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Spotlight



	 ทุกศาสตร์	ทุกความเช่ียวชาญ	“มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”
ได้หย่ังรากลึกมาอย่างยาวนาน	ซ่ึงปัจจุบัน	เน้ือหาหลักสูตรถูกบูรณาการ
ให้ทันสมัย	ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ	เพ่ือให้นักศึกษา
ของสวนดุสิต	สำาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	และมีงานรองรับทันที
 กองบรรณาธิการ	ได้สัมภาษณ์คณบดี	ท้ัง	7	คณะ	เปิดพ้ืนท่ี 
ให้ส่ือสารเจตนารมณ์	วิสัยทัศน์	และเป้าหมายในอนาคตของคณะว่ามี
ทิศทางอย่างไร?	เพ่ือให้บุคลากรภายใต้คณะน้ัน	หรือหน่วยงานต่าง	ๆ	
ภายในมหาวิทยาลัยรับทราบร่วมกัน	โดยทีมงานจัดทำาออกเป็น	2	รูปแบบ	
ท้ังแบบ	VDO	และรูปแบบวารสาร	เร่ิมต้นด้วย	....	

กองบรรณาธิการ

เราพร้อมแล้ว
กับการเป็นมหาวิทยาลัย

ช้ันนำาของประเทศ
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คณะวทิยาการจดัการ
 คณะวิทยาการจัดการ มี 5 หลักสูตร 9 
สาขาวิชา ซึ่งทุกหลักสูตร ล้วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการและการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตนักศึกษา 
ทีม่คีณุภาพ พฒันาหลกัสตูรให้ตรงกบัความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ เชื่อว่า
ถ้านักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในทุกที่ 
ทุกเวลา โอกาสจะเกิดแก่นักศึกษา จึงท�าให้ 
คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอนให้นักศึกษาเรียนสนุก ใช้พลังของความ
เป็นเด็ก ของความเป็นวัยรุ่นในยุคดิจิทัล เข้ามา 
มีส่วนในการจัดการเรียนการสอนในการแสดงออก 
ประกอบกับองค์ความรู้ในภาคทฤษฎี จึงได้จัดพื้นที่
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถ
และศักยภาพในทุกๆ ด้านตามถนัด ซึ่งได้ผลักดัน 
ให้นักศึกษา เข้าร่วมประกวดการแข่งขันระดับ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจหรือแผนการตลาด 
ซึ่งผลงานของนักศกึษากท็�าออกมาได้เป็นอย่างดี  
ได้รางวลัมากมาย หรือแม้แต่การได้ไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ อาทิ การเขียนโครงการ “Start Up 
Thailand” ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม สวนดุสิต เป็นหนึ่งใน 44 
มหาวทิยาลยัทีไ่ด้รบัคดัเลอืก ศกัยภาพของนกัศกึษา 
ถูกดึงมาใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งคณาจารย์ในหลักสูตร
พร้อมที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา 
อย่างดีที่สุด เพื่อให้นักศึกษาสนุกไปกับการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจาก
บริษัทที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น True Corporation 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีหลักสูตรให้เลือกตามความสนใจมากถึง 10 
หลักสูตร เปิดโลกกว้างเพื่อใช้ความสามารถ  
และทักษะทางด้านภาษา อาทิ หลักสูตรภาษาจีน  
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือกับ สถาบันขงจื่อ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี และความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน เรียนรู้กับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง 
หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
ก็สามารถเลือกเรียนได้ เพราะปัจจุบัน “หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ” ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา ที่ต้องการใช้ทักษะ
ภาษาท�างานในอนาคต จึงมีระบบการเรียนการ
สอนแบบเข้มข้น เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเกาหลี นักศึกษาสามารถเรียนควบคู่ไปด้วย  
เก่งหลายภาษาในคราวเดียวกัน 
 แต่มีหลักสูตรน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดรับสมัคร
เข้าศึกษาต่อประจำาปี 2560 คือ หลักสูตรภาษาและ
การสื่อสาร จะเน้นเรื่องการเรียนทักษะและความรู้ 
ที่เกี่ยวกับภาษาไทย 50% ของหลักสูตรทั้งหมด 
และอีก 50% เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาที่จบ
หลักสูตรนี้ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างคล่องแคล่ว หรือนักศึกษาบางคนไม่ชอบ
เรียนภาษา ไม่อยากวุ่นวายในเรื่องของการสื่อสาร 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ยังมีหลักสูตรรัฐศาสตร์, 
นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่ง 3 หลักสูตร
นี้ ได้พัฒนาออกมาเป็นหลักสูตรใหม่ ภายใต้ช่ือ 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เพราะฉะน้ันนักศึกษา 
ที่อยากจะเป็นนักปกครองและสนใจองค์ความรู้ใน 
เร่ืองของกฎหมาย ก็สามารถเลือกเรียนใน 3 หลักสูตร 
น้ีได้ อีกหลักสูตรที่ตอบโจทย์นักศึกษา ที่ให้ความ 
สนใจเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้า และรู้จักใช้ข้อมูล 
สารสนเทศอย่างชาญฉลาด สามารถเลือกเรียน 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร 
ได้ มีจุดที่น่าสนใจ คือ สามารถบริหารจัดการข้อมูล 
ข่าวสารที่ได้ หรือจะเป็นหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ บริหารจัดกาความเครียด
และความขัดแย้งของคนในองค์กรได้ และหลักสูตร
สุดท้ายที่น่าสนใจ และเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความ
ต้องการของประเทศชาติ บุคคลท่ีอยากเป็นครูศิลปะ  

