานและรายงานความคืบหน้าการด�าเนินงานต่อท่าน
อธิการบดี 

2. อาจารย์หลักสูตรฯ รายงานการท�างานต่อท่านอธิการเป็นหนังสือ 
ทุก 3 เดือน

3. ทีป่รกึษาฯประสานข้อมลูกบัอาจารย์หลกัสตูรฯ อย่างต่อเนือ่ง บ่อย
ตามความเหมาะสม รวมทั้งการประสานข้อมูลกับอาจารย์พุฒิพรรณ เพ่ือ
ปรึกษาและติดตามงานอย่างน้อยทุกสัปดาห์หรือตามการเร่งด่วนของงาน

ผลลัพธ์ของการด�าเนินงาน	
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาเทคโนโลยีเคมีรังสีประยุกต์ ที่มีคุณภาพสอดคล้องตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามความต้องการของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย พร้อม
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566-2567
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ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ด้านระบบบริหารและกฏหมาย

แนวปฏิบัติการด�าเนินงาน
การใช้บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
จากเดิม 1.5 เป็น 1.7
ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ

1. รวบรวมค�าสั่งแต่งตั้งบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมรายชื่อผู้รับ
การบรรจุและอัตราเงินเดือนก่อนและหลังปรับเป็น 1.5 เริ่มตั้งแต่ ปี 2551 ถึง
ปัจจุบัน

2.  รวบรวมบัญชเีงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลยัของมหาวทิยาลยั ตัง้แต่
ปี 2551 ถึงปัจจุบัน

3.  รวมรวมบัญชเีงินเดือนข้าราชการทีใ่ช้บรรจุข้าราชการ ตัง้แต่ปี 2551 
ถึงปัจจุบัน

4. รวบรวมบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ท่ีปรับจากบัญชีเงิน
เดือนข้าราชการ x 1.7 )

5. เปรยีบเทยีบอตัราเงินเดอืนของพนกังานมหาวทิยาลยัแต่ละคนทีไ่ด้
รับ ณ วันบรรจุกับบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ที่ปรับ 1.7 แล้ว)

 5.1 ผลการเปรยีบเทยีบ สงู/ต�า่ กว่าอตัราเงนิเดอืนขัน้เริม่แรกบญัชี
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับ 1.7 แล้ว ของพนักงานแต่ละคน

 5.2 ผลการเปรยีบเทยีบ สงู/ต�า่ กว่าอตัราเงนิเดอืนทีไ่ด้รบัไม่ต�า่กว่า
อัตราเงินเดือนเดิมของบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปรับ 1.7 แล้ว 
ของพนักงานแต่ละคน

6. ผลข้อ 5.1 และ 5.2 น�าไปสู่การพิจารณาตัดสินใจ
7. รวบรวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นสวัสดิการไปแล้วทั้งสิ้น
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แนวทางการด�าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากท่านอธิการบดี
(การประชุมทีป่รึกษาอธกิารบด ีเมือ่วนัที ่2 เมษายน 2564)

รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ด้านวิชาการ

อธิการบดีได้มอบหมายที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการพิจารณาถึง
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 หลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้น 
อาจารย์ผูส้อนสามารถตอบสนองและท�าได้จรงิตามทีเ่ขียนไว้หรอืไม่รวมถึงการ
ปรับพื้นฐานบางส่วนที่ทางหลักสูตรก�าหนดไว้ได้หรือไม่

เนื่องจากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2564 เป็นหลักสูตร 
บูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของคหกรรมเข้าด้วยกัน หลักสูตรจะเน้นทาง
ด้านอาหารตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตามความเช่ียวชาญเฉพาะ
ประกอบกับอาจารย์ผู้สอนส�าเร็จการศึกษาคหกรรมศาสตร์มาโดยตรง รวมถึง
การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นวิทยากรตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา 
การสอนเน้นภาคปฏิบัติ อาจารย์ต้องด�าเนินการให้เป็นรูปธรรม สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของนักศึกษาได้ ดังนี้

1. ต้องวางแผนการสอนร่วมกัน 1 รายวิชาอาจมีอาจารย์ผู้สอนหลาย
ท่าน แต่ต้องท�างานร่วมกัน

2. ต้องบูรณาการศาสตร์ทางด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย เช่น 
จะต้องมทีางด้านแขนงอาหาร แขนงผ้าและเครือ่งแต่งกาย แขนงศลิปะประดษิฐ์ 
อาจารย์ผู้สอนจะต้องพิจารณาร่วมกันว่าจะสอนอย่างไร อาจารย์จะสอนท่าน
เดียวหรือจะสอนแบบบูรณาการอาจารย์ 3 ท่าน ทั้งนี้ถ้าจ�าเป็นต้องลงปฏิบัติ
การที่ห้องอาหารของโรงแรม หรือห้องอาหารของครัวสวนดุสิต หรือ Home 
bakery จะต้องประสานงานล่วงหน้าให้ชัดเจนอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน



