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Spotlight

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรม 
โอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดำาเนนิแทนพระองค ์พระราชทานปรญิญาบตัรแกบ่ณัฑติผูส้ำาเรจ็การศกึษาจาก 
มหาวทิยาลัยสวนดสุติ ประจำาป ี2559 ระดบัปริญญาตร ีจำานวน 2,193 คน แยกเปน็บณัฑติ สาขาศลิปศาสตร ์จำานวน 1,402 คน 
สาขาบริหารธุรกิจ จำานวน 418 คน สาขานิเทศศาสตร์ จำานวน 134 คน สาขาบัญชี จำานวน 107 คน สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จำานวน 25 คน สาขานิติศาสตร์ จำานวน 74 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำานวน 33 คน ระดับปริญญาโท จำานวน 79 คน 
และระดับปริญญาเอก จำานวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 2,310 คน
 ในรอบสอง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราช
กุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำานวน 
1,598 คน แยกเป็น บัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ จำานวน 984 คน สาขาวิทยาศาสตร์ จำานวน 527 คน สาขาพยาบาลศาสตร์ 
จำานวน 87 คน รวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำานวนทั้งสิ้น 3,908 คน



เปิดวิสัยทัศน์อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
“ยึดหลักพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ 
บนพ้ืนฐานการจัดการคุณภาพ เน้นบัณฑิต
อยู่รอดในอนาคต องค์กรม่ันคงย่ังยืน”
กองบรรณาธิการ

	 รศ.ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(มสด.)	กล่าวว่า	ในปัจจุบันรูปแบบของการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น 
และรวดเร็วตามบริบทของสังคม	แนวนโยบายของรัฐ	และความเป็นโลกาภิวัฒน์
ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องเปล่ียนแนวคิด	วิธีทำาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
การนำาแนวคิดทางธุรกิจ	รวมทั้งหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ	มีบทบาทมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนิน
งานของสถาบันการศึกษา	การพัฒนารูปแบบใหม่ๆ	ทำาให้หน่วยงานต่างๆ	ภายใน
สถาบันต้องมีการปรับบทบาทของการทำางานให้มีการบูรณาการกันมากข้ึน	การใช้
ประสิทธิภาพของบุคลากรให้เต็มศักยภาพและสามารถทำางานได้หลากหลาย
ภารกิจเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ในการจัดการขององค์กร 

 จากการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 นั้น ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแต่
เพียงชื่อของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำาสั่งใหม่ แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุด
คือ การเปล่ียนแนวคิดและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติใหม่ 
มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการ
จัดการคุณภาพ หากยังยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิม โดยไม่ศึกษาหาความรู้ในระบบใหม่ 
เพ่ิมเติม หรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขในการปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ก็จะเกิดความขัดแย้งในการทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่น การทำางานร่วมกันยอมรับซึ่ง
กันและกัน และร่วมมือกันผ่านกระบวนการสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจน และรวดเร็ว 
จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด

 มหาวิทยาลัยประกาศชัดเจนว่าเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและ
สุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งความเป็นเลิศในที่นี้ไม่
ได้หมายความถึง ความเฉลียวฉลาดหรือความเก่งของนักศึกษา หรือบัณฑิต หรือ
มหาวิทยาลัย แต่หมายถึงความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมทางวิฃาชีพ ให้
สามารถประกอบวิชาชีพหรือปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสังคมแห่งอนาคต และได้รับ
การยอมรับจากสังคม ท้ังในส่วนของบัณฑิตและมหาวิทยาลัย ความเป็นเลิศ 
จึงไม่ได้กำาหนดอยู่ที่ความฉลาด แต่กำาหนดที่ ความสามารถในความอยู่รอด 

 อธิการบดีสวนดุสิต กล่าวต่อไปว่า แนวทางการบริหามหาวิทยาลัย 
ด้านการจัดการคุณภาพนักศึกษาเป็นพื้นฐานที่จำาเป็นต่อบัณฑิตในอนาคต  
เน้นการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการบูรณาการ
ทำางานร่วมกัน และต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ มีความรู้  
มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะ
ท่ีตลาดแรงงานท่ัวโลกต้องการ เช่น ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน การคิด
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล การทำางานร่วมกัน ความ
ฉลาดทางอารมณ์ รู้จักประเมินและการตัดสินใจ มีใจรักบริการ การเจรจา 
ต่อรอง และความยืดหยุ่นทางความคิด 
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 ด้านการจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร ทุกหลักสูตรต้องปรับปรุง
และพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พัฒนากลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปให้
สอดคล้องกับบริบทของความต้องการคนดีในสังคม พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ใหม่ให้สอดคล้องกับ Work-based Learning หรือ Work Integrated Learning 
และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ของห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classroom) ในระบบของมหาวิทยาลัย และแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) หลักสูตรต้องบูรณาการสอดคล้อง
และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 สำาหรับการจัดการคุณภาพด้านบุคลากร บุคลากรนับว่าเป็นองค์
ประกอบที่สำาคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพขององค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงต้องมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตร และมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย การจัดทำาแผน 
พัฒนาบุคลากร ทุกประเภทและการจัดระบบสวัสดิการให้กับบุคลากร มีการ
กำาหนดมากขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีแนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง
ให้ดีขึ้น และความมั่นคงในการทำางาน 

 ด้านการจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมากที่สุดและเชื่อมโยงกัน 
จะไม่เน้นการลงทุนใหม่ มีการจัดระบบเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้
มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษารวมทั้งพัฒนาสำานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมในการเป็นแม่ข่ายเชื่อมโยง
ข้อมูล และให้บริการที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
หลักสูตรต่างๆ 

 ส่วนการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม มสด.มีการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ และส่ิงอำานวยความสะดวก รวมท้ังการปรับปรุง 
ภูมิสถาปัตย์ สวยงามเหมาะสมกับเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป นอกจากนี้มีการปลูกจิตสำานึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการดำาเนิน

ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยในเรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องดำาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตร เพื่อรับผิดชอบร่วมกัน

 การจัดการคุณภาพของการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ จะมุ่งเน้น
การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ให้มี 
การบูรณาการและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ที่ต่างสาขาเข้าด้วยกัน

 สำาหรับการจัดการคุณภาพของกิจพิเศษจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ
ต่างๆ ของกิจการพิเศษ ให้สามารถตอบคำาถามของสังคมได้ในส่วนของ Social 
Return on Investment ทั้งในด้านของ Business Dimension และ Academic 
Dimension เนื่องจาก สำานักกิจการพิเศษ ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนบริหารจัดการและกำากับดูแลโครงการพิเศษต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบ เพื่อนำาองค์ความรู้ (Knowledge) และนวัตกรรม (Innovation) ที่เกิดจาก
การพัฒนาทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มาดำาเนินการ
ต่อยอดให้เป็นรูปธรรม ในลักษณะของธุรกิจวิชาการ การดำาเนินการที่จะก่อให้
เกิดผลดีได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางวิชาการกับหน่วย
งานทางธุรกิจ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ

 รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง สำานักบริหารกลยุทธ์ขึ้น เพื่อทำาหน้าที่ในการ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยบูรณาการบริบท ของหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยให้ดำาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำาซ้อนของการทำางาน 
รวมทั้งกำากับติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน วิเคราะห์เปลี่ยนแปลงหรือ
ยุบเลิก เพื่อให้การดำาเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสูดและคุ้มค่าต่อการลงทุน พร้อมทั้งจัดทำาระบบข้อมูลกลาง
งานบริการของมหาวิทยาลัย Service Center เพื่อการประสานงานให้การ
ดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     

 หมายเหตุ: ติดตามแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ. 2559-2563 ฉบับสมบูรณ์ทาง www.dusit.ac.th
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 จากโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศ	สู่การเป็น	มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต	มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ	แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหลาย
ยุคหลายสมัย	แต่สวนดุสิตก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้
ตลอดมา	รศ.ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดีบอกเล่าเรื่องราว	ว่า	“ตั้งแต่ในช่วง
ที่สวนดุสิตเป็นโรงเรียนการเรือนก็ได้มีการออกแบบเครื่องแบบนักเรียนให้มีความ
แตกต่างจากที่อื่นอย่างเด่นชัด	ซึ่งเครื่องแบบสวนดุสิต	มีทั้งความทันสมัย	ความ
เป็นระเบียบ	ประณีต	และสวยงาม	เมื่อมาในยุคปัจจุบันเครื่องแบบก็มีความทัน
สมัยมากข้ึน	แต่รูปแบบก็จะเหมือนๆ	กับสถาบันการศึกษาอ่ืน	ดังน้ัน	เราจะสร้าง 
ความแตกต่างและทำาให้คนภายนอกทราบได้อย่างไร	ว่าน่ีคือนักศึกษา	“สวนดุสิต” 
จึงได้มีการคิดออกแบบเสื้อนักศึกษาโดยติดแถบ	ซึ่งมีชื่อมหาวิทยาลัย	และ 
ลายเซ็นต์อธิการบดีไว้ที่แขนเสื้อ	เพื่อสร้างความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์	ซึ่ง
เครื่องแบบนั้นบ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง	เมื่อคนภายนอกนึกถึงสวนดุสิตก็จะ
มองในภาพรวม	ทั้งเครื่องแบบ	และเครื่องหมายต่างๆ	รวมถึงการให้นักศึกษา
สวมรองเท้าคัชชู	จะทำาให้การเดินมีการทรงตัวที่ดี	มีบุคลิกดี	ตามแบบฉบับ
กุลสตรีในวัง	นอกจากนี้	ยังพยายามปลูกฝังให้นักศึกษา	ภาคภูมิใจในสิ่งที่แสดง 
ความหมาย	“สวนดุสิต”	นักศึกษาหรือคนสวนดุสิต	มีอะไรดีกว่าที่อื่น	คุณเป็น 
คนสวนดุสิตอันเน่ืองมาจากเคร่ืองแบบ	เคร่ืองแบบท่ีถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย” 
 สำาหรับอักษรย่อ มสด. “มสด” และ “SDU” เกาะเกี่ยวกัน พยัญชนะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอักษรย่อ เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ที่แสดงถึงความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน การเฟื่องฟูของศิลปวิทยาการอันโดด
เด่นขจรไกล ใช้ดอกเฟื่องฟ้าและดอกขจร แทนสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และสีฟ้านำ้าทะเล เป็นสีประจำาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ใช้กันมาตั้งแต่เป็น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังที่ทราบด้วยทั่วกันมาก่อนหน้านั้น จากการ
เปล่ียนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ. 2558) 
 ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีลักษณะ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็น
วงรีรูปไข่ 2 วงซ้อนกัน วงรีด้านนอกใช้สีทอง ด้านบนมีข้อความเป็นภาษาไทย 
ว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” สีขาว ส่วนด้านล่างมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า “SUAN DUSIT UNIVERSITY” สีขาว ใช้รูปแบบอักษร (font) SP Suan Dusit 
คั่นด้วยดอกเฟื่องฟ้าและดอกขจร ในวงรีด้านใน ใช้สีฟ้าน้ำาทะเลเป็นพื้น มี
เคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นพยัญชนะภาษาไทย อักษรย่อ “มสด” 
สีขาว อยู่ตรงกลาง ในส่วนแบบที่ 2 นั้นมีลักษณะเหมือนแบบที่ 1 แตกต่างกัน
เพียงเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษ อักษร
ย่อ “SDU” สีขาว อยู่ตรงกลาง 

ท่ีมาบ่งบอกตัวตน
“DNA” คนสวนดุสิต
กองบรรณาธิการ

 สำาหรับความหมายตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยังคงนำาเคร่ืองหมาย 
สัญลักษณ์สีของมหาวิทยาลัยมาใช้ในตรามหาวิทยาลัยนี้ โดยมีลักษณะเป็นวงรี
รูปไข่ 2 วงซ้อนกัน วงรีด้านนอก ใช้ สีทอง	หมายถึง	ความรุ่งเรือง ด้านบนมี
ข้อความว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ส่วนด้านล่างมีข้อความว่า “SUAN	DUSIT	
UNIVERSITY” ใช้แบบรูปแบบอักษร (font)	SP	Suan	Dusit แทนค่าความรู้สึก 
ในการสื่อสารร่วมสมัย คั่นด้วย ดอกเฟื่องฟ้าและดอกขจร เป็นสัญลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แสดงถึงการเฟื่องฟูของศิลปวิทยาการอันโดดเด่น 
ขจรไกล ส่วนเครื่องหมาย “มสด” และ “SDU” ที่มีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน  
หมายถึงความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน และสีฟ้าน้ำาทะเล ในวงรีด้านในเป็น 
สีประจำามหาวิทยาลัย 
 โดยความแตกต่างของการใช้ “ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ซึ่ง
มี 2 แบบนั้น ในส่วนอักษร มสด. จะ
ใช้เป็นหลักในกิจการของมหาวิทยาลัย
ทั่วไป สำาหรับอักษรภาษาอังกฤษ 
SDU นั้น เน้นใช้เพื่อในกิจการกับ
ต่างประเทศเป็นหลัก ในปัจจุบัน
ส่วนประกอบบนครุยวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งสามชั้น 
ของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 
และครุยประจำาตำาแหน่ง จะประดับ
ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่แถบ
ซ้ายระดับอก และมีเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่แถบด้านขวา
ระดับอก ซึ่งหากผู้ใดใช้ในกิจการอื่น
นอกเหนือจากกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้องได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอีกด้วย

ข้อมูลจาก
-	 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เรื่องเครื่องหมาย	สัญลักษณ์	และสีประจำาของ 
	 มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2558
-	 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เรื่อง	ตราของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2559
-	 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เรื่อง	การกำาหนดลักษณะ	ชนิด	ประเภท
	 และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ	และครุยประจำาตำาแหน่ง	พ.ศ.	2559
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Special Report
   



จากงานชุมนุมแม่บ้าน สู่งาน
“สวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน”
นางสาวอลิศ พันธ์พรสม