ต้องเลือกเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาศิลปศึกษา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเรียน 5 ปี 
คณาจารย์ที่สอนเป็นคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของการวาดภาพ ไม่ว่าจะเป็นสีน้�า สีน้�ามัน 
มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งทุกสาขาวิชาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณภาพคับแก้ว
อย่างแน่นอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หรือ CP เป็นการร่วมกันสร้างหลักสูตร เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียน พร้อมฝึกงานจริง มีรายได้จริง 
และเมื่อส�าเร็จไปแล้ว สามารถท�างานได้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประกอบ 
ด้วย 3 กลุม่วชิา ได้แก่ กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์ประยกุต์ 
อาทิ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง, หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม, หลักสูตรอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย, หลักสูตรเทคโนโลยี
เคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่ง
แวดล้อม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาทิ 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ และหลักสูตรวิชาการสอนคณิตศาสตร์
และฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการวิจัยบนความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อ
เน้นให้บณัฑติ เป็นบณัฑติทีพ่ร้อมใช้ และเป็นบณัฑิต 
นกัปฏบิตั ิให้มทีกัษะในศตวรรษที ่21 ตามมาตรฐาน 
วิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน  
โดยเอื้อสิ่งอ�านวยความสะดวกสนับสนุนการเรียน 
การสอน เช่น ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน
ระดับสากล ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานสากล 
ได้รับรองจากองค์กรต่างๆ ในระดับสากล มีการ
สนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัในเรือ่งของห้องปฏบิตักิาร 
คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้
รับประโยชน์สูงสุด อาทิ แพนราชเทวีกรุ๊ป  
มหาวิทยาลัยเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ยังมีทุน
การศกึษาให้แก่นกัศกึษาด้วย เพราะฉะนัน้ จงึมัน่ใจ 
ได้ว่า คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสร้างบณัฑติ 
ที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์ เน้นเรื่องการพัฒนา
บัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะของการเป็นพลเมือง
โลกศตวรรษที่ 21 ดังนั้น รูปแบบการสอนภาค
ทฤษฎี จะเป็นการใช้สถานการณ์จ�าลอง หุ่นจ�าลอง 
และการวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะ 
ให้นักศึกษาเป็นผู้นำาในด้านการพยาบาล การทำางาน 
ในอนาคต ส�าหรับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะ 
ได้ฝึกประสบการณ์จากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ของกรุงเทพฯ อาทิ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาล 
สิรินธร รวมทั้งการฝึกงานในชุมชน โดยฝึกงานร่วม
กับศูนย์บริการสาธารณสุข ส�านักอนามัยกรุงเทพฯ 
จากประสบการณ์ทั้งหมดนี้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ รวมทั้งการหล่อหลอมจากคณาจารย์ ได้รับ 
การดูแลทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว และเรื่อง 
อนาคต โดยมีหอพักให้พักในบริเวณรั้วของ
มหาวิทยาลัย มีรถรับส่งให้ไปฝึกงาน มีอาจารย์
ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด เหมือนพี่เหมือนน้อง 
เพราะฉะนั้นไม่ว่านักศึกษาจะมีความสุขหรือความ
ทุกข์อย่างไร ก็จะอยู่ในความดูแลของอาจารย์ ส่ง
ผลให้นักศึกษา เป็นคนมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมี
ทุนจากแหล่งงานที่จะมอบทุนการศึกษาให้ ตั้งแต่
ชั้นปีที่ 3 อีกด้วย ภารกิจข้างต้น จึงถือว่านักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีคุณสมบัติพยาบาล 
วิชาชีพเป็นท่ีต้องการของโรงพยาบาลเอกชน หรือ 
โรงพยาบาลรัฐ หรือตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ 
เลยทีเดียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมความ
ช�านาญด้านการบริการเข้าไว้ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ 
ธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยว  
การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง รวมถึง
หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
Hospitality Management 
 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เน้นเนื้อหา
พัฒนาให้นักศึกษาเป็นนักการโรงแรมมืออาชีพ หรือ 
professional hotelier เรียนตั้งแต่ ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ฝึกปฏิบัติต้ังแต่ปี 1 ท้ังส่วนของอาคาร 
อเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจของมหาวิทยาลัย 
และฝึกกับโรงแรมชั้นน�า 5 ดาว ซึ่งเป็นโรงแรมใน
ความร่วมมือ เพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคนฝึกปฏิบัติ
ในทุกต�าแหน่ง ทุกฝ่าย เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้ว่าตนเอง 
เหมาะกับงานส่วนไหนของโรงแรม เมื่อส�าเร็จการ
ศึกษาแล้วสามารถเลือกงานได้ตรงตามถนัด
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว สร้างนักศึกษาให้
เป็นผู้น�าเที่ยวยุคใหม่ รู้ลึกมรดกไทย และให้ข้อมูล
อย่างมืออาชีพ หรือเรียกว่า The Twenty-first Century 
Travel advisor เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าทางการท่องเท่ียว 
เน้นข้อมูลท่ีถูกต้อง ถือเป็นนักประวัติศาสตร์ไปในตัว 
แต่มีความทันสมัย เก่งเทคโนโลยี ฉะนั้น นักศึกษา
เข้ามาเรียนที่หลักสูตรนี้จะได้ออกบูธจริง ได้ท�าทัวร์
จ�าลอง เหมือนเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ พาลูกค้าออก
ไปทัวร์จริงๆ ในเส้นทางที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง  
การันตีด้วย เรียนจบได้รับบัตรไกด์ทุกคน เป็นบัตร
ไกด์ที่สามารถน�าเที่ยวได้ทั่วทั้งประเทศไทย และ
เป็นบัตรไกด์สากล
 สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรได้ท�า 
ความร่วมมือกับสายการบินแห่งชาติ บริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) จึงเป็นโอกาสอันดี 
ที่นักศึกษาจะได้ท�างานในสนามบิน ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ หรือ Irradiation Attendant อยู่ใน
คาร์โก้ อยู่ในชิปปิ้ง อยู่ในส่วนของขนส่งได้ทุกภาค
ส่วนในธุรกิจการบิน 

