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แนวนโยบาย สู่ การปฏิบัติ
“ปรับตัวให้ทัน… 
เปล่ียนแปลงให้เร็ว”
กองบรรณาธิการ

 รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มอบนโยบายในการประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน หลังการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ว่า ปัจจุบันน้ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการปรับเปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐเรียบร้อยแล้ว โดย
ก้าวไปสู่การแข่งขันพร้อมกับมหาวิทยาลัยช้ันนำาของประเทศไทย จึงเป็นเร่ืองท้าทายของคณะผู้บริหาร ซ่ึงตนเน้นย้ำาเสมอ ก่อนท่ีมหาวิทยาลัย
จะออกนอกระบบ หรือ ยังเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอยู่ หากจะเป็นผู้นำาด้าน อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย การศึกษา
ปฐมวัย พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เราต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
อย่าหยุดน่ิง
 สวนดุสิตให้ความสำาคัญกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเท่าเทียม จึงมีทิศทางการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน และส่ิงสำาคัญท่ีบุคลากรทุกคนพึงมี คือ ปรับให้ทัน เปล่ียนให้เร็ว ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ โดยการปรับทัศนคติ 
เปล่ียนพฤติกรรมการทำางาน พัฒนาความรู้ พัฒนาตนเอง  ซ่ึงเป้าหมายสำาคัญ คือ การสนับสนุนสายวิชาการในเร่ืองคุณภาพการศึกษา 
สวนดุสิตสอนให้นักศึกษา บุคลากร เก่งในงานท่ีทำา เน้นการลงมือปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เม่ือนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีอาชีพ
รองรับ เพราะมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตรองรับตลาดแรงงาน คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนก็เช่นกัน ควรตระหนักให้มาก โดยแต่ละคณะหรือ
หลักสูตรต่างๆ ต้องมีการส่ือสารภายในท่ีดี รู้จักพูดคุยกันให้เห็นมิติท่ีกว้างข้ึน คุยให้เป็น ช่วยเหลือกันให้ได้ นำาองค์ความรู้แบบ KM เข้ามา
บูรณาการ เพ่ือให้เกิดการต่อยอดทางความคิด ดังน้ัน เร่ืองการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ต้องเร่งพัฒนาและมีผลงานวิจัยรองรับอยู่เสมอ 
พร้อมเน้นย้ำาถึงการปฏิบัติตนในแบบฉบับวัฒนธรรมสวนดุสิต เร่ืองของ บุคลิกภาพ การแต่งกาย และการใช้มธุรสวาจา เพ่ือการส่ือสารท่ี
เหมาะสม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท่ีมีเสน่ห์ ท่ีควรดำารงรักษาไว้ให้ควบคู่กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Zoom Zoom... เจาะลึกแต่ละคณะ !!!
 เน้นย้ำา การพัฒนาหลักสูตรอย่างไรให้นักศึกษาเก่ง ตลาดแรงงาน
ยอมรับ และการพัฒนาตนเองอย่างไรให้เก่งขึ้นเช่นกัน พร้อมแนะการนำ�องค์
คว�มรู้แบบ KM ม�ใช้ ต้องมีก�รสื่อส�รภ�ยในที่ดี รู้จักพูดคุยกันระหว่�งคณะ
หรือต่�งหลักสูตร เพื่อบูรณาการความคิด เกิดการต่อยอดให้เห็นภาพในมิติที่
กว้างขึ้น สร้างความเข้มแข็งและเกิดการอยู่รอด 

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน
25 มีนาคม 2559

 การปรับปรุงหลักสูตร ต้องเกิดรายวิชาใหม่ เพื่อเป็นการสะท้อนว่า 
“อาจารย์มีการพัฒนาตนเอง” รู้จักเขียนบทความเชิงวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น 
อยากให้อาจารย์รู้จักช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น เปลี่ยนทัศนคติในการทำางาน 
จากแบบเดิมๆ สู่ความคิดรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ คือ 
ความท้าทาย • สวนดุสิตไม่ได้ต้องก�รอ�จ�รย์ แต่อ�จ�รย์ต้องก�รสวนดุสิต 
• ดังนั้น ช่วยกันครับ เราต้องดึงศักยภาพออกมาพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้
สวนดุสิตอยู่รอด ทุกอย่างเกิดข้ึนได้จากตัวของอาจารย์ก่อน ผมเช่ือม่ันอย่างน้ัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
30 มีนาคม 2559

 หลักสูตร Hospitality ควรเน้นหนักเร่ืองของภาษา เพราะเป็นหลักสูตร 
ที่มีมาตรฐานเป็นสากล ควรสร้างบุคลิกภาพให้มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น การที่
เราจะรักษาความเป็นผู้นำาได้ ต้องมีคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นข้�งนอก สถ�น
ประกอบก�รต่�งๆ เพื่อให้เกิดก�รยอมรับ ดึงผู้เชี่ยวช�ญเข้�ม�ช่วย ห�องค์
คว�มรู้ใหม่ม�เสริมให้เกิดคว�มเข้มแข็ง และสิ่งสำาคัญ “บุคลิกภาพ” ของทั้ง
อาจารย์และนักศึกษาเอง คุณต้องยอมรับ หลักสูตรดังกล่าว คือ งานบริการ 
รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งดึงดูด เราต้องรักษาบุคลิกภาพในแบบฉบับสวนดุสิต 
ตราบใดที่เรามีความเข้าใจจากในสิ่งที่เราเป็น รู้จักรากฐานของเราดี คุณจะรัก
สวนดุสิต และจะทำาให้มหาวิทยาลัยเติบโตอย่างยั่งยืน 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
31 มีนาคม 2559

 หลักสูตรปฐมวัย และประถมศึกษา มีจุดแตกต่างกันอยู่ การเชื่อมโยง
กันเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด ดึงภาษาอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น และ
นำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศ อย่�ง Smart class room ม�บูรณ�ก�รก�รสอน เพื่อ
ทำ�ให้นักศึกษ�ก้�วทันโลก และอ�จ�รย์ของเร�เกิดก�รพัฒน� อยากให้อาจารย์
เน้นการปฏิบัติ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ และเพิ่มทักษะการสอน โดยเฉพาะ
บุคลิกภาพครูอนุบาล ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส พร้อมสอดแทรกมุขตลก จะช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียน เพราะ “คุณภาพครู อยู่ที่ระบบการจัดการให้
เกิดขึ้น” อยากเห็นอาจารย์ลงมือปฏิบัติ

คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
4 เมษายน 2559

 คณะวิทยาการจัดการ ถือว่ามีหลักสูตรสายวิชาชีพมากที่สุด อาจารย์
ต้องแสดงความเป็นมืออาชีพ โดยมีแนวคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
จึงอยากให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น สื่อสารภายในองค์กร เพราะการ KM จะทำาให้
เกิดความเข้มแข็ง ฟังความคิดคนอื่น แล้วนำากลับมาพัฒนาตนเอง ซึ่งคาดหวัง
เห็นหลักสูตรใหม่เกิดขึ้น นำ�พื้นฐ�นที่มีม�ต่อยอด เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของ 
ตล�ดแรงง�น ห�กมองให้ลึก “เรื่องโลจิสติกส์ และเรื่อง shipping” กำ�ลังม�
แรง ช่วยกันคิดพัฒนา ผลิตบัณฑิตรองรับตลาดแรงงาน หรือสามารถเข้าไปเป็น
สมาชิกในสมาคมวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งได้ สังคมเกิดการยอมรับ จะสะท้อน
ให้เห็นว่าอาจารย์มีคุณภาพ ดังนั้น ประโยชน์สูงสุดจะเกิดกับนักศึกษา ตัว
อาจารย์ และมหาวิทยาลัย หากปรับเปลี่ยนทัศนคติ

