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 ไม่ว่าจะเป็น “มหาวิทยาลัยของรัฐ” หรือ 
“มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ”...และไม่ว่าจะเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” หรือ “มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต” ก็ตาม สิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็คือ 
การต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดูเหมือนจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐแบบเต็มขั้น (การ
แข่งขันรุนแรงเพียงใด? คงไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว 
แค่พิจารณาจากรายชื่อของ “คู่แข่ง” ที่ล้วนเป็น 
“Big-name” ของอุดมศึกษาไทย นี่ยังไม่รวม 
ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น อัตราการเกิดท่ีลดลง... การแข่งขัน 
ทาง “ธุรกิจวิชาการ” ที่แหลมคม สภาพเศรษฐกิจ
โลกตกต่ำา สภาพเศรษฐกิจไทยที่ย่ำาแย่ ก็น่าจะ
สะท้อนอะไรต่อมิอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น..!!)
 หลักการพ้ืนฐานการสร้างความได้เปรียบ 
ทางการแข่งขัน จำาเป็นต้องเริ่มต้นจากการสำารวจ
คู่แข่ง และตนเอง ดังคำากล่าวที่ว่า “รู้เขารู้เรา  
รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” เมื่อเริ่มสำารวจคู่แข่ง 
ก็จะพบว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เป็น
มหาวิทยาลัยในกำากับลำาดับที่ 19 จากจำานวน 
ท้ังส้ิน 21 แห่ง (ลำาดับการออกนอกระบบ ก่อน-
หลัง) ซึ่งหากเปรียบเทียบแค่เชิงปริมาณ 21 แห่ง 
อาจดูเหมือนจะมีคู่แข่งน้อยกว่าการเป็นมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏที่มีจำานวน 40 แห่งทั่วประเทศ แต่เมื่อ
พิจารณาเชิงคุณภาพ คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า 
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐต้องเผชิญกับ
งานที่ท้าทายและยากลำาบากกว่าก็คงไม่ผิดนัก 
(นี่ยังไม่รวมแต้มต่อทาง “ทุนทรัพย์...ทุนสำารอง” 
ที่ค่อนข้างเสียเปรียบชัดเจน)

 ขณะที่การสำารวจตัวเอง ย่อมทำาให้พบ
จุดเด่นอันจะเป็น “แต้มต่อ” ในการแข่งขัน ซึ่ง
ก็คือ การนำาความเชี่ยวชาญที่มีรากเหง้ามาจาก
โรงเรียนการเรือน ผนวกกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
มากำาหนดเป็นอัตลักษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ 
และการพยาบาลและสุขภาวะที่จะใช้เป็นความ
แตกต่างในการสร้างความโดดเด่นเพื่อสร้างความ
อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
 อย่างไรก็ตามการพิจารณาเพียงแค่ 
องค์ประกอบดังกล่าวยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการ
ก้าวเดินอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ “มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต” จำาเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นอัตราการเกิดของประชากร 
ท่ีลดลง การเข้าสู่ตลาดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ หรือแม้แต่ความคาดหวังของ 
ผู้ประกอบการต่อศักยภาพบัณฑิตที่เพิ่มขึ้นนั้น 
ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำาให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีความรักและเชื่อมั่นในตัวผู้นำา
รวมถึงองค์กร เป็นแรงขับเคลื่อนสำาคัญเพื่อสร้าง
ความอยู่รอดและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
 พจิารณาจากคูแ่ขง่...และปจัจยัภายนอก
แล้ว คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า “มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต” บนเส้นทาง “การเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำากับรัฐ” แม้หนทางจะยากลำาบากไม่ใช่เล่น แต่
ในเมื่อ ณ วันนี้ ผู้บริหารทุกท่านพร้อมที่จะทุ่มเท
แรงกาย...แรงใจ... และแรงสมอง เพื่อนำาจุดเด่น 
ที่เข้มแข็งมา “ต่อยอด” สู่ความยั่งยืน ก็คงต้อง 

การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แม้จะเป็น 
งานยาก แต่ก็ต้องทำาเพ่ือความก้าวหน้า 
แม้จะเต็มไปด้วยความลำาบากในวันนี้ 
แต่ก็จะทำาให้ “คนสวนดุสิต” สบาย 
ในวันหน้า...

ณ วันน้ี การเดินทางของ “คนสวนดุสิต” 
ไม่ต้องอาศัยอะไรมากมาย... แค่ใจที่มี 
ให้มหาวิทยาลัยแบบเกิน 100 เพียง 
อย่างเดียว... รับรองว่านำาพามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ก้าวเดินไปบนเส้นทาง “การ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ” ได้
อย่างแน่นอน..!!

“ถามคนสวนดุสิตทุกคนว่าพร้อมหรือไม่?” กับการ 
ก้าวเดินบนหนทางที่ต้องเหน็ดเหนื่อย...ทุ่มเท...
ต่อสู้กับอุปสรรคขวากหนามต่างๆ เพื่อการดำารง
อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน
ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

ถามใจคน 
“สวนดุสิต”
คุณพร้อมหรือยัง?

รศ. ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
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 การออกแบบภูมิสถาปัตย์ในร้ัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
นับได้ว่า เป็นการผสมผสานกันระหว่างของเก่าและของใหม่
อย่างลงตัว ไม่เว้นแม้แต่จุดรับสายตาที่ทอดยาวไปตั้งแต่
ประตูถนนราชวิถี เรื่อยไปจนออกประตูถนนนครราชสีมา 
ที่ตอกย้ำามนต์ขลังของความเป็นสถาบันการศึกษาในรั้ววัง 
แต่เดิม ซึ่งในปัจจุบันคงมีอาคารเก่าหลงเหลือเพียง 2 อาคาร 
ที่เอ่ยนามกันว่าตำาหนัก นั่นก็คือ ตำาหนักใหญ่ ซึ่งเป็นตำาหนัก
ที่ประทับใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัปภันตรีปชา 
และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังกา ปัจจุบัน
ใช้เป็นสำานักงานของสวนดุสิตโพล ส่วนอีกตำาหนักนั้น ก็คือ
ตำาหนักเยาวภา ในอดีตเป็นที่ประทับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าประภาพรรณพิไลย และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าวาปีบุษบากร ปัจจุบันเป็นอาคารในความรับผิดชอบของ
สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นงดงาม ที่สะท้อนถึงภูมิหลังอัน
ยาวนานของมหาวิทยาลัย

อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย
อาคารน้องใหม่ ในร้ัวสวนดุสิต

นายอาณัติ สนธิทรัพย์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ

 กาลเวลาที่ล่วงเลยมาจนถึงยุคปัจจุบัน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดยั้ง เช่นเดียวกันพันธกิจในการขับเคลื่อนการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมรับใช้สังคม
บนความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ตามสไตล์สวนดุสิต เช่นเดียวกับอาคาร
ยุคใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ในมหาวิทยาลัย หากจะย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 
2553 อาคารโมเดิร์นหลังแรก ได้ถือกำาเนิดในรั้วมหาวิทยาลัย ในชื่อ
“อาคารรักตะกนิษฐ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ อาจารย์คุณหญิงกระจ่างศรี 
รักตะกนิษฐ ปูชนียาจารย์ผู้วางรากฐานทางวัฒนธรรมสวนดุสิตในทุกวันนี้ 
และอีกไม่นานนัก อาคารหลังต่อมาที่สวยงามไม่แพ้กัน ก็ปรากฎโฉมสวยงาม 
จนใครๆ ก็ถามกันว่า อาคารสไตล์โมเดิร์นที่สวยงามสอดรับกันอย่างลงตัว
กับอาคารรักตะกนิษฐ คืออาคารอะไร ใช้ชื่ออาคารว่าอย่างไร...
 อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือคำาตอบที่ไขความ
สงสัยให้กับทุกคนที่ได้พบเห็น ซึ่งอาคารหลังนี้ จะเป็นศูนย์กลางการติดต่อ
ประสานงาน ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้น
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีหน้าที่ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ทุกคน ทุกฝ่าย สามารถติดต่อ ประสานงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อการทำางานตามพันธกิจที่รับผิดชอบอีกด้วย

สวนดุสิตโพล
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อาคารเยาวภา

สวนดุสิตโพล อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย

สองอาคารที่สอดรับกัน

อาคารเยาวภาภายใน อาคารเยาวภา
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สวนดุสิต ณ วันน้ี 
(อนาคต) อยู่รอดแล้วหรือยัง?

