
 

  

โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

อธิการบดี 

สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

โครงการพิเศษ 
(ด ำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำร) 

- โครงกำรบ้ำนสวนดุสิต (หอพัก) 
- โครงกำรโรงเนย 
- โครงกำร Home Bakery 
- โครงกำรครัวสวนดุสิต 
- โครงกำรหอประชุมและอำคำร

ที่พัก 
- โครงกำรอำคำรแปรรูป 

ฯลฯ 

 

กลุ่มงานโครงการพิเศษ 

กองอาคารและ
สิ่งแวดล้อม 

- อำคำรสถำนที่ 
- กำรซ่อมบ ำรุง 
- กำรก่อสร้ำง 
- อนำมัยและ

สุขำภิบำล 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ฯลฯ 
 

 

 

กองบริการนักศึกษา 

- ส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

- กิจกำรนักศึกษำ 
- องค์กำรและสโมสร

นักศึกษำ 
- ปฐมพยำบำล 
- วิทยบริกำร 

ฯลฯ 
 

 

 

กองกลาง 

- ประชำสัมพนัธ ์
- เลขำนุกำร 
- นโยบำยและแผน 
- ประกันคุณภำพ 
- บุคลำกร 
- กำรเงินและพัสด ุ
- ยำนพำหนะ 
- ธุรกำรและงำนสำร

บรรณ 
ฯลฯ 

 

หลักสูตร 

- หลักสูตรศึกษำศำสตรบณัฑิต 
สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย 

- หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวชิำคหกรรมศำสตร ์

- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวชิำเทคโนโลยีกำร
ประกอบอำหำรและบริกำร 

 

 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กลุ่มงานวิชาการ 



 

 
พันธกิจวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

งานบริหารทั่วไป งานก ากับดูแล งานวิชาการ 

งานโครงการพิเศษ งานที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

งานท้องถิ่นสมัพันธ ์

กองกลาง 

 

กองบริการนักศึกษา 
 

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม 

 

1. บริกำรห้องพักส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกร 
และบุคคลทั่วไป 

2. บริกำรจัดเลี้ ยงทั้ งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

3. บริกำรด้ำนสถำนที่ส ำหรับกำรจัดประชุม 
สัมมนำ จัดเลี้ยง 

4. บริกำรสระว่ำยน้ ำเพื่อออกก ำลังกำยส ำหรับ
สมำชิกและบุคคลทั่วไป  รวมถึงนักศึกษำ 
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย   

5. ให้บริกำรกำรออกก ำลังกำย ด้วยเครื่องออก
ก ำลังกำยประเภทต่ำงๆ เพื่อผ่อนคลำย และ
เสริมสร้ำงควำมแข็งแรง ให้กับสมรรถภำพ
ทำงร่ำงกำยให้มีศักยภำพ 

ควบคุม ดูแล กลั่นกรองงำน และสนับสนุนของหน่วยงำน
ภำยใต้กำรก ำกับของส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี ให้
เป็นไปตำมนโยบำย ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย และหนังสือเวียนต่ำง ๆ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ 
สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ถูกต้องกับงำนในก ำกับ โดยมีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบในภำพรวมของงำนภำยในกองกลำง ดังนี้ 
1. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ  
2. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนกำรเงิน  
3. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพัสดุ 
4. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนประชำสัมพันธ์  
5. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบุคคล  
6. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร   
7. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนกำรประกันคุณภำพ 
8. ด ำ เนินงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติงำนของส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี 
9. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนยำนพำหนะ 
10. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนประชุมและพิธีกำร 

1. กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนวิชำกำรร่วมกับหลักสูตรและคณะต่ำงๆทั้งภำยใน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  วิทยำเขตสุพรรณบุรี ศูนย์
กำรศึกษำนอกที่ตั้ง และส่วนงำนอื่นที่เทียบเท่ำคณะ 

2. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงำนด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็น
ระบบ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำเป็นกระบวนสร้ำงกำรเรียนรู้และ
เสริมทักษะ เสริมสมรรถนะของบัณฑิต ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้บน
พื้นฐำนกำรท ำกิจกรรม  ) Activity Base Learning 

3. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับบัณฑิต ควบคู่กับกำร
สอดแทรกทักษะกำรด ำรงชีวิต ทักษะกำรประกอบอำชีพ รวมถึงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอำสำ ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม และควำมเป็นสวนดุสิต 

4. กำรพัฒนำให้บัณฑิตทุกคนมีสุขภำพกำย สุขภำพใจที่สมบูรณ์ พร้อมรับต่อ
สภำพกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆได้ รวมถึงมีควำมเข้ำใจ รู้เท่ำทันสภำวะกำรณ์ และ
ปรับตัวเข้ำกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง  

5. กำรส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
ประกอบด้วย ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำน
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และด้ำนกำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ควบคุม ดูแลงำนอำคำรสถำนท่ี สิ่งก่อสร้ำง 
ร ะบบกำยภำพและสิ่ ง แวดล้ อมของ              
วิทยำเขต ดังนี ้

1. งำนโยธำ 
2. งำนสวนและภูมิทัศน์ 
3. งำนซ่อมบ ำรุงรักษำ 
4. งำนชีวอนำมัย 
5. งำนรักษำควำมสะอำด 
6. งำนรักษำควำมปลอดภัย 
7. งำนส ำนักงำนและเลขำนุกำร 

 

 

โครงการพิเศษ 

 

1. กำรบริหำรวิชำกำร กำรจัดกำรคุณภำพหลักสูตร 

2. กำรบริหำรวิชำกำร กำรจัดกำรคุณภำพบัณฑิต 
กำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรวจิัย 

4. กำรบริกำรวิชำกำรและท้องถิ่นสัมพนัธ์ 
5. กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร 
6. กำรบริหำรงำนทัว่ไป ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

โครงกำรพิเศษ ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรสื่อสำร กำรจัดกำรคุณภำพ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนอื่นๆ 