 คณะวิทยาการจัดการ 
4 เมษายน 2559
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 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวที่ผู้บริหารองค์กรที่ 
ประสบความสำาเร็จทุกคนต้องให้ความสำาคัญและ 
ใส่ใจ แต่ในฐานะบุคลากรขององค์กร การ
เปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตเป็นความมั่นคง เป็นสิ่ง
สำาคัญยิ่งกว่าการจัดการเศรษฐกิจภูมิภาค เป็น
โอกาสในการขยายตลาด ฐานลูกค้า และบริการ

ใหม่ๆ สำาหรับการตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การปล่อยให้สถานการณ์ 
คู่แข่ง ลูกค้า หรือทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นตัวกำาหนดทิศทางของเรา นั่นก็
หมายความว่า เราเน้นเชิงรับ ปล่อยให้ทุกสิ่ง ทุกอย่างเป็นผู้กำาหนดอนาคต
ของเรา การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต จึงเป็นการเน้นเชิงรุกที่สำาคัญของ 
ทุกท่าน ที่จะดำารงอยู่คู่กับองค์กรสมัยใหม่ 

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 ณ วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตของเรา
เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐคำาถามในใจของ
เพื่อนคณาจารย์และพนักงาน ในก้าวใหม่คงได้แก่
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต “...จะเปลี่ยนอะไร 
(What) จะเปลี่ยนที่ไหน (Where) เริ่มเปลี่ยน
เมื่อไร (When) จะเปลี่ยน(ไป) ทำาไม (Why)  
เปลี่ยนอย่างไรดี (How) ....และท้ายที่สุด จะมีสิ่ง
ใหม่ๆเกิดขึ้นไหม ในวันข้างหน้า.....” หากแต่วันนี้
มิใช่หรือที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงวันหน้าได้ เพียงแต่คิดว่า 

ก้าวไปข้างหน้าของเราย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นและดียิ่งขึ้นกับชีวิตของเรา 
อนาคตย่อมอยู่ในมือของเราทุกคน คำาถามสุดท้ายที่ใคร่ขอให้พินิจพิจารณา
คือ...เปลี่ยนโดยใครและเพื่อใคร (Who and for Whom)...ก่อนที่จะวนไปยัง
คำาถามที่มีแต่ต้น…

 ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
คณะพยาบาลศาสตร์

 โลกหมุนเวียนเปลี่ยนไป ในแต่ละวินาที
ล้วนแล้วแต่มีการพัฒนา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเตรียม 
ตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร สถาบัน
องค์กร และบุคลากรทุกคน ต้องช่วยกันระดม
ภูมิปัญญา หาทางพัฒนาปรับปรุงวิธีการบริหาร
ทรัพยากรและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันโลก 
ของการแข่งขัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความพร้อมในการจัดการ 

เรียนการสอนให้อย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
เป็นโรงเรียนต้นแบบ ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 
สืบต่อไป “อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง ถ้าสิ่งนี้จะทำาให้เราก้าวหน้าขึ้น จงใช้ 
เรี่ยวแรงทางปัญญา แก้ปัญหาอุปสรรคให้สำาเร็จ”

ครูสาธิต ทิตย์สีแสง
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

 
 มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง โดยเน้นสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ บูรณาการ
ร่วมกับสาขาอื่นที่เปิดการเรียนการสอนอยู่ และ
ต้องมีการสร้างและต่อยอดองค์ความรู้โดยการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง มีการนำา 
องค์ความรู้ไปใช้ในประโยชน์ทั้งด้านการเรียน 
การสอน การสร้างองค์ความรู้แก่สาธารณชน
การพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ต่อไป
ผศ.สุทัศน์ จันบัวลา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Change to the Future... 
เพ่ือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเราทุกคน
นายพศิน อินทา
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Story



 มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐหลายๆ 
แห่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สังคมได้ตั้งคำาถาม
ว่า “เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐหรือ 
มหาวิทยาลัยนอกระบบ” มหาวิทยาลัยเหล่านั้น
ได้อะไร และสังคมได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ท่ามกลางความสับสนและข้อสงสัยที่
เกิดขึ้นจากสังคม บุคคลากรของมหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านที่มีการแข่งขันและ
ความท้าทายในการพัฒนาองค์ความรู้ อันจะเป็นการตอบคำาถามของสังคม
ได้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับแล้วได้อะไร” คุณภาพการศึกษาคือคำาตอบ
ที่ชัดเจนที่สุดของคำาถามที่ถูกตั้งขึ้น ล้วนเกิดจากศักยภาพภาพของบุคลากร
และการสนับสนุนจากผู้บริหาร หากชาวสวนดุสิตร่วมกันเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเอง เป็นแรงกำาลังสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็จะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาในการพิสูจน์ถึงคุณภาพ
การศึกษาต่อสังคมได้อย่างภาคภูมิ                                                                                                                  

อ.ว่าที่ร้อยตรีจตุพล ดวงจิตร หลักสูตรรัฐศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ เป็น
มหาวิทยาลัยที่ต้องใช้หลักวิชาการที่ตนเชี่ยวชาญ
เพื่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรที่สำาคัญ นั่นคือ ให้
ผู้ที่มาศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามที่ตน
สนใจ ให้สามารถดำาเนินชีวิตตามวิชาชีพที่ตนได้ 
ศึกษา และช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคม 
พร้อมการสร้างงานวิจัยระหว่างศึกษาร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ด้วยกันและนักศึกษา รวมถึง 

ร่วมมือกับชุมชน ต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ 
สามารถก่อให้เกิดรายได้หรือนวัตกรรมทางการศึกษาได้ เพราะสถานการณ์
เปลี่ยน บริบทต่างๆ ต้องปรับและเปลี่ยนตาม สวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยที่
มีพัฒนาการ การปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการณ์โดยศักยภาพที่เข้มแข็งของ
ทีมผู้บริหารที่มีธรรมภิบาลในการบริหารงาน เพื่อให้อาจารย์ นักวิชาการร่วม
มือสร้างสรรค์ผลงานและการบริการที่เป็นคุณภาพตามอัตลักษณ์ นอกจากนี้
ยังมีสาขาวิชาที่สนับสนุนการดำาเนินงานการบริหารจัดการ องค์การ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านมนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์แต่ละศาสตร์ และ
สามารถบูรณาการต่างศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมทำางานเป็นทีม และ
ถ่ายทอดให้ศิษย์อย่างเต็มใจ เพื่อให้บัณฑิตสวนดุสิตเป็นคนเก่ง ดี ในสังคม
ดิจิตัลอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังกำากับดูแลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สภามหาวิทยาลัย

ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อปลาย
ปี 2558 ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการศึกษา
ด้วย ดังนั้นจึงส่งผลต่อการปรับตัว ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับอุดมศึกษาที่ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถ สมรรถนะและทักษะเพื่อการแข่งขัน
และความเป็นเลิศในระดับอาเซียนได้

อ.ดร.จิรานุช โสภา
บัณฑิตวิทยาลัย

 
 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ครูต้อง
มีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับบริบทของเด็กเป็นสำาคัญโดยคำานึงถึง 
“กระบวนการเรียนรู้สำาคัญกว่าความรู้” วิธีการ
สอนที่ท้าทายให้ครูต้องเปลี่ยนวิธีการสอน โดย
ส่งเสริมให้เด็กได้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ บทบาทของครูที่เคยเป็น

ผู้นำาต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้เอื้ออำานวยให้เด็กได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ครูจะต้องเป็นนักบุกเบิกโลกกว้างไปพร้อมๆ กับเด็ก (PLC= Profes-
sional Learning Communities) ครูยุคใหม่ต้องยอมรับความจริงบางอย่าง 
คือ ยอมเป็นผู้ไม่รู้ ไม่ทันเด็ก เพื่อผลลัพธ์ คือ เด็กได้ค้นคว้า ได้เรียนรู้ ได้
เสาะแสวงหาความรู้ ได้ตื่นตัวจากความท้าทายใหม่ๆ และได้ทำาหน้าที่เป็น
ครูของครู ความท้าทายเหล่านี้ครูยุคใหม่ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อให้เด็กได้
เกิดทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