 ก้าวเป็นสเต็ปกับแนวทาง “สานต่องาน 
ตามศักยภาพ สร้างความเป็นเลิศ”
 สเต็ปแรก ยึดหลักการมีส่วนร่วมตั้งแต่
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร หน่วยงาน 
หลักสูตร ทั้งหมดใช้หลักการการมีส่วนร่วม คือ 
ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมสร้างสรรค์ ได้ใช้กันอย่าง 
เต็มที่ โดยเฉพาะ การใช้ศักยภาพ นั่นคือแนวทาง 
การสานต่องาน เรามีฐานคิดอยู่แล้ว เรามีแผน
กลยุทธ์ที่ออกมาจากการร่วมคิด ร่วมทำาอย่าง 
ต่อเนื่อง 
  แผนกลยุทธ์ตั้งแต่ 2552-2556, 2557-2560 
เป็นตัวบ่งช้ีว่าเราได้มีการร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมสร้าง 
สรรค์จริงๆ เรามีการทบทวนแผนกลยุทธ์ หรือ 
Retreats ใหม่ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินโดยใช้
เกณฑ์จาก สกอ. สมศ. กพร. หรืออื่นๆ เราใช้การ 
ประเมินเป็นตัวตัดสินคุณภาพ เป็นตัวท่ีทำาให้เรามี 
การพัฒนาปรับเปลี่ยน มีหน่วยมาประเมิน อาทิ 
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลอธิการบดี 
หรือมหาวิทยาลัยเป็นตัวบ่งช้ีสนับสนุนส่วนน้ีอีก 
ถือว่า เราได้ข้อมูลท่ีปรับเปล่ียนส่วนน้ีอยู่ตลอดเวลา 
เพราะฉะน้ัน หลักการทำางานเราจึงใช้คำาว่าสานต่อ 
งานอย่างชัดเจน 
  ใช้ศักยภาพของบุคลากรเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ  เราต้องดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่
ออกมาให้ได้ เพื่อเป็นเป้าหมายต่อไป คือ ลงสู่
นักศึกษา เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า นักศึกษา
ปัจจุบันเป็นนักศึกษายุคดิจิตอล ซึ่งจะต้องให้
ความแปลกใหม่แก่เด็ก ดังนั้น เรื่องกระบวนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตัวอาจารย์เอง
ก็ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับกับนักศึกษาที่
ต้องการความแปลกใหม่ ฉะนั้น สิ่งที่เกี่ยวข้อง 
ในด้าน IT ก็ต้องเข้ามาสนับสนุน และหลักสูตร 
ก็ต้องมีการปรับปรุงด้วย 

 การบริหารงานท่ีผ่านมาประสบผล
สำาเร็จระดับใด

เจาะลึกการบริหาร กับ อธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  
กับนโยบาย “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ สวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ”

  การบริหารงานที่ผ่านมา ทั้งเรื่องของงาน 
เงิน คน ผมคิดว่าเราบริหารงานได้ประสบผลสำาเร็จ 
อย่างเกณฑ์การประกันคุณภาพ หรือเกณฑ์การ
ประเมินที่ผ่านมา มองว่ามหาวิทยาลัยมีคะแนน
สูงขึ้นเป็นลำาดับ แต่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านนี้ มีเกณฑ์
ของการประเมินที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่หลายส่วน 
จึงส่งผลให้คะแนนในปีนี้ลดลงในบางส่วน 
  สายวิชาการก็มีผู้ได้ตำาแหน่งทางวิชาการ
จำานวนสูงขึ้น สำาหรับหน่วยสนับสนุนนั้นก็มีเรื่อง
การพัฒนาฝึกอบรมเพื่อทำาให้คนสวนดุสิตได้
เลื่อนระดับของตนเองด้วย เพราะในอนาคตฝ่าย
สนับสนุนจะมีตำาแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ 
ชำานาญการ ชำานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ ดังนั้น งบประมาณใน ปี 59 นี้
รัฐบาลได้ให้งบสนับสนุนเรื่องของคนเป็นหลัก 
เห็นได้จากการที่กองบริหารงานบุคคลได้จัดฝึก
อบรมในหัวข้อต่างๆ ให้กับบุคลากรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพตามสายงาน

 ส่ิงท้าทายท่ีผ่านมา 
  ในความท้าทายที่เกิดขึ้น คือ ทุกคนจับตา
มองความเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่า ถ้าเป็น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยในกำากับของ
รัฐแล้ว เราจะก้าวเดินไปอย่างไรที่มุ่งมั่นสู่ความ
สำาเร็จ การเปลี่ยนแปลงของพวกเราชาวสวนดุสิต
ที่มีความต่างวัย ทั้งเพศ อายุ และการศึกษา 
ในส่วนนี้เราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยมี 
พ.ร.บ.สวนดุสิต เป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้นพลังขับ
เคลื่อนต่อจากนี้ไปต้องเดินไปด้วยกัน ก้าวไปด้วย
กัน ซึ่ง พ.ร.บ.ก็กำาหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว
  ณ ขณะน้ีเราคงไม่ต้องรออะไร เราสามารถ 
ก้าวเดินต่อไปได้ด้วยความมุ่งม่ัน ผู้บริหารบุคลากร 
และนักศึกษา จะต้องมีความเข้าใจตรงกัน ในความ 
ท้าทายที่เกิดขึ้นเราต้องก้าวข้ามสิ่งที่เป็นอุปสรรค
ต่างๆ ให้ได้ ที่สำาคัญ คือ การสร้างความภาค
ภูมิใจให้กับนักศึกษาในความเป็นสวนดุสิต และ

เมื่อเราเอา พ.ร.บ.สวนดุสิต เป็นที่ตั้ง นั่นคือสิ่งที่ 
เราต้องดำาเนินงาน ส่ิงท่ีชัดเจนคือ เรามีแผนกลยุทธ์ 
ที่มีการปรับเปลี่ยน เรามีคนที่ต้องพัฒนาองค์
ความรู้ อย่างต่อเนื่อง เราต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยเฉพาะการใช้กระบวนการบริหาร
จัดการคุณภาพต่างๆ คือ การประเมิน ทั้งหมดนี้
เป็นความท้าทายที่ต้องลงมือ  