ในปี	พ.ศ.	2501
โรงเรียนการเรือนพระนคร	ริเริ่มจัดงาน

ชุมนุมแม่บ้าน	เป็นครั้งแรกที่แสดงงานฝีมือของ
นักศึกษาในด้านอาหาร	ศิลปะประดิษฐ์	และ
งานบ้านยุคใหม่	และเป็นครั้งแรกที่นำาสินค้า
พื้นเมืองจากทั่วประเทศไทยมาจัดจำาหน่าย

นอกเหนือจากผลผลิตจากงานฝีมือของนักศึกษา	
ในปี	2507	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ	เสด็จเปิดงาน	และ

ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา
ในสมัยนั้น
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 งานชุมนุมแม่บ้านจัดต่อเนื่องมาถึง 10 ปี 
“ดอกผล” ที่ได้จากการจัดงานชุมนุมแม่บ้าน คือ 
สระว่ายน้ำาและศาลาในบริเวณเดียวกัน ปัจจุบัน
อยู่ตรงบริเวณใกล้กับห้องสารภีคู่ และห้องประชุม
ศาลาชื่นอารมณ์ 
 หลังจากงานชุมนุมแม่บ้านได้เลิกราไปในปี 
พ.ศ. 2511 ได้มีการจัดงาน “วันดอกไม้” ขึ้นแทน 
แสดงเฉพาะด้านการจัดตกแต่งดอกไม้สด และ
ดอกไม้ประดิษฐ์ในงานพิธีต่างๆ ในปี พ.ศ. 2516 
เป็นปีสุดท้ายของการจัดงานในลักษณะนี้ จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. 2525 ได้มีการจัด “วันดอกไม้” ขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง ในสมัย ศาสตราจารย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ 
ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้งานวันดอกไม้หรืองานชุมนุม
แม่บ้านก็ได้เงียบหายไป สวนดุสิตไม่ได้จัดงานใน
ลักษณะนี้ขึ้นอีกเลย!!! (เรียบเรียงโดย ผศ.นุชฤดี 
รุ่ยใหม่ หนังสือ รากแก้วการเรือน...สวนดุสิต)
 กว่า 80 ปี ของการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
และความเข้มแข็งทางวิชาการ ปี	2559	มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต	จัดงาน	“สวนดุสิต	ครัวของแผ่นดิน”	ขึ้น 
ความละม้ายคล้ายกับงานชุมนุมแม่บ้านสมัยเมื่อ

สวนดุสิตเป็นโรงเรียนการเรือน มีการโชว์ความประณีต 
ศิลปะประดิษฐ์ รังสรรค์ผ่านงานใบตองออกเป็นรูป
แบบต่างๆ ที่ดูมีความทันสมัย ในงาน “เย็บร้อย 
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ” ปีนี้จัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ 7 มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความ
สนใจส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชันฝีมือกัน
อย่างมากมาย ความยิ่งใหญ่คือ ชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 
 ปี 2558 - 2559 สวนดุสิตได้ทูลเชิญพระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด
ดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดงานครบเครื่องเรื่อง
การเรือน และสวนดุสิตครัวของแผ่นดิน พระองค์ 
ทรงทอดพระเนตร การนำาเสนอผลงานแต่ละเมนู 
ที่ได้ผ่านกระบวนการคัดสรรจากทีมอาจารย์ 
นักศึกษา จากโรงเรียนการเรือนมาเป็นอย่างดี ต้ังแต่ 
การคัดเลือกวัตถุดิบ ปรุงรสชาติ จนกระทั่งจัด
ตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อสำาหรับเสริฟ์ขึ้นโต๊ะอย่าง
น่าประทับใจ 
 ทีเด็ด! นอกจากงานโชว์ งานอิ่มท้องนั้น
พลาดไม่ได้สำาหรับระดับ “สวนดุสิต ครัวของ

แผ่นดิน” บูธจำาหน่ายอาหารจึงเป็นอีกสิ่งที่น่า
ประทับใจ คือ “รูปสวย	รวยรส” และที่สำาคัญ  
“ทานได้” ซึ่งแต่ละเมนูนั้นล้วนเป็นที่ติดใจชาวสวน
ดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งเมนู
เด็กปฐมวัยที่บรรดาคุณแม่ต่างตามหาสูตรเด็ดอย่าง 
“แกงส้ม” ...ทำาอย่างไรไม่ให้เผ็ด? เป็นเคล็ดลับที่
ต้องค้นหากันต่อไป
 “เราขายอะไรก็ขายดีมาก แล้วก็แพงกว่า
ใครๆ มาก คนที่ซื้อเขาคิดว่าไม่แพงนะ เพราะ
เขาพอใจ อร่อย ถูกใจ ที่ได้เห็นของเราหน้าตาดี 
รสชาติอร่อย ไม่สนใจเรื่องราคาเลย” ศ.มณีรัตน์ 
จันทนะผลิน
 จะเห็นได้ว่าความเป็นอัตลักษณ์ด้านตำารับ
อาหาร ตำารับการประดิษฐ์ดอกไม้ นับเป็นจุดเริ่ม
ของการพัฒนาความเป็นสวนดุสิตให้ปรากฎเป็นที่
ยอมรับของสังคม เป็นการฝังรากแก้วสำาคัญให้ชน
รุ่นหลังผลิดอกออกผลงามมากยิ่งขึ้น 
  ดังคำาขวัญที่ว่า “งานชุมนุมแม่บ้าน
ประเทืองปัญญาด้วยอาหารสมอง อาหารตา
อาหารใจ” งาน ‘สวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน’ 
ก็เช่นกัน 

4 5SDU Timeline SDU Timeline



	 วันนี้	ทีมบรรณาธิการ	ลงพื้นที่สำารวจความเปลี่ยนแปลง
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	สิ่งที่หน้าสังเกตและตื่นตาตื่นใจของ
ทีมงาน	คือ	ร้านขายขนมอบ	หรือโฮมเบเกอรี่	ที่ปรับโฉมใหม่	ดูดี
มีสไตส์	มีกลิ่นอายของความโมเดิลอยู่	จึงเกิดความสงสัย	เหตุใด
จึงเกิดการเปลี่นแปลงขนาดนี้	ทีมบรรณาเลยขอตามไปสัมภาษณ์	
อ.จันทร์จนา	ศิริพันธ์วัฒนา	ประธานโครงการบริการอาหาร	และ
ขนมอบ	(โฮมเบเกอรี่)	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	

 ถาม : อาจารย์คะ การปรับโฉมใหม่ของโฮมเบอเกอรี่ในครั้งนี้ มีจุด
ประสงค์เพื่ออะไรคะ?
 ตอบ : โครงการบริการอาหารและขนมอบ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จัก 
และเรียก คือ โฮมเบเกอรี่ นั้นเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน 
ก็ 32 ปีแล้ว มีความเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยมาอย่าง
ยาวนาน เดิมที่วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบาการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และเป็นแหล่งอาหารของ
นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจวบกับการที่มหาวิทยาลัยปรับ

เปลี่ยนสถานะกลายเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ และ
อยากคืนคืนกำาไรให้กับลูกค้าเรา จึงได้

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ ออกแบบให้
ดูสบายๆ เหมือนชวนเพื่อนมากิน