ผศ.ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม 
คณะครุศาสตร์

 สิ่งสำาคัญที่สุดคือเราต้องรู้จักปรับตัว
ให้ทันกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
พร้อมท้ังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของ
ตนเอง และศาสตร์อ่ืนๆ สร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อให้ทันต่อการ
แข่งขันในอนาคต สร้างบัณฑิตที่ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับและสามารแข่งขัน 
ในตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป

อ.รติญา นนธิราช หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ
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หนุนนโยบายมหาวิทยาลัย 
กับรองอธิการบดีสวนดุสิต
นางสาวอลิศ พันธ์พรสม

 ก�รเดินหน้�ของมห�วิทย�ลัยจะพุ่งทะย�นสู่คว�ม
สำ�เร็จของก�รเป็น ม.ในกำ�กับของรัฐได้น้ัน บุคล�กรทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติหน้�ท่ีให้ตรงต�มแนวท�งท่ีส�ยบริห�รว�งกรอบ
ไว้ เพ่ือก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยอย่�งย่ังยืน

บริหารตามหลัก
PAMS-POSDCoRB
เชื่อมโยง ม.ให้เป็น
Infrastructure Services 
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  
 การบริหารงานตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2558 ถือเป็นแนวทางข้อตกลง และ 
เง่ือนไขในการจัดการงานบริหาร และบทบาทหน้าท่ี 

ของฝ่ายบริหารคือการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในกรอบกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีอัตลักษณ์ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพต่อสังคม โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำากับ และดูแลการดำาเนินการ
ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 ชัดเจนว่า การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยคงไม่ได้เปลี่ยนแต่ชื่อ 
การเปลี่ยนที่สำาคัญคือ “เปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขในก�รปฏิบัติ” ที่จะต้อง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตาม พ.ร.บ.ใหม่ และสิ่งที่สำาคัญ 
ที่สุด “เน้นก�รทำ�ง�นร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน และที่สำ�คัญผ่�นกระบวนก�ร
สื่อส�รที่ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว” 
 กลไกท่ีสำาคัญคือการบริหารตามหลัก PAMS-POSDCoRB ตามแนวนโยบาย 
ของท่านอธิการบดีได้ให้ไว้ และการจัดการตามอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ รวมไปถึงหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งหมดถือเป็นกลไกที่สำาคัญ นอกจากนี้ ยังต้องเชื่อมโยงงานและการจัด
ทำาโครงสร้างพื้นฐานของงานบริการ (Infrastructure Services) ให้กับทุกส่วน 
 สุดท้ายคือการลงสู่ปฏิบัติ การดำาเนินงานตามหลักปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน รวมถึงการดำาเนินงานตามหลัก PAMS-POSDCoRB ที่ครบถ้วน 
ส่วนนี้จะนำามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ได้อย่างสมบูรณ์

ปรับสมดุลงานวิชาการ 
“โมเดลประเทศไทย 4.0” 
ปรับระบบ สอนยืดหยุ่น และ
ใช้ IT อย่างเป็นรูปธรรม
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือส่วนหนึ่งของ
สังคม ด้วยภารกิจของมหาวิทยาลัย เราสามารถมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยดำาเนินภารกิจ

ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวทางของประเทศ ซ่ึงวันน้ีประเทศไทยมีความชัดเจน
ในเร่ือง “โมเดลประเทศไทย 4.0” ท่ีเน้นในเรื่องการพัฒนาที่สมดุล ทั้งความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญา
มนุษย์
  วิชาการของสวนดุสิต จะสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ เพื่อจะ 
ได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาประเทศตามโมเดลของประเทศไทย 4.0 โดยการผลิต
พลเมืองคุณภาพ ซึ่งเราจะเริ่มจากการพิจารณาทบทวนหลักสูตร เพื่อสร้างหลักสูตร

ที่จำาเป็นสำาหรับการก้าวไปข้างหน้าของประเทศ เราจะปรับระบบการเรียนการสอนที่
ยืดหยุ่น เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน และนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม นักศึกษาของ มสด.จะได้รับการดูแลส่งเสริมคุณภาพทั้ง Hard Skills และ 
Soft Skills โดยกิจกรรมนักศึกษาจะเอื้อต่อการส่งเสริมทักษะในความเป็นสวนดุสิต 
ควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองประเทศ และพลเมืองโลก หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นกลไกในการส่งเสริมทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยในปีการศึกษา 2559 จะเน้นการดำาเนินงานเพื่อสร้างบรรยากาศ 
“ALWAYS LEARNING” ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารสายวิชาการ
 มสด.จะยังคงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในขณะเดียวกัน  
การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการโดยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจะเป็นกลไกสำาคัญ 
ในการดำาเนินการที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศจากสังคมที่เน้นองค์ความรู้ ไปสู่สังคม 
ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต
 งานวิชาการของมหาวิทยาลัยจะบูรณาการกับทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยแบบองค์รวม โดยวิชาการจะเป็นแกนกลาง 
ของการพัฒนา และประสานความสำาเร็จร่วมกันท้ังมหาวิทยาลัย และนำาพาประเทศไทย 
ให้ยั่งยืน

แต่งกายแบบสวนดุสิต
เน้นกิจกรรมแบบบูรณาการ 
และสื่อสารให้ตรงใจ
รศ.พัชรี สวนแก้ว 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 การบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา 
อันดับแรก ด้านการแต่งกาย ทำาอย่างไรให้นักศึกษา 
เป็นนักศึกษาสวนดุสิตที่ไม่แยกส่วน อันดับสอง 

การทำากิจกรรมรูปแบบของการบูรณาการทำาร่วมกันหรือกิจกรรมชนิดเดียวกันจัดรวม
กันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา  
อันดับสาม การสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา 
 กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงนโยบายของมหาวิทยาลัย
สร้างความเข้าใจกับอาจารย์ทางด้านพัฒนานักศึกษาของแต่ละหลักสูตรพร้อมทั้ง
ทำาความเข้าใจกับอาจารย์ เพื่อกำาหนดรูปแบบการแต่งกายที่ชัดเจน
 การแจ้งข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้เข้าถึงมือนักศึกษามากที่สุด 
ขณะนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาได้พัฒนาการสื่อสารผ่าน Social Media, Social 
Network, การ์ตูนมัลติมีเดีย หรือ Line application ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็น 
Facebook Fanpage กว่า 6,000 คน ถือเป็นช่องทางที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
จากกลุ่มนักศึกษา แต่สิ่งสำาคัญคือ สื่อสารอย่างไรให้รับสารอย่างถูกต้องและเข้าใจ 
เป็นหน้าที่ที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกัน  

ภารกิจแรก “สานต่อ 
ติดตาม เร่งรัด” เพื่อเป็น
ต้นแบบอีก 4 ศูนย์ฯ
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  

 การดำาเนินงานในช่วงแรกคือ สานต่อ 
ติดตาม และเร่งรัด มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
การปฏิบัติงานเพ่ือสานต่อนโยบายจากมหาวิทยาลัย 

อย่างลงตัว เดินหน้าสานต่องานกับทางจังหวัดในเรื่องการบริการวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับ
 เป็นที่น่ายินดีที่กลยุทธ์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีการดำาเนินงานหลายอย่าง
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทางจังหวัดในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านการกีฬา โดยเฉพาะการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ดังนั้น 
แผนการดำาเนินงานในอนาคตสำาหรับวิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงมีหลายโครงการที่น่าสนใจ 
ดังนี้ 