  ถึงบุคลากรสวนดุสิต
  “อยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอย่าง
จริงจัง โดยมีรากฐานหรือเป้าหมายของการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ที่สำาคัญต้องสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันเป็นไปในทิศทางที่เข้าใจตรง
กันโดยใช้ระบบการสื่อสารต่างๆ ให้เต็มตาม
ศักยภาพมากที่สุด และอยากให้ทุกคนแสดง
ศักยภาพออกมา 
  อะไรเป็นความรู้ความสามารถที่แฝงอยู่ใน 
ตัวตน อยากให้แสดงออกมาในสายงานต่างๆ เม่ือ 
เราร่วมมือร่วมใจกันเราจะทำางานเป็นทีมท่ีเข้มแข็ง” 
  สวนดุสิตได้ดำาเนินการเตรียมความพร้อม 
เรื่องการเป็น ม.ในกำากับของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง 
มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใด เพราะต้อง 
เตรียมความพร้อมเรื่องบริหาร เรื่องงบประมาณ 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร ซึ่งเมื่อ
สวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐแล้ว 
จะพัฒนาบุคลากรยังไงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
เราต้องสร้างความเข้าใจไปด้วยกัน ถือว่าเป็นสิ่งที่
ท้าทายที่สำาคัญอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน

“ เมื่อผมเข้ามาอยู่ในตำาแหน่งอธิการบดีสวนดุสิต ผมจะทำาให้สวนดุสิต
เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐให้ได้ ดั่งที่เคยระบุไว้ในเอกสารว่า

‘ถึงฝั่งฝัน’ อันนี้เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผมเลยว่า ต้องทำาสวนดุสิต
ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐให้ได้”

“ผมเกิด และเติบโตจากที่นี ่
จากนี้ไปถ้าผมทำาอะไรให้กับ
มหาวิทยาลัยได้ถือว่าเป็นกลไก 
ที่ทำาได้หมด ไม่ว่าจะตำาแหน่ง 
อะไรก็ตาม” ผศ.ดร.พิทักษ์ กล่าวทิ้งท้าย
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 “ตอนน้ีเรามีความพร้อมในระดับหน่ึงในการ 
เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ แม้ว่าที่ผ่านมา 
เราได้มีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอด แต่ว่า 
เมื่อเปลี่ยนสถานการณ์โดยรอบเปลี่ยนไป อะไร
หลายๆ อย่างท่ีวางแผนไว้ก็มีการเปล่ียนแปลงตาม 
ไปด้วย เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของประเทศ สิ่งที่เราวางแผนไว้เมื่อ 
10 ปี ที่แล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างมากมาย 
การปรับเปล่ียนท่ีจะต้องคงอยู่ให้ได้น้ันต้องพิจารณา 
ถึงเหตุผลความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนด้วย” 
 นับตั้งแต่สวนดุสิตได้มีแนวคิดปรับ
สถานภาพมหาวิทยาลัยให้ขึ้นสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐนั้น ตลอดระยะเวลา
สิบปีที่ผ่านมา ทีมบริหารได้ดำาเนินการเตรียม
ความพร้อมเรื่องการเป็น ม.ในกำากับของรัฐมา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยก้าวสู่ 
การเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ไม่ใช่การ
เปลี่ยนแปลงในทันทีทันใด แต่เป็นการเตรียม
ความพร้อมมาโดยตลอด ตั้งแต่การบริหารจัดการ 
การวางแผนเรื่องงบประมาณ หรือแม้กระทั่ง
บุคลากร สิ่งที่ท้าทายที่สำาคัญนับจากนี้ต่อไป 
มหาวิทยาลัยจะพัฒนาบุคลากรอย่างไรให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง   

 อะไรคือส่ิงท่ีสวนดุสิตต้องเผชิญ
  ปัญหาที่มีผลกระทบมากที่สุด คือ การ
แข่งขันของสถาบันอุดมศึกษามีจำานวนสูงและมาก 
ในขณะที่อัตราการเข้าเรียนของเด็กลดจำานวนลง 
ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะอยู่ได้ คือความ
สามารถทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และความ
สามารถอื่นๆ ในการที่จะมีรายได้เพิ่มเติมของ
มหาวิทยาลัย คือสิ่งที่เราต้องตระหนักในส่วนนี้ 

  ส่ิงสำาคัญต่อการพัฒนาองค์กร
สวนดุสิตคืออะไร?
  การพัฒนาให้องค์กรอยู่รอดได้ มีอยู่ 2 
ส่วน คือ 

  1. การพัฒนาบุคลากรของเราเองให้มี
คุณภาพสูงสุดและมีคุณค่ามากที่สุดในเชิงวิชาการ 
และวิชาชีพ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งพัฒนา เพื่อ
ให้สามารถแข่งขันและสร้างงานอื่นๆ ต่อไปได้
  2. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
คุณภาพของบัณฑิต ไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียว 
แต่ต้องเป็นองค์ประกอบในภาพรวมของบัณฑิต
เราด้วยว่าบัณฑิตเราไม่ได้พัฒนาแค่คุณภาพ 
จบไปแล้วเขาต้องรู้ว่าจะใช้ความรู้ไปในแนวทาง
อะไร เพราะการพัฒนาความรู้นั้นยาก เนื่องจาก
กลุ่มของนักเรียนที่รับเข้ามา เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
ถ้าพูดถึงฐานความรู้ที่นักศึกษามี ถ้าเราพัฒนา
องค์ประกอบอย่างอื่นด้วย เช่น ทางสังคม ทาง
บุคลิกภาพ หรือทางอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจาก
ความรู้เติมเป็น Value Added ให้กับบัณฑิตของ
เราที่จะสามารถแข่งขันกับบัณฑิตที่อื่นได้ 

  การพัฒนาแบบบูรณาการมีรูปแบบ
อย่างไร
  เราจะต้องพัฒนาระบบกิจการนักศึกษา
ให้เป็นระบบที่คงทน เพราะถ้าเขาเข้ามาแล้วจะ
พัฒนาต่อไปอย่างไร จะช่วยเหลือเขาอย่างไรถึง
จะจบการศึกษา และมีรูปแบบอะไรในการพัฒนา 
ดังนั้น กระบวนการจึงมีอยู่  2 รูปแบบ คือ 
  1. กระบวนการพัฒนาบุคลากรในส่วนของ
เราเอง 
  2. พัฒนาภาพรวมของกิจการนักศึกษาที่
จะทำาให้คุณค่าของบัณฑิตมีมากขึ้น 
  ทั้ง 2 ส่วนนี้เราได้ดำาเนินการไว้ส่วนหนึ่ง
แล้ว ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้นำามาบูรณาการเข้าไว้
ด้วยกัน เช่น คณะกับกิจการนักศึกษาที่ต่างมีการ
จัดทำาโครงการในรูปแบบเฉพาะของตนเอง ต่อไป 
เราต้องมองถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมท้ังหมด 
แล้วนำาศักยภาพของแต่ละส่วนมาดำาเนินงานร่วม
กัน  เราจะทำาอย่างไรให้บุคลากรของเราปรับวิธีคิด 
 เพื่อที่จะมาเปลี่ยนวิธีการพัฒนานักศึกษา ถ้าเรา

บูรณาการวิธีการร่วมกัน จะทำาให้บุคลากรปรับวิธี
คิดเพื่อที่หาวิธีการพัฒนานักศึกษา 

  ART + Humanity + Professional  
ส่วนผสมของการพัฒนานักศึกษาสวนดุสิต
  นักศึกษาสวนดุสิตจะต้องมีความรู้ความ
สามารถทั้งในด้าน ART และด้าน Humanity ใน
ขณะเดียวกันคณะก็จะต้องบวกในด้านการเป็น 
Professional ลงไปด้วยเป็น ซึ่ง 3 องค์ประกอบ 
ไม่ใช่พัฒนาเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ในปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่าคณะหรือหลักสูตรก็จะพัฒนาเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมี
ทั้ง 3 อย่าง แต่ก่อนเราสามารถบอกได้ว่าหน้าตา
ของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาล อาหาร บริการ 
หรือปฐมวัยเป็นอย่างไร 
  หากถามว่า “หน้าตานักศึกษาสวนดุสิต
เป็นอย่างไร..ตอบได้หรือไม่?” 
  เพราะเมื่อนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาอยู่ใน
สวนดุสิตก็ต้องมีบุคลิกภาพแบบสวนดุสิต ไม่ใช่
การที่จะมาบอกว่า ‘เป็นนักศึกษาหลักสูตรนั้น 
เป็นนักศึกษาหลักสูตรนี้’ ดังนั้น มันต้องมีภาพ
ของนักศึกษาสวนดุสิตก่อน แล้วจึงเป็นทักษะทาง
วิชาชีพ    