ขนมที่บ้านเรา 

Feels like Home
โฮมเบเกอร่ีโฉมใหม่… 
สถานท่ีสุดชิคในสวนดุสิต  
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม

แต่ยังคงมีกลิ่นอายของความโมเดลและหรูหรา ตามแบบฉบับสวนดุสิต สร้าง
ความประทับใจแก่ลูกค้าของเราคะ
 ถาม : เยี่ยมเลยคะ แต่ว่าปรับโฉมใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้น ขนมก็เยอะขึ้น
ตาม มีระบบการบริหารอย่างไร ควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างไรคะอาจารย์?
 ตอบ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม
อาหารและการบริการ หรือนักศึกษา เชฟกว่า 2,000 คน ซึ่งมีรายวิชาเรียนทำา
อาหารหรือผลิตขนมอบอยู่แล้ว โฮมเบเกอรี่ นับเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ชั้น
เยี่ยม เพราะนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เห็นการทำางานที่มีระบบมีการวางแผน 
ตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ การอบขนม การฆ่าเชื้อ การบรรจุ แม้กระทั่งการนำา
ออกจำาหน่าย ซึ่งนักศึกษาของเราได้เรียนรู้ผ่านพนักงานที่มีประสบการณ์ตรง 
ที่ถูกควบคุมคุณภาพโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของมหาวิทยาลัย 
รสชาติของขนมอบ ถือเป็นเครื่องการันตีความยาวนานของโฮมเบเกอรี่ จึงมั่นใจ
ได้ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นต้องมีคุณภาพที่ดีแน่นอน
 ถาม : แอบเห็น Coffee Cafée ของโฮมเบเกอร่ี กลายเป็นแลนด์มาร์ค 
แห่งใหม่ของสวนดุสิต ดูน่านั่งมากๆ เลยคะอาจารย์?
 ตอบ : ใช่คะ ตั้งใจทำาให้กลายเป็นที่สถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ให้
คณาจารย์ได้มา KM กัน, นักศึกษาสามารถมาพักผ่อน พูดคุยกับเพื่อนๆ ได้ 
ทั้งนี้สวนดุสิตได้พัฒนารสชาติและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกจำาหน่ายเป็นทางเลือก
ให้แก่ลูกค้ามากกว่า 200 - 300 ชนิด มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ ท๊อฟฟี่เค้ก 
เค้กฝอยทอง คุกกี้ พายไส้ต่างๆ ขนมไทย รวมถึงอาหารสุขภาพด้วย และงาน
ด้านการบริการ ก็ยึดหลักแบบ Service Mind หรือการบริการด้วยหัวใจ มี
สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดยเฉพาะเน้นการใช้ภาษาแบบมธุรสวาจาสื่อสาร ซึ่งคณะ
ผู้บริหารให้ความสำาคัญเท่ากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความประทับใจในการเข้าใช้บริการ อย่างไร 
อย่าลืมแวะมาอุดหนุน มานั่งดื่มกาแฟกันเยอะๆ นะคะทุกคน
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โดยเฉพาะชุมชนบ้านยายม่อม จังหวัด
ตราด ถือเป็นโครงการอีโค่มิวเซียม 
(Eco-museum) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้
รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการเด่นของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2556 เพราะ
มีทรายดำา ของดีประจำาชุมชนเป็นจำานวนมาก 

ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านได้นำาดินมากลบบนตัว เพื่อรักษาอาการแก้ปวดเมื่อย จึงลงพื้นที่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดองค์ความรู้ภายในท้องถิ่น โดยสร้างฐานชุมชนวิจัยเครือข่ายม
สด.ไว้แล้วถึง 7 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านช้างทูน ชุมชนบ้านยายม่อม ชุมชนบ้านไม้รูด 
ชุมชนบ้านชายเนิน ชุมชนบ้านท่าระแนะ ชุมชนบ้านแหลมเทียน ชุมชนบ้านอ่าวใหญ่ 
(เกาะกูด) ได้นำาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแนวคิดใหม่ซึ่งเรียกว่า “นิเวศพิพิธภัณฑ์” 
ไปเผยแพร่สู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย คือการท่องเที่ยวที่บูรณาการกับพิพิธภัณฑ์ส่งเสริม
ให้ชุมชนเก็บสะสมความคิดมากกว่าวัตถุ ถือเป็นการจัดการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์โดย
ชุมชนถ่ายทอดภูมิปัญญาการนำาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งทางหลักสูตรสาขาท่องเที่ยว
ได้ลงพื้นที่ พัฒนาชุมชน คิดค้นผลิตภัฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยโครงการ รูปแบบนิเวศ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านยาย
ม่อม อำาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้ผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย อาทิ กระโจมอบ
สมุนไพรทรงมัสยิด (สปาฮาลาล) สบู่ฟองฟู่สูตรทรายดำาลาวา และสครัปทรายดำาเย็น
กระชับสัดส่วน ทั้งนี้ ได้จดสิทธิบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้แบรนด์ UNI 
เป็นที่เรียบร้อย
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ
สร้างรายได้แก่ชุมชน หลักสูตรสาขาท่องเที่ยว ร่วมกับ สำานักกิจการพิเศษ มสด. 
จึงจัดโครงการ THM ทัวร์จำาลอง : ส่งเสริมสินค้าUNI และแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน 
วิจัยเครือข่ายมสด ถือเป็นการบูรณาการความรู้แบบครบวงจร โชว์ศักยภาพ และ 

มสด. พัฒนาชุมชนด้วยสปาฮาลาล !!!
“ต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์… นำาร่องท่องเท่ียวเชิงนิเวศพิพิธภัณฑ์”
กองบรรณาธิการ

	 อาจารย์ณิศิรา	กายราศ	อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการท่องเท่ียว	โรงเรียนการท่องเท่ียว	และ
การบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	(มสด.)	กล่าวถึง	โครงการวิจัยและการบริการวิชาการ	เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับเครือข่ายชุมชน	ว่า	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษา	
ได้ตระหนักถึงการนำาองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้สอนสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดย	มีบทบาทร่วม
กับชุมชนเครือข่าย	บูรณาการความรู้ร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพและนำาไปปฏิบัติได้จริง	เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่	จึงสร้างเครือข่ายไว้หลาก

หลายทั้งภาครัฐบาล	ภาคเอกชน	และองค์กรวิชาชีพ	ที่เกี่ยวข้องในหลายพื้นที่	อาทิ	
จ.สุพรรณบุรี	จ.สุโขทัย	จ.กาญจนบุรี	จ.ชัยนาท	และ	จ.ตราด	ฯลฯ 

ความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยง 
กับการบ่มเพาะธุรกิจชุมชน สร้างแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา พร้อม
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ท่ีประกาศนโยบาย 
MUSLIM FRIENDLY DESTINATION หวังกระตุ้นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มุ่งเน้น
กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิงและการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวชุมชนที่สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการอันสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น จึงนำาเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว “ทริปคนสวยใจดี” 
a Beauty Destination Uni Trip in Trat  นับเป็นการนำาร่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดยชุมชนมุสลิม จะจัดในวันที่ 3 - 4 กันยายน 2559 นี้ แล้วเจอกันนะคะ !!!