 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและ
การจัดแสดง เป็นอุตสาหกรรมที่ก�าลังเฟื่องฟูอยู่ 
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)  
ซ่ึงประกอบไปด้วย 1. การจัดการประชุม (Meeting)
2. การจัดน�าเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน  
(Incentives) 3. การจัดประชุมนานาชาติ  
(Conventions) 4. การจัดนิทรรศการ (Exhibitions) 
ถือได้ว่าไมซ์ก�าลังเข้ามาอย่างกว้างขวางใน
ประเทศไทย นักศึกษาจะได้เรียนเน้ือหาอย่างเข้มข้น 
รวมถึงฝึกทักษะในการพูดพรีเซนต์งาน เรียนรู้การ
ประมูลงานอย่างมืออาชีพ เรียนการวาดรูปออกแบบ 
จนถึงงานทางด้าน Production หากมองอนาคต
หลักสูตรดังกล่าว มีความน่าสนใจในการศึกษาเป็น
อย่างมาก
 สาขาวิชาอินเตอร์ หรือเรียกว่า Hospitality 
Management เน้นเนื้อหาไปที่การบริหารจัดการ 
ฝึกทักษะอาชีพ ทุกวิชาสอดแทรกความเป็น  
management เข้าไปด้วย ฉะน้ัน นักศึกษาสามารถ 
ท�างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด อาทิ 
ด้านโรงแรม ด้านการวางแผนน�าเที่ยว หรือจะเป็น
ทางด้านไมซ์ ซึ่งจุดเด่น คือ การเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษทุกรายวิชา และถ้านักศึกษาสามารถ
ผ่านภาษาอังกฤษได้ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สามารถไป
เรียนที่ Oakland University of Technology ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ หากเรียนครบ 1 ปี (เรียน 4 - 5 
รายวิชา) และผ่านฝึกงานอีก 40 - 60 ช่ัวโมง ถ้าผ่าน 
กระบวนการทุกอย่างสมบูรณ์ ก็จะได้ปริญญา 2 ใบ 
ทั้งจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Oakland  
University of Technology ด้วย ซึ่งโรงเรียนการ 
ท่องเที่ยวและการบริการ ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของ
แหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติส�าหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จึงกล้า
การันตีคุณภาพนักศึกษาทุกหลักสูตรว่ามีศักยภาพ 
สู้นานาประเทศได้