  อะไรคือสิ่งที่เป็นกังวล ณ ตอนนี้
  ไม่มีความกังวล ถึงแม้ว่าบุคลากรจะมี
จำานวนที่ลดลง แต่บุคลากรสวนดุสิต ณ ตอนนี้ก็มี
ความเก่ง และมีความสามารถหลายด้าน แต่เพียง
แค่ไม่คุยกัน ทำาอย่างไรที่จะให้บุคลากรคุยกันเพื่อ
เอาความเก่งมาแลกเปลี่ยนกัน ไม่มีใครที่เก่งแล้ว
ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรื่อยเปื่อย ดังนั้น ต้องให้เขาได้คุย
กัน ช่วยกันเก่ง ถึงจะไปด้วยกันได้ เพราะถ้าเก่ง
คนเดียว ไม่สามารถอยู่รอดในองค์กรได้ พูดง่ายๆ 
คือ ‘Teamwork’ 

Strong
แบบสวนดุสิต

ในมุมแผน รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน
ปรับวิธีคิด คุยเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ยุค IT  

อ่านต่อหน้า 6
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รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน



  “ความเป็นตัวตนมันมีสูง จนสิ่งที่เราบอก
ว่าเป็นอัตลักษณ์มันไม่เป็นจริง เพราะกระบวนการ
พัฒนาเรามัวแต่ไปมุ่งหวังเพียงแค่ตัวเอง ความ
เก่งในตัวเองที่มีสูงเกินไปมันทำาให้ไม่เก่ง” 

 E-University แนวทางการนำาไอทีเข้าสู่ 
กระบวนการเรียนการสอนสวนดุสิต
       แต่เดิมเวลาที่เราพัฒนาแอพลิเคชั่นใดๆ 
ออกมาใช้ในการเรียนการสอนมันถูกพัฒนาแบบ 
โดดๆ ปัจจุบันมีฟรีแวร์อยู่เยอะมาก และมีส่วน
ของฐานข้อมูลสนุบสนุนท้ังของ Microsoft, Google 
รวมทั้งฐานข้อมูลที่เป็นระบบฝากคนอื่นไว้อย่าง 
iCould คือไม่ต้องซื้อ  stored (ฐานข้อมูล) เก็บไว้
เอง อนาคตการเรียนการสอนนักศึกษาสวนดุสิต
ในปี 1 เรียนกับอาจารย์ผู้สอน ปี 2-3 เรียนกับสื่อ 
ปี 4 กลับมาเรียนกับอาจารย์เหมือนเดิม ซึ่งคาด
ว่าจะลดค่าใช้จ่ายในหลายๆ ส่วน กำาลังอยู่ในขั้น
ดำาเนินการเตรียมความพร้อม 
  ปัญหาของมหาวิทยาลัยจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ 
 1. ปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการสูง ซึ่งเราไม่สามารถเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มได้ 
เพราะมีข้อจำากัดหลายอย่าง 
  2. จำานวนนักศึกษาที่ลดลง เพราะถ้าเรา 
ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบเดิม มองว่าไม่คุ้มค่า 
ทำาอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัด 
การเรียนการสอน ปัจจุบันนี้หลายๆ มหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศก็ใช้แบบนี้ อย่าง มหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ด และ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน 
เรื่องการเรียนการสอนมากขึ้น 
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยไม่แจกโน๊ตบุ๊คแต่
นักศึกษาจะต้องใช้ iPad หรือ Smart Phone 
ท่ีตนมีอยู่เช่ือมต่อกับ Software ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งระบบนี้มหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้กับการเรียน
การสอนของ รมป.ระยะหนึ่งแล้ว ในปีต่อไปก็จะมี
พร้อมมากขึ้น แล้วเริ่มทยอยใช้ทีละหลักสูตร โดย
เริ่มที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  “สำาหรับ Smart Classroom ก็เป็นส่วน
หนึ่งของระบบ e-university” 

  ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้จะถูก
นำามาใช้อย่างสมบูรณ์เมื่อไร... ยังตอบไม่ได้ 
ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของแต่ละคณะ หลักสูตร 
อีกทั้ง มหาวิทยาลัยก็ต้องมีการจัดอบรมให้กับ
อาจารย์เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอน  

  หลักสูตรในอนาคต เดินตามกระแส
สังคมหรือปรับตามกระแสนิยม
  ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของหลักสูตร บางหลักสูตรอาจต้องปิดตัวไป 
เนื่องจากไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
แต่จะมีการเขียนหลักสูตรขึ้นมาใหม่ที่รองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
เช่น วิศวกรรมยานยนต์ ที่ไม่ใช่การผลิตบัณฑิต
ด้านวิศวกร  แต่จะเป็นการทำางานที่อยู่ในส่วนของ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้ได้ 
หรือแม้กระท่ัง ด้าน Logistic ระบบการขนส่งทางราง 

จะต้องมีแผนและต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น หลักสูตรดังกล่าวจึงไม่
ได้ผลิตบัณฑิตทางวิศวกร แต่หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาขึ้นมาได้  

 ถึงบุคลากรสวนดุสิต 
 “ถ้าคุณทำางานแล้วเข้าใจตรงกันได้ คุณ
ทำางานได้ทุกอย่าง ถ้าคุณไม่เข้าใจและต้องมานั่ง
อธิบาย จะไม่มีสิทธิโต จะไม่มีความสุข กังวลอยู่
อย่างเดียว เพราะมานั่งถาม แล้วจะมีความสุขได้
อย่างไร 
 วิธีคิดสำาคัญ คิดยังไง ถ้าคิดทำางานอย่าง
มีความสุข คุณก็จะคิด ตราบใดละเลยแล้วไม่ได้
ทำางาน แล้วมีความสุข อันนั้นถือว่าผิด คุณต้อง
ทำางานเยอะๆ แล้วมีความสุขอันนี้ถือว่าถูก.....คุณ
ต้องทำา!!! ถึงจะมีความสุข” รศ.ดร.ศิโรจน์ กล่าว
ทิ้งท้าย

สวนดุสิตจะอยู่รอดตามหลักปรัชญา
ได้หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่หลักการ
บริหารเพียงอย่างเดียว แต่น่ันหมายถึง 
การพยุงคนทั้งองค์กรผ่านพ้นทุกช่วง
เวลา แล้วเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
และอดทนกับทุกสภาพการณ์ โดย
อาศัยพลังของบุคลากรทุกส่วนงาน 
ที่เรียกว่า “Team”
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“มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”... 
“ความเก่า...ความใหม่” บน “ความลงตัว”...

นางสาวภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ นักวิจัยสวนดุสิตโพล

 หลายคนอาจมองว่า “ความเก่า... ความใหม่” 
เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างจนยากที่จะอยู่รวมกัน 
แต่ในความเป็นจริงแล้วหากสามารถนำา “ความเก่า... 
ความใหม่” มาผสมผสานกันบน “ความลงตัว” ได้แล้ว 
ละก็... น่าจะมีอะไรดีดีให้เห็นมากกว่าที่คิด
 “ความเก่า” (Old) หากตีความในเชิงลบอาจมองได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็น 
อดีต แก่ โบราณ ไม่ใหม่ แต่หากมองในเชิงบวกความเก่า สิ่งเก่าหากมีความ
ร่วมสมัยและถูกรับการสานต่อโดยคนรุ่นใหม่ ก็จะทำาให้กลายเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าที่ก็เรียกว่า “ความคลาสสิค” (Classic) ซึ่งไม่ว่าผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยัง
คงไหวซึ่งความเป็นต้นตำารับอยู่เสมอ 
 ขณะที่ “ความใหม่” (New) หากตีความในเชิงบวกอาจมองได้ว่า
เป็นความทันสมัย สดใหม่ ไม่เก่า แต่หากมองในเชิงลบความใหม่อาจสะท้อน
ได้ถึงความไม่มีประสบการณ์ นอกจากนั้นของใหม่อาจกลายเป็นของเก่าที่
ไม่มีคุณค่า หากไม่เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้ อย่างที่เรียกกันว่า “ตกรุ่น... ตกยุค”
 ดังนั้น “ความเก่า” อาจเป็นสิ่งที่ “ไม่ไร้คุณค่า”...ส่วน “ความใหม่” 
ก็อาจเป็นสิ่งที่ “ไม่มีคุณค่า” แต่อย่างไรก็ตามหาก “ความเก่า” และ “ความ
ใหม่” ถูกนำามาผสมผสานกันแล้ว กลับทำาให้สามารถ “เติมเต็ม” ข้อบกพร่อง
ของทั้งสองสิ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ สิ่งที่กล่าวในข้างต้นอาจจะ “เข้าใจยาก” ซึ่ง
หากต้องการคำาอธิบายที่ชัดเจน คงจำาเป็นต้องอาศัยกรณีตัวอย่าง เพื่อทำาสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม…
 กรณีศึกษาที่อธิบายภาพดังกล่าวได้ชัดเจน คงหนีไม่พ้นแนวทาง
การขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ซึ่งมียังไม่ทิ้ง “บทบาทหน้าที่เก่า” 
ตามภารกิจหลักของอุดมศึกษา คือ การจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ 

และทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังมีการกำาหนดทิศทาง 
โดยการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นอัตลักษณ์ 4 ด้าน อันเป็น
รากฐานสำาคัญ ที่เพาะบ่มมาจากการเป็นโรงเรียนการเรือน ซึ่งประกอบด้วย
ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาล
และสุขภาวะ
 ขณะที่การสื่อสารกับสังคมในวงกว้าง การถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างอาจารย์และอาจารย์ อาจารย์และนักศึกษา หรือแม้แต่นักศึกษาด้วย
กันเอง ก็มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น Notebook Tablet 
หรือระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้เพื่อการถ่ายทอดข้อมูล 
องค์ความรู้ ความเข้มแข็งทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากความรู้ที่สั่งสมมาอย่าง
ยาวนาน หรือแม้แต่การสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์สู่สาธารณชน
 ที่กล่าวทั้งหมดนี้ คือ หนึ่งในตัวอย่างของแนวทางการทำางานร่วม
กันระหว่าง “ความเก่า” ที่อาจมีหลายคนมองว่า “ล้าสมัย” กับ “ความใหม่” 
ที่ถูกมองว่า “ทันสมัย” ซึ่งบทสรุปสุดท้ายของการทำางานร่วมกัน ก็คือ 
“ความสมสมัย” ที่จะทำาให้เกิดความดำารงอยู่ ตลอดจนการสืบต่อของ
เอกลักษณ์ อันทำาให้เกิดภาพจำาแห่งอัตลักษณ์ที่ชัดเจน จนทำาให้เกิดเป็น
ความโดดเด่นและแตกต่างในที่สุด

 เช่ือว่าเม่ือ “คนสวนดุสิต” ได้อ่านข้อเขียนน้ี ก็น่าจะทำา 
ให้รู้ว่า ณ วันน้ี “ทำาไม? ต้องให้ความสำาคัญกับ 4 อัตลักษณ์”... 
“ทำาไม? พัฒนาต้องใช้เทคโนโลยี” แล้วหากรู้แจ้ง... เข้าใจชัด 
“คนสวนดุสิต” ก็น่าจะช่วยกันสร้างสมดุลของ“มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต” “ความเก่า...ความใหม่” บน “ความลงตัว”...
ได้ไม่ยาก..!?
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ก้าวข้ามสู่รูปแบบใหม่
ของการใช้สมุนไพรไทย

ร่วมโครงการ “เยาวชน OTOP สืบสานภูมิปัญญา จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 
2558” อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (TCHP) กรณีศึกษาลูกประคบ โดยวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรในลูกประคบได้แก่ ไพล ขมิ้น ใบมะขาม ส้มป่อย การบูร
และสมุนไพรอื่นๆ เป็นครีมนวดตัว (Body massage) สูตรร้อนและสูตรเย็น 
โดยใช้ทักษะ องค์ความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางในการ
พัฒนาตำารับครีมนวดตัว และจากโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับคำา
เชิญจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เข้าร่วมกิจกรรม “การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์     
  และบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความ 
   ต้องการของตลาด” โดยพัฒนารูปแบบของลูกประคบให้ทันสมัย และ 
   ใช้ง่าย โดยโครงการนี้กำาลังดำาเนินการ และจะแล้วเสร็จภายในเดือน  
   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 
ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเคร่ืองสำาอางจากสมุนไพร 
หลายชนิด ในปีพ.ศ. 2554-2555 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (ISMED) ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องสำาอางจากสมุนไพร
หลายโครงการ และชุดเครื่องสำาอางทุกโครงการได้จดแจ้งต่อสำานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจัดจำาหน่ายภายในประเทศ ภายใต้
แบรนด์ PAKA of SAREN, RIYA, RISAREN และคุณพฤกษ์มาจนถึงปัจจุบัน
 ในปีพ.ศ. 2556 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ISMED) พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่ SMEs โดยวิจัยและ
พัฒนาน้ำามันสมุนไพรสำาหรับทาแผลเรื้อรัง ซึ่งเป็นตำารายาโบราณของขุนเทพ
โอสถ เป็นบาล์มสมุนไพรและเจลสมุนไพรให้สะดวกต่อการใช้ ภายใต้แบรนด์ 
“เทวา” จากผลตอบรับในครั้งนี้ทำาให้ในปี พ.ศ. 2557 สำานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดจันทบุรี ได้เชิญบุคลากรของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง
เข้าร่วมโครงการ “เยาวชน OTOP สืบสานภูมิปัญญา จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 
2557” พัฒนาชุดเครื่องสำาอางจากสมุนไพรในท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี กรณี
ศึกษาเปลือกมังคุดร่วมกับสมุนไพรในท้องถิ่น พร้อมทั้งศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระเพื่อหาปริมาณสารสกัดสมุนไพรที่ใส่ลงในตำารับเครื่องสำาอางแต่ละชนิด 
ได้ชุดเครื่องสำาอางประกอบไปด้วยเจลแต้มสิว เจลล้างหน้า โลชั่นบำารุงผิว 
ครีมอาบน้ำา ครีมล้างเครื่องสำาอางและครีมทาส้นเท้า รวมทั้งพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ จดแจ้งแก่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
จัดจำาหน่ายภายใต้แบรนด์ “DEWA” และชุดผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกนำาเสนอ
เป็นผลงานเด่นในการประกวดที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. 2558 ของ
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตันและได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. 
2558 สาขาวิสาหกิจชุมชน (จาก 4 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขา
เทคนิคและวิศวการ สาขาการวินิจฉัย และสาขาวิสาหกิจชุมชน) ในปีนี้ทาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางยังถูกเชิญเข้า