4 5SDU Timeline SDU Timeline

Special Report



  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักศึกษาจีนที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตร
การท่องเที่ยว, การเปิดหลักสูตรทางด้านวัฒนธรรมการค้าจีน  โดยเชื่อมโยงกับทาง
สถาบันขงจื่อ, การจัดอบรมมัคคุเทศก์, การเชื่อมต่ออาเซียนกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และความร่วมมือกับยูนิเซฟในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย, การจัดอบรมระยะ
สั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลา 1 ปี ทั้งหมดนี้รอการนำาเสนอ
ต่อท่านอธิการบดีต่อไป
  ปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งสวนดุสิตโพล ณ ศูนย์ฯสุพรรณบุรี เพื่อรับสำารวจ
ผลงานวิจัย สัมมนา อบรม ทั้งของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบัน
ได้ดำาเนินการแล้ว คือ วิจัยความโปร่งใสและคุณธรรมของเทศบาลและตำาบลของทั้ง
จังหวัดสุพรรณบุรี จำานวน 124 แห่ง 
 ด้านการให้บริการนักศึกษา ทางวิทยาเขตฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลายส่วน เช่น การให้บริการอาหาร ใช้ระบบมาตรฐาน GNB (Gram Negative  
Bacteria) เดียวกันกับครัวสวนดุสิตในมหาวิทยาลัย ส่วนหอพักใช้ระบบมาตรฐาน
เดียวกันการรูดบัตรเข้าอาคารแบบเดียวกับอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินทร 
และศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษา Student Center
 ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการเปิดใช้อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล อาคาร
สำาหรับแปรรูปอาหารฮาลาลโดยเฉพาะ จะเปิดให้มีการฝึกอบรม รวมถึงให้บริการห้องพัก 
ห้องประชุมสำาหรับการฝึกอบรม  

นโยบายชัดเจน 2 ปีนี้ 
ไม่ลงทุน รีเทิร์น IT 
เน้นใช้ให้คุ้มทุน
ดร.สวงค์ บุญปลูก 
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

  การขับเคลื่อนตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ช่วงแรก งานด้านเทคโนโลยีจะไม่มีการลงทุนใหม่ 
แต่จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม จากที่ได้มีการเข้า

จัดการคุณภาพทางด้านเทคโนโลยี ของหน่วยงานต่างๆ พบว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย
ได้มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง และยังนำามาใช้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 
จึงเป็นเหตุผลว่าน่าจะนำาที่มีอยู่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสื่อสารให้บุคลากรใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะนำามาใช้เรื่องการจัดการเรียนการสอน 
   ยกตัวอย่าง บทเรียนสำาเร็จรูป หรือ e-Learning  ทางคณะ/หลักสูตรจะ
ต้องทำาการคัดเลือกเนื้อหาที่สามารถนำาไปใช้ และให้อาจารย์ใช้สื่อเป็นเครื่องมือใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สิ่งนี้จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำาให้นักศึกษามีความ
สามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยปี 2016 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้
เริ่มใช้ iPad เป็นเครื่องมือสำาหรับการเรียนการสอนเป็นปีแรก และในอนาคตหลักสูตร 
อื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน
 ต่อไปการจะนำาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้จะคำานึงถึงความต้องการที่จะใช้
ก่อน ที่ผ่านมาอาจจะเน้นการสร้างมากเกินไป จนไม่เกิดการมีส่วนร่วม ดังนั้น ต้องดึง
ศักยภาพของแต่ละส่วนงานมาบูรณาการและทำางานร่วมกัน ไม่ใช่รูปแบบต่างคนต่าง
ทำา โดยสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะเชื่อม
โยงทุกส่วนงานทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา ซึ่งจะต้องทำางานในเชิงรุกและ
เน้นการมีส่วนร่วม โดยให้นำาสิ่งที่มีอยู่เสนอให้กับแต่ละหน่วยงานว่าจะสามารถนำาไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร หรือสำารวจถึงความต้องการ 

ส่งเสริม สนับสนุนทำาวิจัย
เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 การทำาวิจัยปัจจุบันจะต้องเพิ่มแผนการ
นำาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ประเภท คือ 
1. นำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 2. นำาไปใช้

ประโยชน์ทางด้านนโยบาย  3. นำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  4. นำาไปใช้ประโยชน์

ในเชิงสาธารณะ  และ 5. นำาไปใช้ในการพัฒนาสวนดุสิต โดยมีหน่วยงาน “การนำา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์” (เดิมชื่อ “หน่วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี” )  เป็นหน่วยกำากับติดตาม 
  งานวิจัยในเชิงวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ
นำาเสนอในนานาชาติ จะต้องสามารถนำามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เกิดเป็นมูลค่า และ 
รายได้กลับคืนสู่มหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้อาจารย์ทำางานวิจัยและทำาการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา แล้วนำาไปถ่ายทอดให้กับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
  เน้นความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจัยของสวนดุสิตในแบบสหสาขาวิชา 
หรือที่เรียกว่า multidisciplinary คือการบูรณาการหลายๆ ศาสตร์ จุดนี้มหาวิทยาลัย
ได้จัดทำาโครงการ Researchers Club ให้นักวิจัยมารวมตัวกัน มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้งานวิจัย มีการทำาการวิจัยร่วมกัน โดยสถาบันวิจัยจะเป็นศูนย์กลางในการ 
ขับเคลื่อน ประสานงาน และจัดหาวิทยากรมาวางแนวทางให้ ซึ่งอาจจะเป็นวิทยากร
ภายใน หรือภายนอก 
  สำาหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสวนดุสิต คือการวิจัยสถาบัน เช่น การ
ศึกษาถึงนโยบายที่ออกไปจะมีการทบกวนหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง เช่น ประสิทธิภาพ
การสอน ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต ความพึงพอใจของบุคลากรสวนดุสิต
ท่ีมีต่อหน่วยงานต่างๆ ภาวการณ์มีงานทำาของบัณฑิต เป็นต้น ท้ังหมดคือพันธกิจระยะ 
แรกที่ผลักดัน

นโยบายชัดเน้นตลาดจีน
ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือ
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
และลูกค้าสัมพันธ์

 เป้าหมายใหญ่ของการเป็นกิจการต่าง
ประเทศของสวนดุสิต คือการได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ อย่างแรกคือ การดำาเนินจัด