คณะที่ปรึกษาอธิการบดี14

3. การเรยีนวิชาชพีคร ูเพือ่สร้างมลูค่าให้กบันกัศกึษาและหลกัสูตร ควร
แยกนักศึกษาที่จะไปประกอบวิชาชีพครู เพื่อจัดแผนการเรียนได้ถูกต้องและ
ชัดเจน

4. หลกัสตูรคหกรรมศาสตร์ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 เป็นหลกัสตูร
ที่เน้นเรื่องอาหาร ปัจจุบันการเรียนระยะยาวอาจไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน โดยเฉพาะที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีควรเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเป็น
รายวิชาเพื่ออ�านวยความต้องการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน

5. รายวชิาต่างๆ ทกุรายวชิา สามารถน�ามาเป็นหลกัสตูรหรอืฝึกอบรม
โดยสะสมหน่วยกิตได้ (ใช้ข้อบังคับว่าด้วยคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต) 

6. ให้อาจารย์ออกไปท�าความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐและ
เอกชน เพือ่น�ารายวชิาทีส่มัพนัธ์กบัหลกัสตูรระดับมธัยมศกึษาตอนต้นหรอืตอน
ปลายไปสอนให้กับนักเรียน และสามารถเก็บรายวิชาและเก็บคะแนนมาเทียบ
ยกเว้นการเรียนได้เมื่อมาเข้าศึกษาต่อกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้รวม
ถงึการศกึษานอกระบบในกลุม่การงานพืน้ฐานอาชพี โดยให้นักเรยีนมาเรยีนที่
มหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ออกไปสอนนอกสถานที่ตามความเหมาะสม

7. เน้นการฝึกอบรมเป็นรายวิชาแบบบูรณาการ 
8. เปิดโอกาสทกุคนเข้ามาศกึษา ในระบบคลงัหน่วยกติได้โดยไม่จ�ากดั

เพศและวัย
9. ให้สามารถเรยีนได้ทัง้ในระบบและนอกระบบ วธิกีารเรยีนให้เป็นไป

ตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการยืดหยุ่นในการศึกษา
ให้สอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจและความต้องการของผู้เรียน

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกระบบเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

11. ปัจจุบันก�าลงัให้ทางผูรั้บผิดชอบหลักสตูรด�าเนินการจดัท�าหลกัสตูร
ฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสงค์จะเรียนแต่ขาด
โอกาสเข้ามาศึกษาในระบบระยะยาว

12.	“อะไรที่หลักสูตรอื่นท�าไม่ได้คหกรรมศาสตร์ต้องท�าได้” ขอ
เปลีย่นจาก “ถอืถุง พงุป่อง น่องทู”่ เป็น“บคุลกิด	ีมคีณุธรรม	ชีน้�าสงัคม	ด�ารง
ตนอย่างดีศักดิ์ศรี	มีคุณค่าอย่างยั่งยืน”
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ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา

แนวทางการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายท่านอธิการบดี

ภารกิจตามหน้าที่ในฐานะเป็นท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์
การศึกษาที่ได้รับมอบหมายมาจากการประชุมที่ปรึกษาอธิการบดีเมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2564 มี 3 งานใหญ่ๆ คือ การรวบรวมข้อมูลเรื่อง Virtual Library ที่
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2543 และประสบความส�าเร็จอย่างสูง เพื่อเป็นพื้นฐานการ
พัฒนาส�านักวิทยบริการฯ มาจนถึงปัจจุบัน สอง การถ่ายทอดพื้นฐานทางด้าน
ภาษาไทยโดยเฉพาะการย่อความ เรยีงความ ในฐานะเป็นผูม้คีวามช�านาญด้าน
ภาษา และสาม การสร้างฐานข้อมูลหลักด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แนวทางในการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะสั้น คือ การรวบรวมข้อมูลเรื่อง Virtual Library ที่สร้างขึ้นใน

ปี พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นหลักฐานการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ใช้เวลา 
2 เดือน และส่งงานไปแล้ว

2. ระยะกลาง คือ การท�าหน้าที่เป็นวิทยากร และที่ปรึกษากับหน่วย
งานทางด้านภาษา จะประสานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและด�าเนินการตาม
ตารางที่ทางคณะหรือหน่วยงานนั้นๆ ก�าหนดเป็นตารางมาพร้อมจะปฏิบัติให้
เต็มความรู้ความสามารถและความช�านาญที่มี