ดร.จิราภรณ์ ทองตัน อาจารย์ประจำาหลักสูตรวิทยศาสตร์เครื่องสำาอาง
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 มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนศูนย์รวมของมันสมองของชาติ เป็นที่
รวมขององค์ความรู้ การค้นคว้า และการวิจัย เพื่อใช้ในการผลิตมันสมอง
ของชาติรุ่นต่อๆไป ข้อจำากัดของการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีความเป็น
ราชการ คือ การบริหารงานและบุคลากร ที่ยังอยู่ในกรอบปฏิบัติของระเบียบ
ราชการที่ก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่คล่องตัว ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก 
มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีความเป็นราชการทั้งหมด มาเป็น มหาวิทยาลัยใน
รูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเอกชนและไม่ใช่รูปแบบรัฐวิสาหกิจแต่ยังคง
สภาพความเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ และยังใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่มี
การบริหารงานที่แตกต่างออกไป จึงก่อกำาเนิดเป็น มหาวิทยาลัยในกำากับ 
ของรัฐ ปัจจุบันในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาในกำากับของรัฐ จำานวน 
21 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 
 1. ออกจากระบบราชการตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ์) 
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ์)  และ มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 
 2. มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมโดยขอออกนอกระบบราชการ 
แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่พร้อมและขอออก 
นอกระบบราชการ แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ เมื่อปี พ.ศ. 
2540 และไล่เรียงกันตามลำาดับ คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เม่ือสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัย
ในกำากับของรัฐ

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รักษาการแทนผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์ 

 ดังน้ันเม่ือต้องขับเคล่ือนด้วยคุณภาพ องค์ประกอบ 
ต่างๆ ก็ต้องมีคุณภาพ ไล่เรียงจากผู้บริหารคุณภาพ 
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ เทคโนโลยีคุณภาพหลักสูตร 
คุณภาพ แต่ที่สำาคัญที่สุด ก็คือ บุคลากรคุณภาพ ซึ่งจะ 
เป็นผู้ขับเคลื่อนความมีคุณภาพให้เกิดเป็น “คุณภาพที่ 
ย่ังยืน” เม่ือเป็นเช่นน้ัน ณ วันน้ี บุคลากรขอมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ก็คงจำาเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองให้คิดกว้าง 
คิดไกล รวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพ
ที่นำาไปสู่ความสำาเร็จของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวันนี้
และในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศสาตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เมื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ การ
บริหารจัดการต่างๆ มีความรวดเร็วขึ้น การกำาหนดนโยบายและการบริหาร
งานสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย มีการสร้างแรงจูงจูงใจในการดึงดูดบุคลากร
และทรัพยากร ที่มีความสามารถเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย สามารถกำาหนดกฎ
เกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ ได้เอง ทั้งในแง่ของค่าตอบแทน ความก้าวหน้า  
อีกทั้งสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นอาจารย์ อันจะส่งผล
ต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบออกไป การดำาเนินงานต่างๆ จะคำานึงถึงต้นทุน
การผลิต เช่น อาจยุติหรือยุบการดำาเนินการของมหาวิทยาลัย คณะหรือปิด
หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนได้
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 แสดงความยนิด ีรางวลั สตรตีวัอยา่งแหง่ป ี
2558 โครงการล้านกล้าความดีถวายในหลวง โดย
มลูนิธิเพ่ือสังคมไทย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ำาลงัใจ 
ยกยอ่งบคุคล และองคก์รทีป่ระสบความสำาเรจ็ในหนา้ที ่
การงานและมีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน สังคม สาธารณะประโยชน์ และ
ประเทศชาต ิซึง่บคุลากรของมหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการ
คัดเลือก คือ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร คณบดีโรงเรียน
การทอ่งเท่ียวและการบรกิาร (ตำาแหนง่ในขณะทีไ่ดร้บั
รางวัล) ได้รับประกาศเกียรติคุณ สาขาบริหารจัดการ
องค์กรการศึกษา และ ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำานวย
การศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ลำาปาง ได้รับประกาศ
เกียรติคุณ สาขาบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดี
และปรบมือให้ดังๆ อีกครั้ง 

 

 แสดงความยินดีกับคณบดีใหม่ ไฟแรง 
นางสาว กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการ
ทอ่งเทีย่วและการบรกิาร และ นางสาวญาลสิาฐ ์ตน้สอน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 
ธันวาคม 2558

 เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว UNI ตรา
เครื่องหมายบริการที่รวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ไวท้ีเ่ดยีวกนั ซึง่เกดิจากการผสม 
ความหมายของคำาวา่ University หมายถงึ มหาวทิยาลยั 
Uniqueness หมายถึง ความโดดเด่นเฉพาะตัว ผลิต
โดยบุคลากรของสวนดุสิต ซึ่งผลผลิตท่ีนำาความรู้ 
มาทำาเป็นนวัตกรรมต่อยอดด้วยการจำาหน่าย อาทิ 
ขนมของโฮมเบเกอรี่ ขนมของโรงเรียนการอาหาร 
นานาชาติ ผลิตภัณฑ์จากสำานักกิจการพิเศษ อาหาร
ตา่งๆ ของครวัสวนดสุติ ตลอดจนผลติภณัฑจ์ากคณะ 
และหลักสูตร ฯลฯ เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับ
ผู้มาติดต่อใช้บริการหรือซ้ือสิ้นค้าต่างๆ ของ มสด. 
ซึ่งมีให้บริการโดยตรงที่ กองประชาสัมพันธ์ โทร 
02-2445101-2  โรงแรมสวนดสุติเพลส หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โทร 02-244-5559 และจำาหน่าย
ผ่านระบบออนไลน์ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงรับปีใหม่ 
ที่ได้เห็นเป็นรูปธรรม “สวนดุสิตทำา สวนดุสิตใช้”

ถอดรหัส “UNI” 
         หากเอ่ยถึงคำาว่า “UNI” คงเป็นชื่อที่ชาวสวนดุสิตรู้จัก
กันดี ในนามผลิตภัณฑ์น้องใหม่ แต่ไม่ธรรมดา ด้วยความโดด
เด่นในตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากองค์ความรู้ทางวิชาการต่อยอด
พฒันามาเปน็ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ ซึง่ รศ.ดร.ศโิรจน ์ผลพนัธิน 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ “UNI” ให้ฟังด้วยความภาค
ภูมิใจว่า