ตกแต่งสถานที่ ป้ายต่างๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน, การดำาเนินการด้านระบบ
สารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ต, การดำาเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร website ทั้งหมด
จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ส่วนงานเพื่อสวนดุสิตจะก้าวออกไปสู่ตลาด
ต่างประเทศด้วยกัน
 นโยบายที่เด่นชัดคือ เน้นตลาดจีน คัดเลือกความร่วมมือที่ผ่านมาและให้
ประคองความสัมพันธ์ที่มีอยู่ สุดท้ายเน้นความเป็นสากลของบุคลากรในทุกระดับ 
 ในอีก 3 ปีข้างหน้า สวนดุสิตจะเน้นตลาดจีน คือเอาระบบสองบวกสอง 
เข้ามา (เรียนที่จีน 2 ปี และที่สวนดุสิต 2 ปี) ในหลักสูตรที่มีศักยภาพ คณะไหน 
หลักสูตรใด มีความพร้อมก่อนก็สามารถเริ่มดำาเนินการได้ ล่าสุด ผลงานวิจัยที่จีน 
พบว่า ตลาดจีนเน้นด้าน Health Science คณะพยาบาลสวนดุสิตจะต้องเข้ามารับช่วง 
ต่อในเรื่องนี้ต่อไปโดยอาจจะจัดทำาเป็นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 ส่วนการทำาความร่วมมือกับต่างประเทศที่ผ่านมาของสวนดุสิตนั้นมีจำานวน
มาก ปัจจุบันต้องเลือกที่จะทำาความร่วมมือให้เหลือเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น โดยจัดลำาดับ
ความสำาคัญส่วนที่ไม่ได้เลือกให้ประคองความสัมพันธ์ต่อไป
 สำาหรับความเป็นลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึงลูกค้าทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
แต่นโยบายของมหาวิทยาลัยเน้นผู้ให้ทุนนักศึกษา เป็นเรื่องที่น่าตกใจเนื่องจากในแต่ 
ละปีมีผู้ใจบุญให้ทุนนักศึกษาสวนดุสิตเป็นแบบทุนให้เปล่าในหนึ่งปีมีเงินทุนไม่ต่ำากว่า 
1 ล้านบาท เป้าหมายคือ การดูแลลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อให้เขากลับมาช่วยเหลือนักศึกษา
สวนดุสิตต่อไป 
 ส่ิงท่ีเน้นย้ำาสำาหรับการก้านสู่ความเป็น International ของสวนดุสิต พันธกิจ 
ต่างๆ จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายช่วยกันสร้างบรรยากาศ เพราะ
ความเป็นอินเตอร์ของสวนดุสิตอยู่ที่ความเป็นอินเตอร์ของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นภาษา 
บุคลิกภาพและวัฒนธรรม บุคลากรต้องได้รับการปลูกฝังและช่วยกันเสริมสร้าง 
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ถาม : ท่ีมา ท่ีไปของการจัดกิจกรรม และนักศึกษาจะได้
ประโยชน์อย่างไรค่ะ?
ตอบ : ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา เจ้าของแนวคิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เล่าถึง นิทรรศก�รศิลปะ 
จตุรศิลป์จ�กถ่ินไพร ว่า เป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ท่ีเรียนวิชาศิลปะสำาหรับ 
ครูปฐมวัยหรือประถมศึกษา ซึ่งกิจกรรมศิลปะสำ�หรับเด็กปฐมวัย นับว่�มีคว�มสำ�คัญ
อย่�งยิ่งสำ�หรับเด็กแต่ละวัย  นอกจ�กจะเป็นก�รพัฒน�คว�มแข็งแรงของกล�้มเนื้อเล็ก 
และก�รประส�นสัมพันธ์ระหว่�งมือกับส�ยต�แล้ว กิจกรรศิลปะยังสอดคล้องกับแบบแผน 
ก�รเรียนรู้ของสมอง หรือท่ีเรียกว่� Brain Base Learning (BBL) ด้วย ซ่ึงนักศึกษาจะได้ฝึก 
ปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการสังเกตและฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
เพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อของใยประสาท ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย มีอิสระทาง
ความคิด 

ถาม : รู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมในคร้ังน้ี และสามารถนำา
องค์ความรู้กลับไปพัฒนาตนเองได้อย่างไรบ้าง?
ตอบ : น.ส.สุปรีญา เลาหวัตน์ ตัวแทนนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้สึก ว่า ศิลปะ คือ 
ธรรมชาติ รู้สึกดีใจ ตื่นเต้นที่ได้มามาจัดนิทรรศการ เพราะนักศึกษาได้แสดงออกทาง
ความคิด เกิดแนวที่สร้�งสรรค์ ได้ดึงคว�มส�ม�รถท�งศิลปะออกม�แสดง และได้เรียนรู้
กระบวนก�รคิด ก�รริเริ่มสร้�งสรรค์ผ่�นศิลปะก�รว�ด ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของอ�ชีพครู 
ซึ่งรายวิชาศิลปการศึกษา นับเป็นสื่อการสอนที่สำาคัญสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เป็นอย่างมาก เพราะต้องแทรกสอดเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจในการสอนเด็กลงไปด้วย 
จึงทำาให้สังคมไทยต้องการครูที่มีองค์ความรู้ด้านการสอนงานศิลปะมากขึ้น

จากธรรมชาติ สู่งานศิลป์...
เพ่ือการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
ในอนาคต
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม

6 7SDU Timeline SDU Timeline

Identity



 “สวนดุสิต” มีคว�มเชี่ยวช�ญ
ด้�นอ�ห�รม�น�นนับตั้งแต่ “โรงเรียน
ก�รเรือน” มีก�รสั่งสมประสบก�รณ์
และองค์คว�มรู้ท�งด้�นอ�ห�รม�ตลอด 
รวมทั้งง�นวิจัยด้�นขนมพื้นเมือง

 ขนมไทยเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่
โดดเด่นของคนไทย เอกลักษณ์ของขนมไทยคือ มี
สีสันและกลิ่นจากธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่ง ขนม
ไทยต้องใช้ความพิถีพิถัน ประดิดประดอย ดังนั้น
ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนไม่มีเวลา ขนมไทยกลับกลาย
เป็นของหายาก หลายชนิดสูยหายและเด็กรุ่นใหม่
ไม่รู้จักอีกต่อไป
 พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมก็มีอาหารพื้น
เมืองที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการรับ
วัฒนธรรมจากต่างชาติที่เคยเข้ามาค้าขายในอดีต  
อาหารพื้นเมืองของพื้นที่แถบนี้จึงมีเอกลักษณ์
เฉพาะซึ่งแตกต่างจากอาหารพื้นเมืองภาคใต้อื่นๆ 
 ขนมพื้นบ้านมุสลิม เป็นขนมที่มีคุณค่าทางด้าน
จิตใจ (ฮาลาล) มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ 
เป็นทั้งอาหารและยา  มีคุณค่าทางด้านประเพณี
วัฒนธรรม ปัจจุบันภูมิปัญญาการทำาขนมพื้นบ้าน
มุสลิม กำาลังจะสูญหาย งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการ
อนุรักษ์และสืบสานขนมพื้นเมืองโดยศึกษาและ
เก็บข้อมูลวิธีการทำาขนม 4 ชนิด ดังนี้

ขนมหายากเมืองปัตตานี...
หน่ึงในงานวิจัยด้านอาหารของสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชฤดี รุ่ยใหม่

 ขนมนิบะ หรือขนมไข่เป็น
ขนมพื้นเมืองดั้งเดิมของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
นิยมทำารับประทานในช่วง
เดือนถือศีลอด (รอมฎอน)  
มีวางจำาหน่ายตามท้องตลาด
เฉพาะช่วงเดือนถือศีลอด 
นิบะเป็นขนมที่มีรสหวานจัด 
จึงเหมาะสำาหรับผู้ที่ถือศีลอด
คือรสหวานจะทำาให้ชุ่มคอ

 ขนมบ�ต�บูโระ ปัจจุบัน
เรียกเพ้ียนกันมาเป็นบาตาปูโระ เรียก
ตามลักษณะของอาหาร คือ จะมีส่วน
ของเปลือกนอกคล้ายผ้าที่เย็บหมอน และ
มีส่วนเป็นไส้ซึ่งทำาจากมะละกอขูดลวกสุก 
แล้วนำาไปผัดกับกุ้ง หรือปลาป่นจนแห้ง ห่อ
ด้วยแป้ง และราดด้วยน้ำากะทิ 

 ขนมตือปงอ�เก�ะ เป็นขนมพื้น
เมืองขึ้นชื่อใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คำาว่า 
“อาเกาะ” อาจจะเพี้ยนมาจากคำาว่า อาแกะ หรือ 
อากะ ซึ่งแปลว่า “ยกขึ้น” อาจหมายถึงกรรมวิธี
การทำาของอาเกาะที่ต้องยกไฟบนลงมาทุกครั้ง
เมื่อขนมสุกแล้วขนมอาเกาะปรุงจากแป้ง ไข่เป็ด 
น้ำาตาลและกะทิ เนื้อขนมคล้ายขนมหม้อแกง 
สังขยา รูปร่างคล้ายขนมไข่ เพราะหยอดแป้งลง
ในพิมพ์ขนมเหมือนกัน แต่พิมพ์ของขนมอาเกาะ
ใหญ่กว่า ทำาให้สุกด้วยการผิงไฟบนล่าง นิยม 

รับประทานในเดือนรอมฎอน  

 ขนมร�ด ูเป็นขนมพื้นเมืองของสาม
จังหวัดภาคใต้ ชื่อขนมราดูมาจากสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน ราดูเป็นขนมโบราณที่นิยมรับประทาน
กันในหลายโอกาส นอกจากเปิดปอซอแล้วยังใช้
รับประทานเพื่อเป็นการสมานแผลในผู้ที่เข้าสุนัต 
และผู้หญิงหลังคลอด เนื่องจากมีพริกไทย และ