ทรายดำาลาวา

อาจารย์ณิศิรา กายราศ
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  ในหนังสือชื่อ “เถ้าแก่มือโปร”  
มีประโยคหนึ่งที่ชอบมาก คือ “ความสำาเร็จ
ของผู้ชายทุกคน ล้วนมีสตรีอยู่เบื้องหลัง” 
จึงใช้เวลาไตร่ตรอง รอเวลาเพื่อพิสูจน์คำา
กล่าวนี้ โดยสังเกตคนรอบข้างหลายๆ  
คน และย้อนกลับมาสังเกตตัวเอง ก็พบว่า
มีส่วนจริงอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าเป็นในทางตรง
ข้าม “ความล้มเหลวของผู้ชาย จะมีสตรี

อยู่เบื้องหลังได้หรือไม่” เมื่อตั้งคำาถามนี้แล้ว จึงใช้เวลารอคอยและ
เฝ้าสังเกตเช่นกัน จึงพบว่ามีความเป็นไปได้พอๆ กัน นอกจาก  
“สตรีท่ีอยู่เบ้ืองหลัง” แล้ว คนที่ล้มเหลวจะมีองค์ประกอบในเรื่อง 
ต่อไปนี้

 คิดลบทุกเรื่อง เพราะในทันที่ที่คิดลบ ความคิดสร่้างสรรค์จะถูกปิด
กั้นทันที แค่คำาพูดว่า “ทำาได้” กับ “ทำาไม่ได้” ต่างกันแค่คำาเดียว ใครที่พูดว่า 
“ทำาไม่ได้” ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบอยู่แค่นั้น
 ไม่คว้าโอกาส คนที่ประสบความสำาเร็จจะมองหาโอกาส แต่คนที่ล้ม
เหลวจะมองเห็นแต่อุปสรรค ให้ระลึกเสมอว่าโอกาสดีดีไม่มีครั้งที่สอง และถ้ามี
โอกาสเข้ามา แล้วมองหาแต่อุปสรรค ความสำาเร็จจะไม่มีทางเข้ามาถึง
 มีความคิดเพียงทางเดียว คนที่สำาเร็จจะมองหาช่องทางเผยแพร่ความ
คิดมากกว่า 1 ช่องทาง เป็นหนึ่งในการบริหาความเสี่ยง ในกรณีที่ความคิดของ
เราไม่ได้รับการยอมรับ ส่วนคนที่ล้มเหลวจะมั่นใจในความคิดของตัวเองไว้ทาง
เดียว และถ้าพลาด... จะพลาดแบบไม่มีทางแก้ตัว
 คิดว่าตัวเองเก่งแล้ว คนที่สำาเร็จจะหาช่องทางเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ 
เปิดรับฟังความคิดเห็น ของคนอื่นอย่างตั้งใจ ขบคิดและประเมิน ถ้าหากการ
วางความคิดไว้แบบน้ี จะทำาให้เกิดมุมมองใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาส่วนคนท่ีล้มเหลว 

“จุดเร่ิมต้นสำาหรับความ แตกต่าง
ระหว่างความสำาเร็จ กับ ล้มเหลว”
มีจุดเล็กๆ ท่ีแตกต่างกันของคนสองกลุ่มน้ีคือ 
ความคิด (Mind set) กับ ทัศนคติ (Attitude)
ในส่ิงท่ีกำาลังทำาอยู่
ดร.วรัตต์ อินทรสระ อาจารย์ประจำาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

คือ คนที่ไม่รับฟังความเห็นคนอื่น ถ้าเป็นแบบนี้ จะไม่เกิดการพัฒนา เคยอยู่
อย่างไรก็จะอยู่อย่างนั้น
 ไม่มีวินัยกับตัวเอง ความมีวินัยจะช่วยให้มีระเบียบในการดำาเนินชีวิต 
เพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำาเร็จให้มากยิ่งขึ้น การฝึกให้ตัวเองมีวินัยอาจจะ
อึดอัดในช่วงแรกแต่เมื่อทำาทุกวันแล้วจะติดตัวเป็นนิสัยไปเอง เช่น ตื่นนอนให้
เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง นอนให้ช้าลง 1 ชั่วโมง ใช้เวลามาที่เกินขึ้นมานั้น เพื่อคิดหรือ
ทำางานเพิ่มขึ้น
 อิจฉาผู้ที่ได้ดีกว่าตนเอง คนที่มีแนวคิดแบบนี้ จะพลาดโอกาสในการ
เรียนรู้จากคนอื่น สุดท้ายก็จะคบค้าสมาคมกับคนระดับเดียวกัน ปิดโอกาสตัว
เองไปอีกทาง
 คิดได้แต่ไม่ลงมือทำา ความแตกต่างของความสำาเร็จกับล้มเหลว อยู่
ที่เราจะเริ่มลงมือทำาเมื่อไร คนล้มเหลวจะคิดเล็กคิดน้อย จะเริ่มก็ไม่เริ่มเพราะ
แต่คิดถึงอุปสรรค ผลัดวันประกันพรุ่ง ส่วนคนที่จะประสบความสำาเร็จจะกล้า
เผชิญกับอุปสรรค และความเสี่ยง ก่อนที่จะลงมือทำา จะมีแผน “ลดความเสี่ยง” 
ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ แล้วจึงค่อยเริ่มที่จะทำาให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
 คิดเล็กไม่คิดใหญ่ คิดอะไรแค่เล็กๆ แต่คิดใหญ่จะไม่กล้าคิด จำาไว้
ว่าขนาดของความสำาเร็จถูกกำาหนดจากขนาดของความเชื่อและความศรัทธาใน
ตัวเองถ้าคิดเล็กก็จะได้เล็ก เพราะสมองถูกสั่งให้คิดแค่นั้น คนที่จะประสบความ
สำาเร็จคือคนที่เตรียมแผนสำาหรับอนาคตว่าเราสามารถเติบโตได้ขนาดไหน และ
มีช่องทางต่อยอดจากสิ่งที่กำาลังทำาได้มากน้อยเพียงใด
 “จุดเริ่มต้นความแตกต่างระหว่างความสำาเร็จกับล้มเหลว” มีจุดเล็กๆ 
ท่ีแตกต่างกันของคนสองกลุ่มน้ี คือ ความคิด (Mind Set) กับทัศนคติ (Attitude)
ในสิ่งที่กำาลังทำาอยู่

ลองคิดเล่นๆ กับตัวเองว่า... ขณะนี้เรามีความคิดและทัศนคติ
กับการทำางานที่นี่อย่างไร?
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  สำานักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
ได้จัดการประชุมให้องค์ความรู้	แก่
คณาจารย์	หัวข้อ	“การพัฒนาการเรียน
การสอน”	โดยเชิญ	รองศาสตราจารย์	
ดร.บัณฑิต	ทิพากร	รองเลขาธิการ	คณะ
กรรมการการอุดมศึกษา	เป็นวิทยากร
บรรยายในครั้งนี้ 