 “ผลผลติของสวนดสุติมหีลายอยา่ง แต่ผลผลติท่ีนำาเอาความรู้มาจัดทำาเปน็นวตักรรม แลว้นำามา 
จำาหน่ายที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็มีเพียงโฮมเบเกอรี่เท่านั้น ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วเรามีหลายอย่าง 
ทีท่ดลองทำาจากการเรยีนการสอน เชน่ ครมี สบู ่ของหลกัสตูรเครือ่งสำาอาง จากจดุนีจ้งึมแีนวคดิในการ
รวมผลผลิตที่หลากหลายของสวนดุสิต ขึ้นเป็นแบรนด์ “UNI” ที่มีความหมายมาจากคำาว่า University 
(มหาวิทยาลัย), Uniqueness (ความโดดเด่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว), Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว)
 และจากการร่วมมอืร่วมใจกันของคนสวนดสุติ จงึเกิดเปน็ผลติภัณฑ์ UNI ทีเ่ปดิตลาดดว้ยสบู่
เหลวลา้งมือ และครมีบำารุงมอืกลิน่มะลิ “เมือ่พดูถงึกล่ินมะล ิกม็คีวามเปน็มาแตด่ัง้เดิม จากการรอ้ยพวง
มาลัย ซึ่งใช้ดอกมะลิเป็นหลัก มะลิเป็นดอกไม้ ที่มีกล่ินหอม ซึ่งในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
โบราณก็ใช้กลิ่นมะลิก่อนกลิ่นดอกไม้ อื่นๆ เราจึงเริ่มจากกลิ่นมะลิก่อน”     
 รศ.ดร.ศโิรจน ์ผลพันธนิ เลา่ตอ่วา่ “การทำาอะไรกแ็ลว้แต ่
จะต้องมีผลงานทางวิชาการ มารองรับพอสมควร เพื่อให้
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยเฉพาะจุดมุ่งหมาย
หลักคือ ให้เด็กอนุบาล  เดก็ประถมใชไ้ด้ โดยไมม่ี
สารอันตรายตกค้าง แล้ว จงึคดิตอ่ยอดออกไป ใน
อนาคตอาจมีผลิตภัณฑ์ ใหม ่เชน่ น้ำาอบไทย ทีเ่รา 
เคยทำาในช่วงเทศกาล สงกรานต์”   
 เ พ ร า ะ ไ ม่ ไ ด้ คาดหวังว่าจะขายได้ดี 
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน จึง เน้นเป้าหมายไปที่การฝึก
ให้คนสวนดุสิตได้เรียนรู้ โดย กลา่วว่า “เปา้หมาย คอื ฝกึให ้
คนสวนดุสิตเรียนรู้ ช่วยเหลือกัน ในงานที่จะพัฒนาตนเองให้ดี
ที่ สุด จะขายได้แค่ในสวนดุสิตก็ไม่ เปน็ไร เราจึงเนน้การประชาสมัพนัธใ์ห้
คนสวนดุสิตรู้จักก่อนเป็นลำาดับแรก เพราะ ถา้คนสวนดุสติไมรู่จั้ก คนสวนดสุติไมใ่ช ้การไปขาย
กับคนภายนอกก็ขายไม่ได้ เพราะมีการแข่งขัน ในตลาดภายนอกสูง ถ้าเราจะทำาให้ดีต้องเริ่มจาก
คนภายในมหาวิทยาลัยก่อน คนสวนดุสิตช่วยสนับสนุน ร่วมกันทำาให้ เกิดความสามัคคี ให้มีความรัก
ในองค์กร ก็จะไปได้ดี”   
 “ทั้งนี้ ในส่วนของ UNI เราก็ยังไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ เพราะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็จะ

พัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และการ
ตลาด ซึ่งขณะนี้ที่ทำาอยู่คือ การให้ลูกค้าสามารถ
สั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ 

 UNI ถือเป็นความภูมิใจของคน 
สวนดุสติ เปน็ผลติภัณฑ์ทีใ่ชไ้ดดี้ เหมอืนเรา 
ทำาใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วเรา 
กไ็ดใ้ช”้ รศ.ดร.ศโิรจน ์ผลพนัธนิ กลา่วทิง้ทา้ย 

โดย นายสรรค์วเรศ กระต่ายทอง, นางสาวมีนา แนมขุนทด
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คิด (ให้) ใหม่... ทำา (ให้) ใหม่
โดย ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ประธานหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ใน ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย
ของเราอย่างมากมาย เรื่องสำาคัญสำาหรับชาวสวนดุสิตก็คงเป็นเรื่องของการก้าว
เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ พร้อมเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและ
ความร่วมแรงร่วมใจของประชาคมชาวสวนดุสิตอย่างเต็มภาคภูมิ และความ
เปลีย่นแปลงภายนอกครัง้สำาคญัของประเทศไทยอยา่งการรวมตวัเขา้สูป่ระชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนอยา่งเตม็รปูแบบในภมูภิาคของเรา กส็ง่ผลใหห้ลายหนว่ยงานใน
มหาวิทยาลัยต่างพากันปรับตัวและพัฒนาให้สอดรับเท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้ไปพร้อมกัน 
 จากคำากล่าว “การรู้จักใช้โอกาสจากสิ่งที่กำาลังจะเกิดขึ้นได้ก่อน ย่อม
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั” หลักสตูรภาษาไทย คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์มองเหน็โอกาสของการพฒันาหลกัสตูรใหไ้ดม้าตรฐานและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับอาเซียน จึงคิดใหม่ ทำาใหม่ สร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ใช้
ชื่อว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร แทนหลักสูตร
เดิม (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
โดยปรับเพิ่มจำานวนหน่วยกิตของรายวิชาบังคับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ 