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
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โรงเรียนการเรือน
 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการเรียนการ
สอนด้านอาหาร ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 4 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
บริการ หรือหลักสูตรเชฟ เน้นให้บัณฑิตจบออกไป
สามารถประกอบอาหารได้ทั้งอาหารไทย อาหาร
เอเชีย อาหารยุโรป อาหารอินเดีย ได้ทุกประเภท
ของอาหาร และสามารถบริหารจัดการการผลิต
อาหารส�าหรับคนจ�านวนมากในธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหาร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตร
ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการผลิตอาหาร แต่จะมีลักษณะพิเศษ 
คือ สามารถท�างานด้านศิลปะประดิษฐ์ การเย็บ
งานใบตอง การแกะสลัก งานประดิษฐ์จากผ้า ทั้งนี้ 
โรงเรียนการเรือน ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร 
ได้แก่ “หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร” บัณฑิตสามารถ
ประกอบอาหารได้เช่นกัน แต่ขยายไปถึงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สามารถเข้าไปท�างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ และหลักสูตร 
“การกำาหนดและการประกอบอาหาร” เป็นหลักสูตร
ที่พิเศษจริงๆ เพราะว่านอกจากสามารถประกอบ
อาหารได้แล้ว สามารถเป็นนักโภชนาการ เป็นผู้ให้
ค�าปรึกษาในเชิงสุขภาพ สามารถก�าหนดอาหาร
ส�าหรับผู้ป่วยในแต่ละโรคได้ เช่น โรคไต โรคเบา
หวาน ควรรับประทานอาหารอย่างไร ซึ่งขณะนี้
ตลาดอาหารสุขภาพค่อนข้างขยายตัวใหญ่ขึ้น ถือ
เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน
 โรงเรียนการเรือน ถึงแม้จะเป็นหนึ่งใน 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เราก็ไม่หยุดที่ 
จะพัฒนา ทั้งเนื้อหาของหลักสูตร และตัวคณาจารย์
ผู้สอน โดยเราสร้างความเข้มแข็งจากการทำา 
ความร่วมมือจากสถานประกอบการภาครัฐและ 
ภาคเอกชน เน้นการปฏบิตัมิากขึน้ พร้อมส่งนกัศกึษา 
ฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการโดยตรง เพื่อ
ให้เกิดทักษะที่ดี สามารถประกอบอาชีพในอนาคต 
เพราะประสบการณ์ที่ได้จากบริษัทใหญ่ที่มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีและสมบูรณ์ ท�าให้นักศึกษาได้
รับประสบการณ์ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยค�านึงถึงห้อง
ปฏิบัติการ ต้องมีความทันสมัย อุปกรณ์ เครื่องมือ
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เอื้อประโยชน์แก่
นักศึกษาสูงสุด เพราะหลักสูตรทางด้านอาหาร  
ร้อยละ 90 ของรายวิชาจะเน้นการปฏิบัติการ  