3. ระยะยาว คือ การสร้างฐานข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยจะท�าให้ส�าเร็จ สองอัตลักษณ์แรกก่อนภายในสามเดือน คือ ด้านปฐมวัย
และอาหาร ซึ่งขณะนี้มีการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีโรงเรียน
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การเรือนไปแล้ว เดือนพฤษภาคม 2564 จะมีการประชุมและน�าเสนอความ 
คบืหน้า เพือ่พัฒนาต่อไปให้เสรจ็สิน้เดอืนมถุินายน 2564 จากนัน้จงึเริม่ต้นงาน
อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะต่อไป

หลังจากสร้างฐานข้อมูลได้สมบูรณ์แล้ว งานในระยะยาว คือ การเพิ่ม
และพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ์ต่อไปให้เป็นมาตรฐานและตัวชี้วัดที่โดด
เด่นระดับประเทศ และระดับโลก
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การออกแบบระบบและกลไกการพัฒนา
การก�ากับและติดตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(Suan Dusit University Quality Assurance (SDU QA 
With SDU Directions)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

การออกแบบระบบการพัฒนาการก ากับและติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Suan Dusit University Quality Assurance (SDU QA With SDU Directions) 

มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
 

ระบบการพัฒนาการก ากับและติดตาม 
 SDU QA With SDU Directions 

กลไก การปฏิบัต ิ

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว 
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย 
ระบบ SDU QA  

With SDU Directions 
 

อธิการบดีก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาการก ากับและติดตามระบบ  

  SDU QA With SDU Directions 
  

             ระบบ SDU QA  
With SDU Directions 

ระดับมหาวิทยาลัย (อว. สป อว., การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, กลุ่ม
สถาบัน  คณะกรรการติดตามและ
ประเมินผล)  

 

 
ระบบ SDU QA  

With SDU Directions  
ระดับคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง/ส่วนงานอื่น 
ที่เทียบเท่าคณะ  

 

 
ระบบ SDU QA With SDU 
Directionsระดับหลักสูตร 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

ส านักบริหาร 
กลยุทธ์ 

(คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ภายใน) 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ก าหนดนโยบายระบบ SDU QA  
With SDU Directions 

 

ประกาศนโยบายในการก ากับติดตาม
ระบบ SDUQA With SDU 

Directions 
 การปฏิบัติในปีการศึกษา 2564 
 ให้ข้อเสนอแนะในการยกระดบั

คุณภาพ 
 ก ากับติดตามระบบ SDU QA With 

SDU Directions ระดับคณะ/
โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา
นอกที่ต้ัง/ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ/
ระดับหลักสูตร 

 สบย. รวบรวมผลการด าเนินการ/
วิเคราะห์/สังเคราะห์/ให้ข้อมูล
ป้อนกลับหน่วยงาน เพื่อการพัฒนา  

การก ากับติดตามนโยบาย 
 ก ากับติดตามระบบ SDU QA  With 

SDU Directions  
     รวบรวมผลการด าเนินการ/วิเคราะห์/ 
สังเคราะห์/ให้ข้อมูลป้อนกลับหน่วยงาน  
เพื่อพัฒนา ระดับคณะ/โรงเรียน/วิทยา
เขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งส่วนงานอื่น 
ที่เทียบเท่าคณะ/ระดับหลักสูตร 

 

ด าเนินการตามนโยบายฯ  
   ปฏิบัติตามนโยบาย /มาตรฐานหลักสูตร 
พัฒนาหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ประเมินหลักสูตร ปรับปรุง/พัฒนา
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะอย่าง
ต่อเนื่อง (CQI) 

การฝึกอบรม SDU QA With SDU 
Directions ในระบบออนไลน ์
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แนวทางการด�าเนินงาน
ตามที่ท่านอธิการบดีมอบหมาย

ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้สร้างมาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐาน
วทิยาฐานะของครโูรงเรยีนสาธติละอออทุศิ โดยท่านอธกิารบดไีด้เน้นย�า้ว่า ขอ
ให้เป็นมาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะท่ีเป็นลักษณะของครู
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศโดยเฉพาะ ที่แตกต่างจากมาตรฐานต�าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะของอาจารย์

ดังนั้นในเบื้องต้นได้ก�าหนดกรอบมาตรฐานในต�าแหน่งเฉพาะและ
มาตรฐานวิทยฐานะของครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้ ดังนี้