 โดยเริ่มบรรยายให้อาจารย์ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
เน้นบทบาทด้านการเรียนการสอน ซึ่งก็หมายถึงการผลิตบัณฑิต เพื่อสร้าง 
Outcome (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบัณฑิต) มากกว่าเพียงแค่ Output 
(จำานวนบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา) การผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้น Outcome นั้นต้อง
เริ่มต้นจากการกำาหนดเป้าหมายของการผลิตโดยการเชื่อมโยงความต้องการ
การพัฒนากำาลังคนใน Thailand 4.0 ผ่านทักษะของคนที่เป็นที่ต้องการใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่ประกอบไปด้วยทักษะพื้นฐาน 6 ด้าน 
สมรรถนะ 4 ด้าน และคุณลักษณะเชิงคุณภาพของคน 6 ด้าน โดยบูรณาการ
สมรรถณะทางด้าน STEM (Science, Technology, Engineer, Mathematic) 
กล่าวคือ เน้นให้เกิดการบูรณาการในความคิดสร้างสรรค์โดยมีวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน
 จากความต้องการกำาลังคนในโลกปัจจุบันและอนาคตน้ี ทำาให้อาจารย์ 
ต้องปรับทัศนะในการสอนมากกว่าเพียงแค่ให้รู้ แต่อาจารย์ต้องเข้าใจและรู้จัก 

การศึกษา คือ การเปล่ียนแปลง
ในตัวผู้เรียน
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้เรียนให้มากขึ้น รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันในทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ นักศึกษาแต่ละคนมีลักษณะในการเรียนรู้
ที่ดีอย่างไร การเรียนรู้เป็นเสมือนการเดินทาง (Journey) และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน (Outcome) โดยผ่านกิจกรรมที่เป็น Active Learning 
และการมีส่วนร่วม (Engagement) ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การ
จัดการศึกษาแนวใหม่นั้นเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างคุณค่าในสิ่งที่
เรียนรู้ (Value) และเกิดผลกระทบ (Impact) ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และการดำาเนินชีวิตมากกว่าเพียงแค่รู้ในศาสตร์เท่านั้น
 มหาวิทยาลัยจะต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการให้เพียงแค่
ความรู้ (Schooling) ไปเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดระบบการพัฒนามนุษย์ (Human 
Development System) ดังนั้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
ในการเรียนการสอนมากกว่าที่จะสอนในสิ่งเดิมๆ และวิธีการเดิมๆ มีอิสระทาง
วิชาการที่อยู่ภายในบทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ มีทัศนคติที่ดีใน
การประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่มีทักษะในการสอน รู้จักแสวงหา ผสมผสานเทคนิค
วิธีการและความรู้ เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการผสมผสาน
กันระหว่างวิธีการสอน (Pedagogy) เนื้อหา (Content) และความรู้ (Knowl-
edge) อาจารย์จะต้องรู้จักที่จะแสวงหาเครื่องมือหรือแหล่งเรียนรู้ (Learning 
Resource and supports) รู้จักการออกแบบหลักสูตร การออกแบบรายวิชา 
การประเมินผล รู้ระบบการศึกษาและคุณภาพการศึกษา
 เน้นย้ำาว่าจุดประสงค์หลักของการจัดการศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลง
ในตัวผู้เรียน เพราะนั่นคือ Learning Outcome ของการจัดการศึกษา และ
สิ่งที่อาจารย์ต้องคำานึงต่อมาก็คือว่านักศึกษาจะเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
อย่างไร อาจารย์อุดมศึกษาจึงต้อง Know the right thing, Do the thing 
right, and Be the right person.
 หมายเหตุ: ติดตามรายละเอียดสรุปฉบับสมบูรณ์ใน

SDU Timeline ฉบับหน้า
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“The illiterate of the 21st 
century will not be those 
who cannot read and write,
but those who cannot learn,
unlearn, and relearn.”
Alvin	Toffler	

 แม้ อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ 
(Alvin Toffler) เป็นนักเขียนและ
นักอนาคต ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษา แต่ข้อความข้างต้นของเขา
กลับสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางการ
ศึกษาในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ใน

อดีตความรู้ที่ได้รับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนได้ยาก 
การพัฒนาความรู้เป็นไปอย่างเชื่องช้าในศตวรรษที่ 20 ต่อมาเมื่อ
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาองค์ความรู้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ยกตัวอย่างเมื่อมีแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ ที่ดีและมีคุณภาพน่าเชื่อถือมากกว่า
ทฤษฏีหรือแนวคิดเดิมที่มีอยู่ เราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและรับมาแทนที่ความรู้
เดิมของเราอย่างรวดเร็ว เช่น เราเคยทราบกันดีว่าดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ดวง
ที่ 9 ในระบบสุริยะจักรวาล ต่อมาเมื่อมีค้นพบดาวอีริส (Eris) ซึ่งมีขนาดใหญ่
กว่าดาวพลูโต จึงทำาให้นักดาราศาสตร์ต้องนิยามคำาว่า ดาวเคราะห์ ขึ้นใหม่ 
แล้วจัดให้ ดาวพลูโต เป็นดาวเคราะห์แคระในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าตัวอย่าง
ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century) ถ้าเรามีความรู้
เดิมว่า ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ เราต้องเริ่มเปิดใจเรียนรู้ (learn) โดยทำาให้
ความรู้เดิมหายไป (unlearn) และเรียนรู้อีกครั้ง (relearn) ปรับความรู้เสียใหม่
ว่า ดาวพลูโตคือดาวเคราะห์แคระดาวหนึ่ง เพราะถ้าเราไม่เรียนรู้ ทำาให้ความ
รู้เดิมหายไป และเรียนรู้อีกครั้ง เราก็จะกลายเป็นคนที่ไร้การศึกษา (illiterate) 
ซึ่งในปัจจุบันก็ไม่ได้หมายความเฉพาะคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (those who 
cannot read and write) แต่เพียงอย่างเดียว
 การศึกษาและการเรียนในสังคมไทยปัจจุบันแม้จะมีแนวคิดของการ
เรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered) เข้ามาเป็นเวลาช้า
นานแล้ว แต่ก็ยังจะพบว่าการเรียนในระบบส่วนใหญ่ยังยึดติดกับการสอนแบบ
เน้นครูเป็นศูนย์กลาง (teacher-centered) ไม่ว่าจะเป็นบริบททางกายภาพ
ของห้องเรียนที่จัดโต๊ะและเก้าอี้ทุกตัวหันไปทางหน้าห้อง ซึ่งมีครูยืนโดดเด่นอยู่
ข้างหน้า และมีสายตาทุกคู่ของผู้เรียนจับจ้อง และใช้หูรอฟังคำาสั่งหรือเนื้อหา
บทเรียนจากครูตลอดเวลา หรือบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ผู้น้อยต้องฟัง
เชื่อผู้ใหญ่ ห้ามคิดต่าง ห้ามพูดแทรก ส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนเงียบ 
ไม่มีการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทุกคนต้องคิดเหมือน
ครู ผู้เรียนจึงไม่ได้พัฒนาความคิดของตน เพราะรับแต่ข้อมูล (data) จากผู้
สอน โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นองค์ความรู้ (knowledge) ของตนเองได้ ดัง
นั้น เมื่อสิ่งที่ได้รับยังเป็นความรู้ของผู้สอน ไม่ใช่ความรู้ของตนเอง ผู้เรียนจึงไม่
เกิดการเรียนรู้ ไม่สามารถคิดได้เอง เพราะมัวแต่ท่องจำาความรู้ของครู จนเมื่อ
ผ่านการสอบวิชาใด ๆ ไปแล้ว หากสอบถามผู้เรียนว่ายังจำาความรู้เรื่องดังกล่าว
ได้หรือไม่ ก็มักจะได้รับคำาตอบว่า “เรียนแล้ว ลืมแล้ว” เพราะความรู้ของครู
ยังคงเป็นเพียงข้อมูลของผู้เรียน เมื่อข้อมูลไม่แปลงเป็นความรู้ก็ย่อมสูญหายไป
เพราะไม่เข้าใจอย่างแท้จริง หรือไม่ได้นำามาใช้บ่อยครั้ง เนื่องจากสมองของคน
เรามีพื้นที่จำากัด การจดจำาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ย่อมต้องเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ

เรียนรู้อย่างไร
ในศตวรรษท่ี 21
ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ประธานหลักสูตรภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ต่อตนเองอย่างแท้จริงเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 จึง
ควรปรับเปลี่ยนครูอำานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีเรียน (learning how 
to learn) ไม่ใช่สอนเนื้อหาหน้าชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกก้าวเข้าสู่ยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีแล้ว ครูจึงควรนำาเอานวัตกรรม
เข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวคิดของอัลวิน ทอฟฟ์
เลอร์ ผู้เขียนหนังสือ The Third Wave หรือคลื่นลูกที่สาม ด้วยเช่นกัน ที่ให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
เข้าสู่สังคมข้อมูลข่าวสาร เป็นสภาวะไร้พรมแดน เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารมี
บทบาทสำาคัญในการเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกันจนเป็นสังคมโลก การเคลื่อน
ย้ายอย่างเสรีของข้อมูลส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ที่มีอยู่รอบโลก
อย่างไร้ขีดจำากัด อันส่งผลให้เกิดทั้งคุณและโทษ ผู้สอนจึงมีหน้าที่สำาคัญดัง
กล่าวถึงแล้วข้างต้นว่า ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีเรียน หรือรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร 
มีวิธีการคัดกรองข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มีอยู่บนสังคมโลกไร้พรมแดนให้เป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองได้อย่างไร ครูเป็นหัวใจสำาคัญในการสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(active learning) เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (constructivist)   
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไม่จำาเป็นต้องอ่านออกหรือเขียนได้เพียงอย่าง
เดียว แต่มาจากการฟังสื่อดั้งเดิม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อใหม่อย่างสื่อสังคม 
ก็สามารถสร้างองค์ความรู้ได้เพียงแต่ผู้เรียนต้องมีวิธีการเรียนรู้ของตน รู้ว่า 
ข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงเชื่อถือได้ ด้วยเหตุนี้ คนไม่รู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 
จึงหมายถึงเฉพาะคนที่ไม่สามารถเรียนรู้ ไม่สามารถทำาให้ความรู้เดิมหายไป 
ตลอดจนไม่สามารถเรียนรู้ใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งเป็นหน้าที่สำาคัญของครูผู้สอนทุก
คนที่ต้องกลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เปิดกว้างรับข้อมูลข่าวสารหลากหลาย
ทาง ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์รอบตัว ตระหนักถึงความจำาเป็น
ในการนำาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชั้นเรียนและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอน เพราะผู้เรียนในปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต การใช้เทคโนโลยีจึงเป็นหนทางในการนำาโลกภายนอกเข้ามา
ไว้ในชั้นเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างตื่นตัวตลอดเวลา ไม่เบื่อหน่าย ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัตราความก้าวหน้าของตน (self-paced 
learning) สามารถเลือกช่วงเวลาเรียนที่ต้องการได้ตลอด 24/7 (24 ชั่วโมงใน 
1 วัน และ 7 วันใน 1 สัปดาห์) และสามารถประเมินและรับทราบผลการเรียนรู้
ของตนได้ทันที การเรียนของผู้เรียนจึงประสบผลสำาเร็จ และการศึกษาและการ
เรียนในสังคมไทยจะเจริญรุดหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆ ได้ในที่สุด
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 กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะหน่วยงานสังกัดสำานักงานมหาวิทยาลัย 
ภารกิจสำาคัญที่หน่วยงานจะต้องดำาเนินการคือ การปฎิบัติตามนโยบายหลัก
ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุน อำานวยความสะดวกให้กับบุคคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในทุกๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของงานบริการ 
สวัสดิการ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เช่น กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการึกษา กยศ. การ
ประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษา การบริการด้านสุขภาพ การผ่อนผันการเข้ารับ
ราชการทหาร เป็นต้น งานวินัยนักศึกษา เพื่อการกำาหนดระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ให้นักศึกษาสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสำานึกที่จะปฏิบัติตน ให้มีระเบียบวินัยและเป็นที่
ยอมรับ ตลอดจนการให้ความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้สามารถออกไปดำารงชีวิตในสังคมได้
อย่างราบรื่น งานวินัยนักศึกษาจึงเน้นหนักไปในทางป้องกันการกระทำาผิดวินัย
เป็นหลัก งานเลขานุการและธุรการ และงานกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษา เพื่อก้าวสู่การเป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์ โดยดำาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่ง
ที่กองพัฒนานักศึกษาดำาเนินงานมาโดยตลอด
 จากการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคมโลกท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 
ของสังคมไทย ส่งผลให้บทบาทหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จำาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันและก้าวล้ำาไป ตอบได้

ทุกโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของการให้
บริการ การอำานวยความสะดวกกับบุคคลากร และการให้บริการแก่นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของกองพัฒนา 
นักศึกษาเองคือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลากรในกองพัฒนานักศึกษา 
โดยปรับเปล่ียนความคิดของบุคคลากรในกองพัฒนานักศึกษาให้เห็นความสำาคัญ 
ของเทคโนโลยี	หันมาใช้เคร่ืองมือหรือส่ือท่ีทันสมัยในการติดต่อส่ือสาร	เพ่ือความ 
สะดวกรวดเร็วในการปฎิบัติงาน	ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	ทั้งใน 
รูปแบบออนไลน์	และอ๊อฟไลน์	ควบคู่กันไป ปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษามี
เฟสบุคแฟนเพจ เว็บลิงค์จากเว็บไซค์ของมหาวิทยาลัย เป็นช่องทางในการที่
ติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์สำาหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับทางกองพัฒนา
นักศึกษาได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันทางกองพัฒนานักศึกษาเองก็ได้ใช้เป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารไปยังนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วด้วย
เช่นกัน
 การเปลี่ยนแปลงให้เร็ว ก้าวให้ทัน และก้าวให้ล้ำากับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและโลก เป็นความท้าทายอย่างมากในการดำาเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ถือเป็นภารกิจหลักที่สำาคัญที่บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะต้องตระหนัก เห็นความสำาคัญ และพร้อมรับเสมอกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคต

Changing for
Changing
ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา
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	 ตามพระราชบัญญัติ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	พ.ศ.	2558	
มาตรา	25	กำาหนดหน้าที่	สภาคณาจารย์และพนักงาน	(สคพ.)
ไว้	4	ข้อ	แต่โดยสรุป	คือ	ให้คำาปรึกษาและข้อแนะนำาแก่มหาวิทยาลัย	
ส่งเสริมจรรยาบรรณ	ความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของคณาจารย์
และพนักงาน

 ในแวดวงการศึกษาข่าวสารที่ได้รับส่วนใหญ่พบว่า กรรมการสภาฯ
ส่วนที่มาจากคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย  มักจะมีความคิดเห็น
และทัศนคติที่ตรงข้ามกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย หรือทำาหน้าที่คล้ายฝ่ายค้าน
ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย นอกจากนี้กรรมการบางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ ทำาให้ก้าวก่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเกิดความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงในองค์กร ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรภายในมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่ง 
 ถ้ากรรมการสภาจากคณาจารย์และพนักงานดำาเนินบทบาท และ
ทำากิจกรรมตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติ จะมีส่วนผลักดันให้มหาวิทยาลัย
สามารถพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นส่วนเชื่อมในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับประชาคมของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
 การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรรมการสภาคณาจารย์ 
และพนักงาน จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งลดความขัดแย้งในองค์กร จะต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้บริหารและกรรมการสภาฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และฝ่ายบริหาร
ก็ต้องรับฟังข้อคิดเห็นจากสภาคณาจารย์และพนักงานด้วยความเข้าใจและนำา
ไปพิจารณาในการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
 เพื่อให้การดำาเนินกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยบางแห่ง จะจัดสรรงบ 
ประมาณให้สภาคณาจารย์และพนักงานดำาเนินงานในกิจกรรมของตนเอง

มสด.กับบทบาท
สภาคณาจารย์
และพนักงาน (สคพ.)
ผศ.เทิดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์ และพนักงาน 

ได้อย่างอิสระ สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งอำานวยความสะดวกในการทำา
กิจกรรม แต่ต้องอยู่ในระดับที่พอควร บางแห่งมีอาคารใหญ่โตสิ่งอำานวยความ
สะดวกมากมาย บางแห่งแม้แต่โต๊ะทำางานของประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงานก็ยังไม่มี    
 ดังนั้น หากกรรมการจากสัดส่วนของคณาจารย์และพนักงานเข้าใจ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ฝ่ายบริหารก็ต้องเข้าใจและอำานวย
ความสะดวกแก่สภาคณาจารย์และพนักงาน การทำางาน และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ก็จะสามารถดำาเนินไปอย่างราบรื่น สร้างความร่วมมือและการ
ประสานงานที่ดีจากกรรมการสภาจากคณาจารย์และพนักงาน การดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบเป็นช่องทางในการสื่อสารความร่วมมือกับสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร และบุคลากร จะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เกิดขวัญกำาลัง
ใจกับ คณาจารย์และพนักงาน ก็จะสร้างความความมั่นคงและความยั่งยืนแก่
องค์กรอย่างแน่นอน
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 จากเนือ้หาของ Timeline เลม่เดมินัน้ กองบรรณาธกิารไดเ้ขยีนเรือ่งราวเกีย่วกบัการ 
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคต ทิศทาง และแนวนโยบายของทางมหาวิทยาลัย หรือ Change to the 
Future และเล่มนี้ เป็นเหมือนภาคต่อ โดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม กับเนื้อหา
คอนเซ็ป (Concept) : From Now On นับตั้งแต่นี้ !!! มีการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต อะไรบ้าง อย่างไรบ้าง 

 สำาหรับ SDU Timeline ฉบับน้ี ยังคงเจาะลึกทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอกย้ำา 
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ บนพ้ืนฐานการจัดการคุณภาพ บนความเข้มแข็งทั้ง 4 
อัตลักษณ์ พร้อมนำาวิชาการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมเติมคือจับต้องได้ ซ่ึงเป็นนโยบายสำาคัญท่ี 
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ประกาศไว้ชัดเจน  

 ดังน้ันทีมบรรณาธกิารจึงได้นำาผลงาน กจิกรรม โครงการตา่งๆ ของ มสด. มาเลา่สู ่
กันฟัง โดยเริ่มจากสวนดุสิตประกาศจุดยืนการเป็นผู้นำาด้านอาหาร	 จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี 
“สวนดุสติครวัของแผน่ดิน”	และได้รบัพระกรณุาธคุิณจาก	พระเจ้าวรวงศเ์ธอ	พระองคเ์จา้โสมสวล ี
พระวรราชาทนิดัดามาต	ุเสดจ็ทรงเปดิงาน	เมือ่วนัที	่8	กรกฏาคม	2559	ทีผ่า่นมา	และตอ่ดว้ย 
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง 
วนัที	่21	สงิหาคม	2559	เปน็ของมหาวทิยาลยัสวนดสุติ	ซึง่สำาเรจ็ลลุว่งไปได้ดว้ยดี	ณ	อาคารใหม ่
สวนอัมพร รวมทั้งยังคงเกาะแน่นทุกเนื้อหาของคอลัมน์อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะบทสัมภาษณ์
เปิดวิสัยทัศน์ของ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหวิทยาลัยสวนดุสิต และพบกับการ 
เปิดใจคร้ังแรกถึงเหตุผลการปรับโฉมใหม่ของโฮมเบเกอร่ี พร้อมเปิดตัว คอฟฟี่ คาเฟ่ กับ  
อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานโครงการบริการอาหารและขนมอบ (โฮมเบเกอรี่)  
นอกจากน้ี ยังมีบุคคลากรภายในสวนดุสิต ร่วมเขียนบทความเชิงวิชาการและงานวิจัย 

อย่างคับคั่ง อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง หยิบ Timeline ฉบับนี้แล้วเปิดอ่านเลยคะ….
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this month:
The communication for all

SDU Direction 1-2 
เปิดวิสัยทัศน์อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Special Report 3 
ที่มาบ่งบอกตัวตน “DNA” คนสวนดุสิต 
จากงานชุมนุมแม่บ้าน สู่งาน

Story 4-5 
“สวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน”

Identity 6 
Feels like Home โฮมเบเกอรี่โฉมใหม่… 
สถานที่สุดชิคในสวนดุสิต  
Academic 7 
มสด. พัฒนาชุมชนด้วยสปาฮาลาล !!!
“ต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์…
น�าร่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศพิพิธภัณฑ์”
Issue Alert 8 
“จุดเริ่มต้นส�าหรับความ แตกต่างระหว่าง
ความส�าเร็จ กับ ล้มเหลÚว”
Show me 9 
การศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน
Like & Share 10 
เรียนรู้อย่างไร ในศตวรรษที่ 21
Young Blood 11 
Changing for Changing
SDU Voice 12
มสด.กบับทบาท สภาคณาจารย์ และพนกังาน (สคพ.)
Coming up 13
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