ส่งผลให้นกัศกึษามคีวามเชีย่วชาญ สามารถน�าไป
ประกอบวิชาชีพได้จริง นอกจากนี้ ยังมีความร่วม
มือกับสมาคมวิชาชีพ สมาคมเชฟในประเทศไทย  
ช่วยในการฝึกฝนของนักศึกษาหรือเตรียมนักศึกษา
เข้าสู่การแข่งขันในเวทีต่างๆ ซึ่งในแต่ละปี ผลงาน
ประเมินของนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  
รวมถึงตัวคณาจารย์ ก็ได้คุมทีมไปแข่งขันภายนอก
เช่นกัน จึงสร้างความแข็งแกร่งให้กับโรงเรียน
การเรอืน อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิาร คณาจารย์ทกุท่าน 
จะไม่หยุดพัฒนาฝีมือ เร่งสร้างผลงานวิจัย เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นแก่บุคคลภายนอกสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล
คณบดีโรงเรียนการเรือน

คณะครุศาสตร์
 สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งการศึกษาปฐมวัยเป็น 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมานานกว่า  
70 - 80 ปี แพร่หลายในหมู่ครูอนุบาลศึกษา จุดเด่น 
ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ มีการผสมผสานเทคโนโลยี 
เพ่ือให้ทันต่อโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยคณะครุศาสตร์ 
มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งใช้วิชาที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เข้ามา 
ช่วยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนสาขาวิชาประถม
ศึกษานั้น จุดเด่น นอกเหนือจากการมีคณาจารย์
ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในด้านการ
ประถมศึกษาแล้ว สามารถเลือกเรียนรายวิชาเอก
อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคม สามารถเลือกวิชาที่สนใจ 
เพื่อน�าวิชาดังกล่าว ไปสอนในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายได้ อีกจุดเด่น ที่ทางคณะครุศาสตร์ทั้ง 
2 หลักสูตรมีคือ มีโรงเรียนในเครือข่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียน
อนุบาลต้นแบบ เป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลแห่ง
แรกที่เปิดขึ้นอยู่ในบริเวณของคณะครุศาสตร์ ซึ่ง
นักศึกษามีโอกาสที่จะไปเรียนรู้การเป็นครูที่สมบูรณ์
มากขึ้น นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎีใน
ห้องเรียนแล้ว นักศึกษาเหล่านี้จะได้ไปปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และโรงเรียนในเครือข่าย 
มากกว่า 30 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ภารกิจทั้งหมด ก่อเกิดเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อย่างแท้จริง

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน 
คณบดีคณะครุศาสตร์
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“ภาษาและ
การส่ือสาร”	...
ศิลปะการใช้ภาษา
เพ่ือการเป็นผู้นำาคน
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้เปิดหลักสูตรใหม่อย่าง “ภาษาและการส่ือสาร” 
โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว  

มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
คล่องแคล่ว เก่งทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เน้นการใช้ประโยชน์ของภาษา
ในลักษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารอย่างถูกต้อง สามารถประกอบอาชีพ 
ในองค์กรการสื่อสารได้ทั้งหมด นักศึกษาจะมีคุณภาพด้านการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษอย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจากสถิติต�าแหน่งงาน  
ยังขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร เพื่อการประสานสัมพันธ์ใน
องค์กรอยู่มาก บัณฑิตที่ส�าเร็จจากหลักสูตรนี้จะสามารถน�าศิลปะการสื่อสาร
ภาษาไปเพื่อการโน้มน้าวจิตใจคนได้เป็นอย่างดี มีภาวะการเป็นผู้น�าคน หรือ
แม้แต่การประกอบอาชีพเป็นนักแปล ล่ามภาษา เลขานุการ ผู้ประกาศข่าว 
ล็อบบี้ยิสต์ หรือแม้แต่นักประชาสัมพันธ์ บัณฑิตก็สามารถประกอบอาชีพได้
ทั้งหมด จึงเป็นไฮไลท์ที่ส�าคัญของหลักสูตรที่ผู้เรียนเมื่อส�าเร็จการศึกษาออกไป
แล้วสามารถท�างานได้อย่างหลากหลาย และหลักสูตรยังได้พัฒนาสนองความ
ต้องการผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วย นอกจากน้ี ทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ยังได้พัฒนาหลักสูตรเก่าให้มีความทันสมัยอีกด้วย โดยการน�าข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาของเราเข้าไปท�างานมาปรับปรุง เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อก่อนมีการสอนที่
เน้นเนื้อหาด้านการแปลวรรณกรรม และวรรณคดีต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา
เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในตัวภาษาและสามารถแปลภาษาได้อย่างสละสลวย แต่
หลักสูตรใหม่นี้จะปรับให้นักศึกษาซึ่งเมื่อขึ้นชั้นปี 2 แล้วจะเลือกเรียนกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านภาษา โดยเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50 และเลือกเรียน
วิชาเฉพาะด้านกลุ่มภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 
และฝร่ังเศส อีกร้อยละ 50 น้ัน หมายความว่า นักศึกษาจะได้เปิดกว้างอนาคต 
ของตนเองด้านภาษา เรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม
ในตัวนักศึกษา สร้างความได้เปรียบและสามารถแข่งขันต�าแหน่งงานกับนานา
ประเทศได้

เทรนด์อาชีพ 
ของคนยุคดิจิทัล... 
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Big	Data
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น 
ได้เปิดหลักสูตรน้องใหม่ถึง 3 หลักสูตร คือ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(วท.บ.), สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (วท.บ.) และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ทล.บ.) ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรมีความน่าสนใจศึกษาต่อเหมือนกัน แต่
หากมองอนาคตตลาดแรงงาน หรือเทรนด์อาชีพที่ประสบความส�าเร็จ และเป็น
ที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัลอันดับที่ 2 คือ นักวิเคราะห์เชิง
สถิติและการท�าเหมืองข้อมูล ที่ถูกอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
จึงควรเป็นอีกสาขาหนึ่งประกอบการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 “สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ หรือ Data Science and 
Analytics” มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ในมิติที่หลากหลาย และค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่า เพื่อการสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ตลอดจนเลือกใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง มีความคิดวิเคราะห์และพัฒนางาน
ด้านวิทยาการข้อมูลอย่างมีระบบ สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ไข และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น 
เมื่อส�าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ  
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business 
Analyst) นักโปรแกรมเมอร์ (Programmer) นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data 
Warehouse Developer) หรือแม้แต่ผู้ประกอบอาชีพอิสระงานด้านวิทยาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics Freelancer) จึงเป็น
หลักสูตรที่มาแรงในยุคนี้

 กองบรรณาธิการ ได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตรนอ้งใหม่ ท่ีเพ่ิงเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจำาปี 2560 ไว้ในคอลัมน์นี้ ซึ่งปีการศึกษาดังกล่าว ถือว่าทางมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ทุกคณะ มีการปรับปรุงเนื้อหา
ใหม่หมด เพื่อให้มีความทันสมัย และรองรับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป ทีมงานได้สัมภาษณ์คณบดี เจาะลึกหลักสูตร 
ที่น่าสนใจ มาแนะนำา 2 หลักสูตร นั่นก็คือ “สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ หรือ Data Science and Analytics” 
และ “ภาษาและการสื่อสาร”