1.	ชื่อต�าแหน่ง	และชื่อวิทยฐานะ
 1.1 ชื่อต�าแหน่ง ประกอบด้วย
  1.1.1 ครูผู้ช่วย
  1.1.2 ครู
 1.2 ชื่อวิทยฐานะ
  1.2.1  ครูช�านาญการ
  1.2.2  ครูช�านาญการพิเศษ
  1.2.3  ครูเชี่ยวชาญ
  1.2.4  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ผศ.ดร.เหม ทองชัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
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2.	คุณสมบัติของครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
 ในการเข้าสู่ต�าแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐาน

วิทยฐานะของครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ผู้ที่จะเข้าสู่ต�าแหน่งจะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่

 2.1 ความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานวิชาชีพ
 2.2 บุคลิกภาพของครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
 2.3 จิตวิญญาณความเป็นครูตามแบบครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

สามารถสรุปได้ตามแผนภูมิดังต่อไปนี้

ความรูความสามารถดานมาตรฐานวิชาชีพ
อาทิ การจัดการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
การดูแลนักเรียน

บุคลิกภาพของครูโรงเรียนสาธิตฯ
อาทิ บุคลิกภาพแบบครู
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
การแตงกาย กริยาทาทาง

กริยาวาจา วัตรปฏิบัติ

จิตวิญญาณความเปนครู
อาทิ รักเด็ก ใจเย็น มีเมตตา

อดทน รับผิดชอบ
ซื่อสัตยตออาชีพ การเปนแมครู
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แนวทางการด�าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากท่านอธิการบดี

โรงเรียนสาธติละอออทุศิมกีารจดัการเรยีนการสอนส�าหรบัเดก็ในระดบั
ต�า่กว่า 3 ปี ระดบัอนบุาล และระดับประถมศกึษา ซึง่ได้ด�าเนนิการจดัการเรยีน
การสอนมาอย่างยาวนาน ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการในการดูแลเด็กเล็กมีมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงมี
การจดัโครงการทดลองสอนส�าหรบัเดก็อายตุ�า่กว่า 3 ปี คอื ระดบัชัน้บ้านสาธติ 
รับเด็กอายุ 2–2.11 ปี และบ้านหนูน้อย รับเด็กอายุ 1.3–1.11 ปี ซึ่งเน้นการ 
เตรียมความพร้อมด้วยการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามวิถีชีวิตประจ�าวัน 

หลักสูตร	 มีการพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู ้ตาม
ธรรมชาติของเด็ก เพื่อสร้างรากฐานทักษะชีวิตที่ดีเป็นผู้ใฝ่รู้ มีอิสระในการคิด 
สังเกต และซักถาม โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย
ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เหมาะสม และปลอดภัย 

การจัดการเรียนการสอน	 มีการบูรณาการหลักการ แนวคิด ของ 
มอนเทสซอรี่มาปรับใช้ในการจัดสภาพแวดล้อม และกระบวนการสอนตาม
บริบทของโรงเรียน โดยการจัดบรรยากาศให้มีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้าน  
มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสือ่-อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจ่ดัเก็บในชัน้หรือตูต่้าง ๆ 
เดก็สามารถหยบิ-จับ และน�าออกมาเล่นได้อย่างอสิระเม่ือต้องการ ตามขอบเขต
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นระบบระเบียบภายในให้กับเด็ก ห้องเด็กจะถูก
จัดตามช่วงอายุ มีเด็กประมาณ 15 – 25 คน โดยมีครู 2 คน ครูนักศึกษา 

ผศ.อารยา สุขวงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ด้านบริหารจัดการสาธิตอนุบาล

ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์
ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
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แนวทางการด�าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากท่านอธิการบดี

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพร่วมกันดูแล จัดเตรียมกิจกรรม และสังเกตการเจริญเติบโต
ของเดก็ มพีีเ่ล้ียงทีช่่วยดูแลความสะอาด จัดเตรยีมอาหารให้เดก็ มกีารประสาน
ความร่วมมือจากคณะพยาบาลศาสตร์ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย

การจัดกิจกรรม ให้เด็กได้เรียนรู้ตามวิถีการใช้ชีวิตในการท�ากิจกรรม
ประจ�าวัน เพื่อพัฒนาความสามารถตามศักยภาพของเด็ก โดยเด็กจะได้ฝึกฝน
การท�างานประสานสัมพนัธ์ของกล้ามเนือ้และระบบประสาทสมัผสัต่าง ๆ  การ
พ่ึงพาตนเอง การเรยีนรูภ้าษา และการเรยีนรูก้ารมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกบัเดก็
ในวัยเดียวกัน ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

• กิจกรรมรับอรุณอุ่นใจ เป็นกิจกรรมท่ีสร้างบรรยากาศให้เด็กพร้อม
เริ่มต้นการเรียนรู ้ เด็กได้พูดคุยทักทายยามเช้าร่วมกันผ่านการร้องเพลง  
ท่องค�าคล้องจอง สร้างความอบอุ่น

• กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของเด็ก โดยครูผู้สอนเป็นผู้เล่านิทานและตั้งค�าถาม หรือ
ก�าหนดสถานการณ์ เหตุการณ์ให้เด็กได้คิด วเิคราะห์วางแผน แก้ไขสถานการณ์
หรอืเหตกุารณ์นัน้ โดยการวาดภาพ การแสดงบทบาทสมมต ิหรอืการประดษิฐ์
เป็นสิ่งต่าง ๆ 

• กิจกรรม Montessori เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กพัฒนาความเป็นตัว
ของตัวเอง พึ่งพาตนเองในลักษณะกิจกรรมย่อยหรือกิจกรรมรายบุคคลท่ีเด็ก
สามารถเลือกกจิกรรมได้ตามความสนใจของตนเอง กจิกรรมทีจ่ดัประกอบด้วย 
กจิกรรมกล้ามเนือ้มือ (Fine Motor) กจิกรรมดแูลตวัเอง (Self Care) กจิกรรม 
ดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment Care) กิจกรรมมารยาทในสังคม (Manners) 
กิจกรรมศิลปะและงานประดิษฐ์ (Art & Craft) กิจกรรมประสาทสัมผัส  
(Sensory)

• กิจกรรม Play and Learn เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะการใช้
ประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทักษะการฟังและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมดนตรี ว่าย
น�้า เกม พลศึกษา เกมการละเล่น เครื่องเล่นสนาม การเล่นน�้าเล่นทราย และ
การเล่นอิสระ
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เมื่อเด็กมีอิสระในการคิด	 ตัดสินใจ	 เลือกเล่นหรือท�างานตามความ
สนใจ	ตามจงัหวะเวลา	ตามความถนดัของแต่ละคนแล้วเดก็จะค้นพบความ
สามารถและศักยภาพของตนเอง	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นรากฐาน
และทักษะที่ดีต่อไปในอนาคต
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แนวทางการพฒันาศนูย์การศกึษานอกทีต่ัง้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล�าปาง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)

ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์การ
ด�าเนินภารกิจของมหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาชมุชนท้องถ่ินเชิงบูรณาการ และ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เพื่อ
ให้การด�าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอ
แนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันต่อสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรงและ การเปลี่ยนแปลงวิถีโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืง วทิยาการและเทคโนโลย ีโดยเฉพาะสงัคมการศกึษาทีจ่ะต้องปรบัตวั
ให้ทันต่อเหตุการณ์ในทุกด้าน ส�าหรับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสิ่งที่ควรด�าเนิน
การ คือ

 1.1 ปรับโครงสร้างองค์กร (ภายในศูนย์ฯ) ให้ตรงตามภารกิจ  
จัดระบบการท�างาน ที่คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และให้ความส�าคัญ 
กับการบริหารความเสี่ยงทุกมิติ

 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการพัฒนาของพื้นที่ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มอาชีพยุคสังคม New Normal เพื่อเตรียม
หลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการเรียนรู้แบบ 
Work Based Learning และกระบวนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มวิชา  
ภายใต้แนวคิด Teach Less Learn More ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายต้องคิด 
และพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผศ.ดร. ผดุง พรมมูล
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ด้านพัฒนาการศึกษา
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2. สร้างความโดดเด่นทางวิชาการและทักษะการท�างานของอาจารย์ 
ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถพัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพและด�ารงชีวิต ในโลกยุค Disruption เน้นการ
สร้างงานด้วยตนเองและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

3. จัดท�าแผนการรับนักศึกษาเชิงรุกเพ่ือให้ได้นักศึกษาเข้าเรียนตาม 
เป้าหมาย โดยเชือ่มโยงเครอืข่ายโรงเรยีน (Associated Network) การแนะแนว
การศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational guidance) การสร้าง
ประสบการณ์ก่อนเข้าเรยีน ณ ศนูย์การศกึษา (Open House) และการจดัการ
เรียนการสอนตลอดจนการให้บริการสังคมในรูปแบบ On site และ On line 
และการจัดกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นท่ี 
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รับรู้ยิ่งขึ้น

4. ร่วมกันพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองค์กร วิธีการ
เรียนรู้ และระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ และ SDU  
Directions ค้นหาจุดแขง็และสร้างโอกาสการท�างาน ให้ยัง่ยนื โดยใช้การจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management) และนวตักรรมเทคโนโลยดิีจทิลัเป็นฐาน 
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้ศูนย์การศึกษานอกที่
ตั้งมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

5. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูความ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
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ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ตามนโยบายท่านอธิการบดี

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมท่ีปรึกษาอธิการบดี เมื่อวันท่ี 
2 เมษายน 2564 คือ ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู โดยพิจารณาความ
แตกต่างระหว่างกฎหมายส�าหรบัครทัูว่ไป และครูโรงเรยีนสาธติละอออทุศิ แล้ว
น�ามาพฒันาครโูรงเรยีนสาธติละอออทุศิ ให้เป็นครผููช่้วยทีม่คีณุภาพ มาตรฐาน 
สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ภายนอกได้ด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ	จะด�าเนินการเป็น	3	ระยะ ดังนี้
ระยะแรก คือ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้ม ส�าหรับครูผู ้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งครู ตามท่ี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก�าหนด กับหลักเกณฑ์และวธิกีารเตรยีมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มต�าแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ ก.ค.ศ.ก�าหนด

ระยะสอง สรุปข้อมูลที่ได้จากระยะแรก ความเหมือน ความแตกต่าง
ของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้กับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และใช้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น�าเสนอท่านอธิการบดีเพื่อขอรับ
แนวทางในการด�าเนินงานระยะสาม ต่อไป

ระยะสาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ และพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพที่ดี
ขึ้น เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้
ช่วย ในด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
คณุลักษณะเหมาะสมในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบก่อนแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งครู

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ 
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ด้านกฎหมายการศึกษาและ
การบริหารงานบุคคล
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” เป็นอาคารที่
มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาของศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ ์
กราฟฟิคไซท์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปัจจุบันได้จัดซื้อและติดตั้งเครื่องพิมพ์ 
เครื่องมือประกอบพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยด้วยเงินลงทุนกู้ถึง 90 
ล้านบาท

งานผลิตข้อสอบ...เป็นงานใหญ่ นอกจากไม่ให้มีการผิดพลาดแล้ว ต้อง
ได้มาตรฐานและเสร็จทันตามเวลาก�าหนดด้วย ปัจจุบันกราฟฟิคไซท์ได้เพิ่ม
ก�าลังผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับเวลาผลิตที่น้อยลง แต่
การพฒันายงัคงสม�า่เสมอด้วยแผนหลกัทีไ่ด้ปฏบิตัมิาและต้องปฏบิตัต่ิอไป คอื

1.	บุคลากร
 1.1 บุคลากรของกราฟฟิคไซท์ถูกปลูกฝังให้รักองค์กร รักอาชีพ  

รักงานของตัวเอง และรักการท�างานเป็นทีม
 1.2 “ถ้าอยากได้งาน ต้องได้คน ถ้าอยากได้คน ต้องได้ใจ และถ้า

อยากได้ใจ ต้องให้ใจก่อน” หัวหน้าหน่วยงานของกราฟฟิคไซท์ทุกแผนก ต้อง
คอยดูแลเอาใจใส่ในทีมงานของตัวเหมือนเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง เจ้าของเครื่อง
คือผู้รับผิดชอบในเบื้องต้น ต้องดูแลบ�ารุงรักษาให้เครื่องมือสมบูรณ์อยู่เสมอ 
การสอนให้มีความรู้และความรับผิดชอบก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้ด้วย

ผศ.พีระ  ลินิฐฎา
ที่ปรึกษาศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
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2.	ลูกค้าคือนายจ้าง
 การบริการลูกค้าได้ประทับใจมีหลายอย่างท่ีทุกคนควรเรียนรู้และ

ปฏิบัติให้เหมือนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรด้วย
3.	ความร่วมมือในองค์กร
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้าน

การออกแบบ การพิมพ์ และการตลาด ความร่วมมือจะเป็นการลดต้นทุนใน
การผลิตและการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

4.	ประชาสัมพันธ์
 จากการด�าเนินการของศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ได้เพิ่มสายตรง

ในการประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนมัธยมหลาย ๆ  แห่งนั้น มี ร.ร.สาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ร.ร.บดินทรเดชาฯ ได้น�าข้อสอบมาใช้บรกิารของ
เราแล้ว แต่การประชาสมัพนัธ์ของเรากจ็ะท�าต่อไปเป็นระยะ ๆ  และจะตดิตาม
ประเมนิความพึงพอใจในทกุ ๆ  ด้าน กบัทุกหน่วยงานทีม่าใช้บรกิารพมิพ์ข้อสอบ
จากเราด้วย



คณะที่ปรึกษาอธิการบดี28

เป้าหมาย:	พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์	OTOP	และการท่องเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบุรี	ให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ	5	ดาว

1. เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมบีคุลากรทีมี่ศกัยภาพอยูแ่ล้ว เพยีงจดัระบบ
ให้เกดิการปฏิบตังิานร่วมกนั โดยมหาวทิยาลัยเป็นแกนกลางจัดประชุมบุคลากร
ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณบดีวิทยาการจัดการ โรงเรียนการท่องเที่ยว ศูนย์
บริการสือ่และส่ิงพมิพ์กราฟฟิคไซท์ ท�างานเป็นชิน้เดยีวกัน (ไม่แยกกนัท�า) โดย
ตกลงแบ่งขอบข่ายงานกันชัดเจน เช่น วิทยาเขตติดต่อการเข้าพื้นท่ีเป้าหมาย 
ศูนย์บริการสื่อฯ ศูนย์ปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของท้องถิ่น 
คณะวิทยาการจัดการดูการพัฒนาตลาด ระบบการขายการเงิน ในขณะที่
โรงเรียนการท่องเที่ยวจัดโปรโมทการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน

2. จากข้อที่ 1. ควรจัดเป็นโครงการต่อเนื่องผูกพันในระยะ 3 ถึง 5 ปี 
เพื่อน�าวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์ออกแบบพัฒนาบรรรจุภัณฑ์ ลงสู่งานใน
ระดับท้องถิ่นสุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและผลการลงปฏิบัติงานใน 
ท้องถิ่น จะเป็นผลงานท�าให้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. จดัซือ้ครภัุณฑ์เพือ่การท�าบรรจุภัณฑ์ระดับท้องถ่ิน เพือ่ให้ครอบคลมุ
งานบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์พัฒนาสู ่
ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว

แนวคิดการพัฒนาระบบงาน
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ผศ.ดร.สุนทร  สุทองหล่อ
ที่ปรึกษาศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
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1.	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเมืองให้เกิดขึ้นกับทางศูนย์การศึกษา
 1.1 จัดท�าฐานข้อมูล สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองของ

มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
 1.2 วิเคราะห์ขีดความสามารถ และศักยภาพของพื้นท่ีรวมท้ัง

บุคลากร นักศึกษา
 1.3 ประเมินสภาพปัญหาและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

อย่างยั่งยืนของวิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
 1.4 สร้างและประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของแต่ละพื้นที่ด้าน

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเมืองภายใต้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้
คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างาน (คปอ.) ด้านความปลอดภัย 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 1.5 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.	การให้ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัขยะ	และน�า้เสยีโดยเฉพาะ
การจ�ากัดปริมาณขยะที่น�าเข้ามาในมหาวิทยาลัย

 พัฒนาขีดความสามารถในการด�าเนินงานด้านประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจดัการ และปรบัปรงุสิง่แวดล้อมของมหาวทิยาลยัเพือ่สนบัสนุนการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ด้านสิ่งแวดล้อม

รศ.นิยดา สวัสดิพงษ์ 
ที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 2.1 กิจกรรมที่ 1 Green Style สวนดุสิต
  วิธีด�าเนินงาน
  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “รู้และเข้าใจ 

Green & Clean University” และ “ติดตั้งทักษะ Green Style สวนดุสิต”
 2.2 กิจกรรมที่ 2 SDU DNA : HEROES of Zero waste
  วิธีด�าเนินงาน
  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “รู้ผู้พิทักษ์ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู” และ “รู้รักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและปรับชีวิตให้สมดุลกับ
ธรรมชาติ”

 2.3 กิจกรรมที่ 3 รู้รักษ์น�้า
  วิธีด�าเนินงาน
  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “การสร้าง

จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์น�้า” และ “การเสริมสร้างความรู้และทักษะการ
อนุรักษ์น�้า” 

 2.4 กิจกรรมที่ 4 รู้ลดขยะ
  วิธีด�าเนินงาน
  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “การสร้าง

จิตส�านึกด้านการจัดการขยะมูลฝอย” และ “การเสริมสร้างความรู้และทักษะ
การลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยมุ่งเน้นแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ
ที่ต้นทาง”
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แนวทางการปฏิบติัตามนโยบาย 
(ที่ท่านอธิการบดีมอบหมาย)

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย
1. การถ่ายทอดความรู้ความช�านาญ การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
2. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ที่สามารถแข่งขันได้
 เมือ่ได้รบัมอบหมายภารกจิแล้ว ได้ประสานงานกับประธานหลักสตูร

คหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อระดมความคิด ความต้องการ 
ของอาจารย์หลาย ๆ ท่าน ที่จบต่างสถาบันกัน เพื่อจะได้พัฒนาอาจารย์
คหกรรมศาสตร์ได้มคีวามรูแ้ละเข้าใจในความเป็นคหกรรมสวนดสุติมากยิง่ขึน้