เท่ากัน มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารแบบบูรณาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ในระดับดีเยี่ยม เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพท่ีใช้ท้ังสอง
ภาษา ไม่ว่าจะอยู่ในองค์การระหว่างชาติหรือองค์การนานาชาติก็ตาม ซึ่งแต่เดิม 
รายวชิาภาษาองักฤษหรอืภาษาตา่งประเทศอืน่ๆ (อาท ิภาษาจนี ภาษาญีปุ่น่) ของ
หลกัสตูรจะเปน็เพยีงรายวชิาเสรมิทักษะเท่านัน้ เพราะมุ่งเนน้ความรูค้วามสามารถ
ทางภาษาไทยเปน็พืน้ฐานสำาคญัเพยีงอยา่งเดยีว นอกจากการปรบักระบวนวชิาใน
หลกัสตูรแลว้ ยงัปรบัโครงสรา้งของการบรหิารจัดการ เนน้คุณวฒุ ิความเชีย่วชาญ 
และประสบการณข์องคณาจารยเ์ปน็สำาคญั โดยกำาหนดใหอ้าจารยป์ระจำาหลกัสตูร
ต้องสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางภาษา สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ เพื่อ
ให้นักศึกษาและผู้ปกครองมั่นใจถึงคุณภาพและการจัดการของหลักสูตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับขององค์การต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 ในความมุ่งมั่นต่อไป เราจะพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพิ่มอีก 1 หลักสูตร
ในปี พ.ศ. 2561 โดยพฒันาทกัษะการสือ่สารทัง้ภาษาไทย และภาษาจนี เนือ่งจาก
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยในประเทศ
จนีหลายแหง่ อาท ิสถาบนัขงจือ่ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ สุพรรณบรุ ีมหาวทิยาลยั
ไปซ่ือ่ มหาวทิยาลยัครยูนูนาน มหาวทิยาลยัคนุหมงิ สถาบนัการท่องเทีย่วกุย้หลนิ 
ทั้งยังก่อตั้งศูนย์ไทยศึกษาขึ้นที่มหาวิทยาลัยครูกวางสี สะท้อนให้เห็นถึงความ
พร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 สำาหรับป ีพ.ศ. 2559 นี ้จะเป็นก้าวแรก 
ของการเดินหน้าสู่ความเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือก้าวต่อไปพร้อมกับมหาวิทยาลัย 
ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอย่างย่ังยืน
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 การบริหารงานมักจะมาควบคู่กับภาวะผู้นำา ทั้ง 2 สิ่งอาศัยทั้ง “ลักษณะ
ภายนอก” และ”คุณลักษณะจากภายใน” กรอปกับ ประสบการณ์ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ พัฒนาขึ้นเป็นตัวตนของผู้บริหารคนนั้นๆ ตัวตนของหยก ในฐานะ อาจารย์
กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คนปัจจุบัน 
ได้เริ่มขึ้นจากหน้าที่หัวหน้าห้องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 เป็นต้นมา เป็นตัวแทน
แข่งขันตอบคำาถามในรายวิชาต่างๆ เป็นผู้เข้าร่วมในงานวันสำาคัญของโรงเรียน 
รวมถึงเป็น Cheer Leader ทูตวัฒนธรรม สมาชิกผู้นำาในกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
นักศึกษาฝึกงานบนดอยกับชาวกะเหรี่ยงเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ความคิด
ความอ่าน การตัดสินใจ มุมมองที่มีต่อบริบทรอบตัว เครือข่ายจากการทำากิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์สั่งสมเป็นประสบการณ์ และเพิ่มพูนขึ้นจากการศึกษาและ 
การทำางานในต่างประเทศทั้งประเทศในแบบ “Westernization” (USA) และประเทศ
ในแบบ “Orientalization” (South Korea) ที่ทำาให้เกิดสมดุลระหว่างด้านวิชาการ
และด้านสุนทรียศาสตร์ต่างๆ ภายในตัวตน ความสมดุลนี้ส่งผลให้การดำาเนินชีวิต
เป็นไปแบบมีสติ (หรือเรียกง่ายๆ ว่า “นิ่ง”) ในสังคมที่วุ่นวายได้เป็นอย่างดี ด้วย
ความเชื่อที่ว่าความสมดุลจะนำาไปสู่ความสำาเร็จอย่างมั่นคง จึงทำาให้ การใช้ชีวิต 
แนวทางที่เลือกศึกษาเล่าเรียน (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา) และ 
การบริหารงาน จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทิศทางของความสมดุล ซ่ึงก็คือรากฐาน 
ของคำาว่า บูรณาการ นั่นเอง
 เมื่อก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารในยุคใหม่ ก็ต้องมองความเปลี่ยนแปลง 
รอบตัว ว่าจะทำาอย่างไรให้เราอยู่แบบมั่นคงท่ามกลางความรวดเร็วรอบตัวเหล่านี้ได้  
การบริหารในยุคใหม่ ก็หนีไม่พ้นการให้ความสำาคัญใน”ยุคหลัง2015” ซึ่งเป็นช่วง
ของการเพิ่มความมั่นคงและรักษาคุณภาพ ในที่นี่ขอยกตัวอย่างโรงเรียนการท่อง
เที่ยวและการบริการมาเป็น case study ให้เห็นภาพประกอบแนวทางการบริหาร
แบบสมดุล
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อจะก้าวเข้าสู่การเป็น “THM: 
National Hub for Tourism and Hospitality” อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยศักยภาพหลัก
ในด้านความร่วมมือทางวิชาชีพ ทักษะการฝึกปฏิบัติงาน และภาพลักษณ์ที่เกิดจาก
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักระดับประเทศ ก็จะต้องนำาวิชาชีพมาผสมผสานเข้ากับ
วิชาการ (สมดุล) ด้วยการถอดบทเรียนจากศักยภาพหลักและสร้างเป็น National 
Hub เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยวและการ
บริการ และเพื่อผลักดันบัณฑิตสู่การเป็น World Class Graduates สำาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในระดับประเทศและนานาประเทศ
 ดังนั้น เราต้องทำางานอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และเติมเต็ม
ความท้าทายของแต่ละส่วนจนเกิดเป็น “ความพร้อมรอบด้าน” นอกจากการบริหาร
ที่มีแนวทางชัดเจนแล้ว อีกปัจจัยหนึ่ง คือ “คน” ก็เป็นหัวใจสำาคัญในการบริหาร 
ประเด็นไม่ได้หมายถึง “การบริหารคนอย่างไร” แต่หมายถึง การบริหาร “ความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างไร” ความสร้างสัมพันธ์ที่ดีและการส่งเสริม โดยการเอื้อ
ประโยชน์ดีให้แก่กัน จะสามารถสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีได้พร้อมกัน ควรเริ่มจาก
บริบทง่ายๆ อาทิ การบูรณาการและการดำาเนินต้องเกิดจากการร่วมไม้ร่วมมือของ
ทุกฝ่าย จะช่วยลดการทำางานแบบแบ่งแยก และลดการรักษาผลประโยชน์ส่วนตน 
ซึ่งการเป็นผู้บริหารที่ดีมีหน้าที่แค่คอยกำากับ ผลักดัน ดูแล และเสนอแนะ ผู้ปฏิบัติ
การก็จะได้แสดงความสามารถ 

 สุดท้ายนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยล้าหลัง
ในการบริหาร ไม่ว่าจะมีอิสระทางความคิดกว้างมากเท่าใด กรอบหนึ่ง 
ที่ยังคงล้อมเราอยู่ก็คือ “กรอบแห่งคุณธรรมและจริยธรรม” หากขาดสิ่งนี้
ไป ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน ก็คงไม่สามารถซื้อใจใครได้เลย

บริหารงานยุคใหม่ (Post-2015)
สร้างความม่ันคง และรักษาคุณภาพ 
นำาโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ
สู่การเป็น “THM: National Hub
for Tourism and Hospitality”

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
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Young Blood



 นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ มอบดอกกล้วยไม้ เน่ืองในโอกาสวันครู แก่คณะรัฐมนตรี 
ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำาเนีบยรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำาบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดติวน้องให้
พร้อมสอบ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

 พิธีร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการรับชำาระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำากัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
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ถามใจคน “สวนดุสิต” คุณพร้อมหรือยัง?

Story 2-3
อาคารส�านักงานมหาวิทยาลัย อาคารน้องใหม่
ในรั้วสวนดุสิต

Special Report 4-6
• สวนดุสิต ณ วันนี้ (อนาคต) อยู่รอดแล้วหรือยัง?
 เจาะลึก การบริหาร กับอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ 
 จันทร์เจริญ
• Strong แบบสวนดุสิต ในมุมแผน รศ.ดร.ศิโรจน์
 ผลพันธิน 

Show me 10
ถอดรหัส “UNI”
Identity 7
“มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”... 
“ความเก่า...ความใหม่” บน “ความลงตัว”...

Academics 8
ก้าวข้ามสู่รูปแบบใหม่ของการใช้สมุนไพรไทย

Issue Alert 9
เมื่อสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

Tweets 10
Like & Share 11
(ยังไม่มีรูปประกอบ)
คิด (ให้) ใหม่...ท�า (ให้) ใหม่

Young Blood 12
บริหารงานยุคใหม่ (Post-2015) สร้างความมั่นคงและรักษา
คุณภาพ  น�าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สู่การเป็น 
“THM: National Hub for Tourism and Hospitality”

Social Tag 13

 สวัสดีปีใหม่ ก้าวผ่านปี 2558 ซึ่งเป็นปีทองของประชาคมสวนดุสิต ที่มี
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะข่าวดี
ในเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ประชาคมสวนดุสิตภาค
ภูมิใจและก้าวต่อไปข้างหน้าสู่มิติใหม่ไร้รอยต่อ  
 สำาหรับ SDU Timeline ฉบับส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ฉบับนี้ก็ก้าว
เข้าสู่ปีที่ 2 เช่นกัน ทีมงานก็ยังคงมุ่งมั่นในคุณภาพเดิมและเสริมเนื้อหาใหม่ พัฒนา
ต่อไปอย่างเข้มแข็งในการสรรสร้างสิ่งดีๆออกมาสู่ประชาคมสวนดุสิตต่อไป   
 สำาหรับความเข้มข้นในฉบับนี้เราได้นำาเสนอความเก่าที่ยังคงความโดดเด่น 
ในการเปลี่ยนผ่านและส่งต่อความใหม่อย่างลงตัวจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เริ่มด้วยเจาะลึกการบริหารกับ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ 

อธิการบดี ที่ไม่ธรรมดาในช่วงเปลี่ยนผ่าน “ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมสร้างสรรค์ 
สวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ” Strong กันต่อกับมุมมองเรื่องแผน จาก รศ.ดร.ศิโรจน์ 
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