สมุนไพรอื่นๆ เป็นส่วนผสม ปัจจุบันการใช้ขนม
เพื่อรับประทานเล่น นิยมใช้ส่วนผสม

เฉพาะพริกไทยเพียงอย่างเดียว 
แต่ถ้าใช้เพื่อสมานแผลหรือ 

ผู้หญิงหลังคลอดก็จะมีการใช้
สมุนไพรอื่นๆ ผสมด้วย
 การทำาขนมพื้น
เมืองของจังหวัดปัตตานี 

เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ที่มีการสืบทอดโดยอาศัยปาก

ต่อปาก การสืบทอดวัฒนธรรม
พื้นบ้านทั้งจากคนรุ่นเดียวกันและ

จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ไม่มีการ
บันทึกเป็นหลักฐาน เทคนิคการทำาขนม
ได้จากการลองผิดลองถูกจากการทำาจริง

จนชำานาญ รวมทั้งไม่มีการจดบันทึกสูตร
การทำาขนม หรือส่วนผสมเป็นหลักฐาน 
และมักเป็นการถ่ายทอดในครอบครัว เป็น
เทคนิคเฉพาะของแต่ละครอบครัว เป็นผลให้

วัฒนธรรมพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะ คือ มีการ
แพร่กระจายโดยผู้สืบทอด มีการเปล่ียนแปลง 
และมีรูปแบบท่ีหลากหลาย นอกจากน้ี ยังแฝง
ทรรศนะส่วนตัวของผู้บอกเล่าผสมผสาน หรือ
าจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความจำาของผู้ได้
รับการถ่ายทอด รวมทั้งเทคนิคที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ใหม่ จึงทำาให้ส่วนผสมของขนมพื้น
เมืองเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย มีการ
พัฒนาให้เข้ากับความนิยมของคนรุ่นใหม่ซึ่งทำาให้
ขนมพื้นเมืองยังคงอยู่สืบไป

ขนมตือปงอาเกาะ

ขนมนิบะ ขนมบาตาบูโระ

ขนมราดู
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8 ทศวรรษแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 กว�่ 8 ทศวรรษ.. ที่มห�วิทย�ลัย
สวนดุสิตได้ถือกำ�เนิดขึ้นภ�ยใต้ชื่อ 
“โรงเรียนมัธยมวิส�มัญก�รเรือน”  
โดยห�กจะมองย้อนหลังไปของก�ร
ดำ�เนินง�นของสวนดุสิตก็อ�จแบ่ง
ได้เป็น 5 ยุคคือ ยุคที่ 1 ยุคโรงเรียน
ก�รเรือน (พ.ศ. 2477 - 2504) ยุคที่ 2 
ยุควิทย�ลัยครู (พ.ศ. 2504 - 2538) 
ยุคที่ 3 ยุคสถ�บันร�ชภัฏ (พ.ศ. 2539 
- 2546) ยุคที่ 4 ยุคมห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏ (2547 - 2558) และยุคปัจจุบัน 
ยุคมห�วิทย�ลัยในกำ�กับของรัฐ ภ�ยใต้
ชื่อ “มห�วิทย�ลัยสวนดุสิต”  

 ยุคที่เป็นต้นกำาเนิดของคณะวิทยาการ
จัดการ คือ ยุคที่ 2 ที่เป็นวิทยาลัยครูนั่นเอง ซึ่งใน
ยุคแรกของการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนการเรือน
ที่มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะสตรี ในด้าน
คหกรรมศาสตร์หรืองานการบ้านการเรือน ที่มี
การสอนโดยเจ้านายที่เป็นเชื้อพระวงศ์ ผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้านงานบ้านการเรือน เย็บปัก
ถักร้อย อาหาร และศิลปประดิษฐ์ รวมทั้งการดูแล
เด็กเล็ก 

 ภายหลังได้มีการเปิดรับนักศึกษาชาย
ในยุควิทยาลัยครูนี้เมื่อมีการนำาพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 มาใช้ ซึ่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว
ได้เปิดโอกาสให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนใน
สาขาอื่นๆ ได้นอกเหนือจากวิชาครูที่เป็นความ
จำาเป็นขาดแคลนและทำาให้เกิดการเร่งผลิตครู
ในวิทยาลัยครูต่างๆ จำานวน 36 แห่ง รวมทั้ง
วิทยาลัยครูสวนดุสิตด้วย ที่มีการเปิดสอน 
สาขาอื่นๆ จำานวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา 
การพัฒนา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชา 
ศิลปศาสตร์ ทำาให้เกิดคณะใหม่ คือ คณะวิทยาการ 
จัดการ ในช่วงปลายของวิทยาครูในปี พ.ศ. 2528 
ซึ่งเป็นยุควิทยาลัยครูที่เผชิญกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในการพัฒนาองค์การอีก
ครั้ง ที่ทำาให้มีการเปิดสอนสายวิชาการอื่นนอก
เหนือจากสายวิชาชีพครู ควบคู่กับบทบาทที่เพิ่ม
ขึ้นใหม่ คือ จะต้องคำานึงถึงความต้องการของ
ท้องถิ่นหรือสังคมนั้นๆ ด้วย นั่นคือจะต้องทำา
หน้าที่ในการเป็นองค์การทางการศึกษาที่เป็นหลัก
ในการพัฒนาท้องถิ่น
 ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัย
ครู เป็นสถาบันราชภัฏ โดยการใช้ พ.ร.บ. 2537 
ภายใต้มุมมองที่เชื่อมโยงกับความเป็นโลกาภิวัตน 
อันนำามาสู่แนวคิดการจัดการที่มีลักษณะ 
Academic Business Base ภายหลังที่เกิดวิกฤต

ทางเศรษฐกิจ ในช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2540 ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) 
ที่ได้ระบุว่า สถาบันการศึกษาต้องพึ่งพาตนเอง 
ซึ่งประเด็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ภายใต้บังเหียนของผู้บริหารวิสัยทัศน์ยาวไกล     
รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ท่ีมักจะเป็นผู้ท่ี “คิดก่อน 
ทำาก่อน” ก็ได้กำาหนดเป้าหมายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัย โดยได้ปรับเปลี่ยนการบริหารสู่
นวัตกรรมใหม่ ภายใต้ปรัชญาที่ว่า จัดการศึกษา 
ฝึกอบรม และบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม และนำาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันเป็นที่มาของการพัฒนา
หลักสูตร ที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานสากล 
 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีก�รเปลี่ยนสถ�นะ
อีกครั้งเป็น “มห�วิทย�ลัย” ภายใต้การกำากับดูแล
ของสำานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำาให้เกิด
การพัฒนาที่เข้าสู่หลักเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น 
 สถานะครั้งสุดท้ายได้มีการเปลี่ยนแปลง
อีกครั้งเมื่อ 18 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในวันเดียวกัน 
นี้ถือเป็นวันที่มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสถานะใหม่เป็น
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ
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 แม้จะเป็นเหล�้เก่�ในขวดใหม่ แต่ก็ต้อง 
ถือว่� เป็นก�รเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญของสถ�บัน 
ก�รศึกษ�เก่�แก่แห่งน้ี จวบจนวันหน่ึงมหาวิทยาลัย 
จัดประชุมอาจารย์พร้อมโยนคำาถามให้บุคลากร
ทางการศึกษาเช่นพวกเรา ช่วยกันขบคิดว่า “หาก
ไม่มีนักศึกษาให้สอน” สวนดุสิต จะอยู่อย่างไร? 
จะปรับตัวอย่างไร? เพราะเรามีคู่แข่งหายใจรด
ต้นคอทั้งเพื่อนบ้าน และมหาวิทยาลัยเอกชนที่
พร้อมนำาเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทัน
สมัยไม่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตของเรา 
ก�รศึกษ�ไม่ใช่ธุรกิจ แต่ที่สุดก็ต้องแข่งขัน ซึ่ง 
ผู้แพ้คือผู้ต้องไปนั่งดูอยู่ข้�งเวที หากไม่อยาก
เป็นคนดู แต่อยากเป็นคนแข่ง ก็ต้องเตรียมฟิต
ให้พร้อม ทั้งกายและใจ.. แล้วสร้างพลังร่วมกัน
ให้เกิด Economy of Speed ควบคู่กับก�รสร้�ง
นวัตกรรมในก�รทำ�ง�นเพื่อสร้�งม�ตรฐ�นทั้งเชิง
วิช�ก�รและก�รจัดก�ร ให้สมกับวัฒนธรรมของ
สวนดุสิต ภ�ยใต้แนวคิด “สวนดุสิต ทำ�อะไรก็ต�ม 
ต้องทำ�ให้ดีท่ีสุด” ย่ิงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีหมวก 
ใหม่เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ที่ต้องถือว่า 
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง ได้มีโอกาสแสดง 
ฝีมือการบริหารอย่างเต็มท่ี โดยมีคณะและหลักสูตร 
พร้อมทั้งฝ่ายสนับสนุนฯ เป็นกองหนุน ก็คงต้อง
หลับตาแล้วเปล่งวาจาพร้อมกันว่า “พร้อมๆ ๆ” 
เพื่อร่วมกันนำาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมแห่ง
ความสำาเร็จ (Goal Congruence)
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สำานักกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เช่ือมโยงวิชาการสู่ธุรกิจวิชาการ
ระดับคุณภาพ
นายไพศาล คงสถิตสถาพร