คณะอาจารย์ได้ตอบมาโดยสรุป
1. ความเป็นมาของคหกรรมสวนดุสิต
2. แนวความคิดการท�างานศิลปประดิษฐ์ในความเป็นสวนดุสิต
3. พัฒนางานคหกรรมสวนดุสิตให้เป็นแนวหน้าและแข่งขันได้
4. การท�าพานพุ่มดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์แบบเดิมและแบบใหม่
5. การท�าเทียนหอมเป็นดอกไม้และรูปแบบต่าง ๆ
6. การท�าดอกไม้ใบบาง การระบายสีดอกไม้ใบบาง การท�าบุหงาใบบาง 

การประดิษฐ์วัสดุในท่องถิ่นวัสดุเหลือใช้
7. การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นตัวสัตว์และรูปแบบต่าง ๆ
8. การท�าเครื่องหอมเพิ่มเติมจากการท�าน�้าอบไทย (ยาดมส้มมือ  

ยาหม่อง การฟั่นธูป ฯลฯ)
9. งานแม่บ้านซึ่งอาจารย์ในหลักสูตรไม่มีฐานความรู้

ผศ.โสภาพรรณ อมตะเดชะ
ที่ปรึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
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 จากข้อมูลความต้องการของคณะอาจารย์ได้ตกลงกัน โดยก�าหนด
และจะด�าเนินการ ดังนี้

 (1) ประชมุร่วมกนัเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้และรบัทราบความต้องการ 
โดยวางแผนร่วมกันในการให้ความรู้และแนะน�าพร้อมปฏิบัติ

 (2) แบ่งวิชาตามความถนัดและความช�านาญแต่ละบุคคล
 (3) ติดตามผลงานทุกสัปดาห์
 (4) สรุปความก้าวหน้าทุกเดือน
 (5) แสดงผลงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน
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แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 แบ่งเป็น	 
2	ระดับ ได้แก่

1. การจัดกิจกรรมดนตรี ระดับการศึกษาปฐมวัย และประถมศึกษา 
ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

2. การจัดกิจกรรมดนตรี  ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

• การจัดกิจกรรมดนตรี	 ระดับการศึกษาปฐมวัย	 และประถมศึกษา
ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	แบ่งเป็น	3	ระดับ

 1. ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 1
  เด็กระดบันี ้เล่นเครือ่งดนตรปีระเภทก�ากบัจงัหวะ เคาะและเขย่า 

โดยให้เล่นเป็นอิสระ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่
 2. ระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3
  เด็กระดบันี ้เล่นเครือ่งดนตรปีระเภทก�ากบัจงัหวะ เคาะและเขย่า

ให้เข้ากบับทเพลง และลลีาการเต้น ในระดับอนบุาล 3 สามารถเล่นเครือ่งดนตรี
ไทยและดนตรีสากลที่เป็นท�านองเพลงสั้น ๆ เข้ากับเครื่องประกอบจังหวะได้
และเริ่มเรียนโน้ต สากล 7 เสียง โดยใช้โน้ตสากลตัวกลมเป็นหลัก

แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรี
ให้กับนักเรียนสาธิตละออุทิศ
และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.เสวี เย็นเปี่ยม
ที่ปรึกษาสถาบันภาษา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม
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 3. ระดับประถมศึกษา
  เด็กประถมศึกษาสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยและสากล เป็น

ท�านองเพลงง่าย ๆ โดยใช้โน้ตสากลเป็นสื่อ ร่วมกับเครื่องก�ากับจังหวะและ
บทเพลงต่าง ๆ ได้

 ดนตรีทั้ง 3 ระดับนี้ สามารถบรูณาการเข้ากับวิชาที่สอนได้ทุกวิชา 
ขึ้นอยู่กับความสามารถและศักยภาพของผู้สอน

•	 การจัดกิจกรรมดนตรีส�าหรับนักศึกษา	ระดับปริญญาตรี	
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการศึกษานอกที่ตั้ง 1 วิทยาเขต และ 4 

ศูนย์การศึกษา ดังนั้นการจัดกิจกรรมดนตรีควรจัดเป็นลักษณะกิจกรรม
นันทนาการ โดยให้แสดงออกทางสื่อ ดิจิตอล ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน 
มหาวิทยาลัยให้การสนบัสนนุ ติดตามผลงานของนกัศึกษา เชิงดนตรไีทย ดนตรี
สากล และดนตรีพืน้บ้าน โดยมหาวทิยาลัยมกีารประสานงานและประชาสมัพนัธ์ 
ให้กดไลด์และกดแชร์เพื่อเป็นก�าลังใจให้นักศึกษา
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