ดร.กชกร ชำานาญกิตติชัย
ผู้อำานวยการสำานักกิจการพิเศษ “สำ�นักกิจก�รพิเศษ บูรณ�ก�รองค์คว�มรู้เดิมเพื่อให้เกิด

องค์คว�มรู้ใหม่ พัฒน�ด้วยระบบกลไกที่มีคุณภ�พ
ขับเคลื่อนสู่ก�รปฏิบัติได้จริง และดำ�เนินง�นในรูปแบบ
ธุรกิจวิช�ก�รระดับคุณภ�พ”
 สำานักกิจการพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวิชาการ 
ซึ่งธุรกิจวิชาการนั้นเกิดขึ้นจากการที่สำานักกิจการพิเศษ เข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านวิชาการจากหลักสูตรต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน กับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตที่มีมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็ง 
จากนั้น สำานักกิจการพิเศษจะนำามาบูรณาการในการจัดการองค์ความรู้เดิม
เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่จะเดินหน้าไปด้วยระบบกลไกที่มีคุณภาพ 
และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 ด้วยหลักการดำาเนินงานในข้างต้น ทำาให้สำานักกิจการพิเศษ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยหลายโครงการที่อยู่ในการกำากับดูแล มีความจำาเป็นจะต้อง
สร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน โดยโครงการที่สำานักกิจการพิเศษ เข้าไปกำากับดูแล ได้แก่
โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ โรงแรมสวนดุสิตเพลส, 
โครงการอาหารกลางวัน 1 ครัวสวนดุสิต, โครงการศูนย์บริการกายเพื่อ
สุขภาพ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในส่วนโครงการโรงสีข้าวนั้น สำานักกิจการพิเศษ 
ไม่ได้เข้าไปในส่วนของการบริหาร แต่เข้าไปมีส่วนร่วมฯ็นในการเชื่อมโยงด้าน
วิชาการระหว่างบริษัทโรงสีข้าวกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น จัดโครงการให้
ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าว โดยจะมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ลง
ไปให้ความรู้ ซึ่งรวมไปถึงโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ อาคาร ดร.ศิโรจน์ 
ผลพันธิน ด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกสองโครงการที่สำานักกิจการพิเศษ
เข้าไปดูแลในลักษณะของการเช่ือมโยง ซ่ึงในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลง ก็คือ โครงการสวนดุสิตโฮมเบอเกอรี่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก และก็งานอาคารที่พักวิทยาเขตเขตสุพรรณบุรี ซึ่ง 2 โครงการ
นี้ในอนาคตจะไปอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 สำานักกิจการพิเศษ ใช้รูปกังหันเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน โดย
กังหันนี้เราเรียกว่าวงล้อเชื่อมโยงธุรกิจวิชาการ จะเห็นว่าทุกใบพัดของกังหัน
หรือในส่วนของวงล้อจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย
สำานักกิจการพิเศษมุ่งหวังที่จะสร้างการยอมรับจากประชาคมสวนดุสิตและ
ประชาคมภายนอกด้วยการนำาระบบการบริหารจัดการภายในที่มีคุณภาพ 

มาใช้ โดยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตรงนี้สำานักกิจการพิเศษจะมุ่ง 
ไปที่คนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำาเนินงานของ
สำานักกิจการพิเศษให้บรรลุสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยบุคลากรหรือคนที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานทั้งหมดซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 308 คน กระจาย
กันอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ของสำานักกิจการพิเศษ เพราะฉะนั้นแล้วกำาลัง
คน 308 คน จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนสำานักกิจการพิเศษให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งการพัฒนาให้สำานักกิจการพิเศษ มีระบบบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพได้นั้น จำาเป็นต้องเริ่มที่คน ดังนั้น จึงเป็นคำาถามย้อนกลับ
มาว่าก่อนที่จะมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ นั้น คุณภาพของคนที่
จะมาบริหารจัดการเกิดขึ้นแล้วหรือยัง ถ้าหากคุณภาพของคนยังไม่เกิด 
คุณภาพงานก็ไม่ต้องพูดถึง หลักการในการบริหารจัดการก็คือต้องรู้เราก่อน 
รู้เราเป็นหลัก รู้เราคือรู้จักตัวตนของตัวเราเอง ตัวตนของตัวเราเองเป็นใคร
มีความเชี่ยวชาญแค่ไหน เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้เรา คือการพัฒนาตน 
การทำาให้ตนเองมีความที่ถนัดอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น อะไรในภาพรวมของสำานัก
กิจการพิเศษที่ดีอยู่แล้วเราถือว่านั่นคือพื้นฐานที่ดีที่เราจะต่อยอด โดยต่อย
อดในการพัฒนางานให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นหากเราได้คนที่มีคุณภาพแล้วเรา
พัฒนางานต่อ คุณภาพของงานจะเกิดขึ้น โดยส่วนตัวจะให้ความสำาคัญกับ
ความสุขของคน ถ้าคนมีความสุขกับการทำางาน จุดอ่อนในการทำางานของ
เค้าก็จะถูกพัฒนาให้เป็นจุดแข็งจากการทำางานที่ทำาให้เกิดความสุข เพราะ
ถ้าใจเค้าเป็นสุข เค้าสนุกกับการทำางาน เมื่อใจเค้ารักงานได้ ก็จะเกิดการ
ทุ่มเทในการทำางาน มีทัศนคติต่อการทำางานในเชิงบวก เกิดการยอมรับ 
ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในตัวตน ก็จะส่งผลก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ ทำาให้
เราสามารถดึงศักยภาพของเค้าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อคนหรือ
บุคลากรเกิดการ passive thinking จากตัวเองได้ในเชิงบวก ส่วนตรงนี้ก็จะ
เชื่อมโยงไปยังงานในที่สุด 
 เราจะเห็นว่าทุกหน่วยงานในกำากับของสำานักกิจการพิเศษ มีความ
แตกต่างกันทั้งเรื่องคนและงาน แต่เป้าหมายสูงสุดของทุกคน และของทุก
หน่วยงานก็คือมาตรฐานคุณภาพของงาน แล้วทำายังไงเพื่อที่จะทำาให้เกิด
มาตรฐานในการสร้างคุณภาพงานได้ ซึ่งเราก็จะต้องเข้าสู่ระบบการบริหาร
จัดการ การจัดการตรงนี้ทำายังไงกับคนที่มีความหลากหลาย ทำายังไงกับ
งานที่มีความแตกต่าง เราก็จะต้องจับมาให้มาอยู่จุดเดียวกันให้ได้ หลักใน
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การจัดการของสำานักกิจการพิเศษเองโดยรวมก็คือ การมีส่วนร่วมของการ
ทำางาน เราให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทำางาน สิ่งใดที่เรามอบหมายกัน
ไปทุกส่วนงานจะต้องมีความรับผิดชอบ เมื่อมีส่วนร่วมแล้วเราต้องวางเป้า
หมายให้เกิดขึ้นให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน โดยเป้าหมายของเราก็คือการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพงานนั่นเอง เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมองไปเลยว่าเป้า
หมายสูงสุดของเราทุกคนก็คือเราจะต้องสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในงานให้
ได้ เพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มกลับไปดูในบริบทการทำางานของเขาแล้วว่าใน
แต่ละส่วนงาน จะทำาอย่างไรถึงจะให้เกิดมาตรฐานคุณภาพให้ได้ ย้อนกลับ
มาที่กระบวนการการทำางานอย่างมีส่วนร่วม สำานักกิจการพิเศษไม่ได้ทำางาน
เฉพาะหน่วยงานของสำานักกิจการพิเศษเพียงอย่างเดียวแต่การมีส่วนร่วม
ตรงนี้มันจะขยายออกไปอีกว่าในทุกหน่วยงานต้องย้อนกลับไปดูพันธกิจหลัก 
พันธกิจหลักของเรามีไว้ก็คือการเชื่อมโยง เชื่อมโยงอย่างไร เราจะต้องเชื่อม
โยงในด้านของวิชาการบวกกับวิชาชีพเฉพาะในส่วนของสายงานต่างๆ โดย
สำานักกิจการพิเศษเป็นเหมือนเวทีเชื่อมโยงให้สายวิชาการและสายวิชาชีพ ให้
สามารถทำางานร่วมกัน และเกิดเป็นผลที่นำาไปสู่การปฏิบัติได้ 
 สำาหรับการเชื่อมโยงนั้น ถ้าโรงแรมสวนดุสิตเพลส มีหลักสูตรอะไร
ที่เกี่ยวข้อง เราก็จะใช้กระบวนการในการเชื่อมโยงไปสู่ยังหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับงานของโรงแรม  และมีอีกหนึ่งโครงการที่เราดูแลอยู่ โดยเกิดขึ้นมาจาก
นโยบายของผู้บริหาร นั่นก็คือโครงการ UNI จะเห็นได้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของ UNI เกิดมาจากองค์ความรู้จากหลักวิชาการ เช่น สบู่เหลวล้างมือ 
หรือครีมบำารุงมือ เป็นองค์ความรู้จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตในตัวของผลิตภัณฑ์ออกมา จะเห็นได้
ว่า โครงการ UNI ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองแต่ UNI จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยง
ไปที่หลักสูตรหรือคณะของมหาวิทยาลัยเราเอง ตรงนี้เราก็จะเห็นภาพชัดเจน
ขึ้น หรืออีกผลิตภัณฑ์ก็คือน้ำาอบ น้ำาอบก็มาจากความเชี่ยวชาญพื้นฐานของ
การเป็นการเรือน ซึ่งหน่วยงานภายนอกให้การยอมรับในด้านคหกรรมศาสตร์
ของสวนดุสิต  

 ดังนั้น จากการที่สำานักกิจการพิเศษ ใช้ระบบของการมีส่วนร่วม
และการเชื่อมโยง มาเป็นส่วนสำาคัญในพันธกิจหลัก เพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็คือ 
อันดับแรกได้รับการยอมรับในคุณภาพของการทำางาน สองก็คือในเรื่องของ
ตัวเงิน แม้ว่าความคาดหวังจะมองว่า สำานักกิจการพิเศษมีการบริหารงาน
แบบระบบธุรกิจ แต่อย่าลืมว่าเราเป็นธุรกิจที่เราผนวกกับวิชาการ ดังนั้น  
จากนโยบายของผู้บริหารและมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน สำานักกิจการพิเศษ  
จึงดำาเนินงานภายใต้แนวคิด SROI (Social Return On Investment) ทั้งใน 
ด้านธุรกิจ (Business) และวิชาการ (Academic) โดยให้ความสำาคัญในด้าน
การจัดการคุณภาพ และมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้สามารถนำา
นโยบายลงสู่การปฏิบัติ และจะต้องเพิ่มในส่วนของ Social Benefit คือการ
คืนกำาไรให้ชุมชนและสังคมควบคู่ไปด้วย
 นอกจากนี้ สำานักกิจการพิเศษจะนำา Success Model ไปใช้ใน
การขับเคลื่อนกังหันซึ่งก็คือธุรกิจวิชาการให้หมุนอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำา
ศักยภาพทั้งหมดที่เรามีเชื่อมโยงทั้งธุรกิจและวิชาการ ให้เป็นธุรกิจวิชาการ
ที่มีคุณภาพ โดยมีระบบพัฒนา “คน” ภายใต้ Service Mind และสร้าง 
Loyalty คือความภักดีต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ถ้าบุคลากรของสำานัก
กิจการพิเศษมีสองส่วนนี้ ก็จะส่งผลให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์และทุ่มเท
ศักยภาพในการทำางานด้วยสำานึกรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้เกิดคุณภาพ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป       
 จุดเริ่มต้นของธุรกิจวิชาการของสวนดุสิต คือการลองถูกลองผิด 
ของอาจารย์กับนักศึกษา พัฒนาเติบโตขึ้นมา จนเกิดการยอมรับ การลงทุน 
ขายให้ได้กำาไรอย่างน้อยก็ได้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้กับคนที่ทำางาน 
จากนี้ต่อไป สำานักกิจการพิเศษจะมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายใน 
เมื่อภายในเข้มแข็ง เราจะมีความพร้อมออกไปสู่ภายนอกได้ทุกเมื่อ ความ
เข้มแข็ง คือเข้มแข็งทั้งกายและใจ เข้มแข็งทั้งองค์ความรู้ เข้มแข็งทั้งมุม
มองทัศนคติที่เป็นบวก เมื่อถึงเวลานั้น ธุรกิจวิชาการ สำานักกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะมีความเข้มแข็ง สามารถอยู่รอดได้ด้วยคุณภาพที่
สังคมให้การยอมรับ

10 11SDU Timeline SDU Timeline

 



12 13SDU Timeline SDU Timeline



12 13SDU Timeline SDU Timeline

 
Coming Up



 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
หากเปรียบสวนดุสิตเหมือนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ กลไกและฟันเฟื่องทุกตัว
เดินเครื่องเต็มสูบ มีกลิ่นอายของความสำาเร็จอยู่ข้างหน้า เพราะเราพร้อมเติบโตไป
ด้วยกัน 

 สำาหรับ SDU Timeline ฉบับนี้ ยังคงเจาะลึกทุกการเปลี่ยนแปลง ภายใต้
คอนเซ็ป (Concept) การเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต : Change to the Future เพื่อ
ตอกย้ำา และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ กับคณะผู้บริหารชุดใหม่
นำาทัพโดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2559 ท่ีผ่านมา 
ไฮไลน์สำาคัญของเน้ือหา ทีมบรรณาธิการยังคงเร่งฝีมือ บุกเจาะใจ เปิดวิสัย ของคณะ 
ผู้บริหาร หลังการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ซึ่งทุกคอลัมน์
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก้าวไปสู่อนาคต เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดขึ้น ทิศทาง วิสัยทัศ

การบริหารงาน ในยุคที่ต้อง “ปรับตัวให้ทัน เปลี่ยนแปลงให้เร็ว” กับแนว 
นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติของท่�นอธิก�รบดี พร้อมบทสัมภาษณ์รองอธิการบดี  
ทั้ง 7 คน และคำาคม แนวคิดในการทำางานของบุคลากร อยากรู้ว่าจะแซ่บ จี๊ดจ๊าด
แค่ไหน ต้องลองเปิดอ่านดูค่ะ....
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