กองบรรณาธิการ
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 รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบด ีกล่าวถึง กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มอบหมายให้ รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย 

และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ล�าปาง นครนายก ร่วมใจจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  
“ดอกดารารัตน์ หรือภาษาอังกฤษเรียก ดอกแดฟโฟดิล” เพราะเป็นดอกไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงโปรด  
โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด แต่ด้วยปัจจุบัน วัสดุ อุปกรณ์ หายากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

จึงเลือกใช้กระดาษสา หรือกระดาษอัด แทนเปลือกข้าวโพด และได้ผ่านเห็นชอบจากส�านักพระราชวังเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเริ่ม
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ต้ังแต่วันท่ี 27 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. 

 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 จ�านวนทั้งสิ้น 100,000 ดอก โดยส่งมอบให้ส�านักพระราชวัง,
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ส�านักงานเขตดุสิต เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดี และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กองบรรณาธิการ

สวนดุสิต	ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
“ดอกดารารัตน์” เพ่ือถวายความจงรักภักดี	

และใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

6 7SDU Timeline SDU Timeline

Story
   



6 7SDU Timeline SDU Timeline

      



 ไม่นานมาน้ี ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 
ได้มีโอกาสจัดอบรม “หลักสูตรอาหารไทย” ให้
กับกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์จาก Schoolcraft 
College รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
อาจารย์จาก Schoolcraft College ก็ได้อบรมการ
ทำาอาหารอเมริกันแบบประยุกต์ในแต่ละภูมิภาค ให้ 
กับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่ง
เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารและ 
เรียนรู้ถึงความหลากหลายของอาหารประจำาชาติ
 Mr.Jeffrey M.Gabriel เป็น Master Chef 
รุ่นแรกๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา เคยได้รับ
รางวัลเหรียญทองโอลิมปิก ในการแข่งขันท�าอาหาร
และอีกหลายๆ รายการในประเทศสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี้ เคยได้รับเชิญมาเป็นกรรมการตัดสินใน
งาน THAIFEX-World of food ASIA 2015 ด้วย 

ประสบการณ์ในการมามหาวิทยาลัย
สวนดุสิตในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง
 “รู้สึกประทับใจมากที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปัน
ความรู้กับคนที่มีประสบการณ์ทางด้านเชฟด้วยกัน 
และได้มีโอกาสเรียนอาหารไทยที่สวนดุสิต คือใน
ช่วงวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เมนูอาหาร
ไทยที่ได้ท�าและชื่นชอบมากก็คือ ‘ต้มข่าไก่’ ส่วน
เมนูที่ยากที่สุดคือ ‘แกงมัสมั่น’ เพราะต้องใช้เวลา
ที่นานพอสมควร มองว่าอาหารไทยกับอาหารยุโรป
นั้นมีความแตกต่างกันมากทีเดียว เพราะอาหารไทย

Master	Chef	ช้ีแนะ	
ความเป็นเลิศของอาหาร
อยู่ท่ี	“วัตถุดิบ”	ไม่ว่าไทย
หรือยุโรป
สัมภาษณ์พิเศษ	Mr.Jeffrey	M.Gabriel, 
Master	Chef	จาก	Schoolcraft	 
College,	USA

“ ในอนาคตคนที่เป็นเชฟเวลาเจอวัตถุดิบ

ที่เราไม่คุ้นเคย คุณก็จะต้องทำาความรู้จัก

และเข้าใจในวัตถุดิบของประเทศนั้นๆ

เพื่อที่จะได้ใช้เป็น”
จะมีรสชาติความเผ็ดและความหวานมีรสชาติของ
เครื่องเทศแบบไทยๆ ส่วนอาหารยุโรปจะออกแนว
เรียบง่าย คือมีกลิ่นหรือรสชาติของอาหารแบบเบาๆ 
เน้นรสชาติที่ออกมาจากวัตถุดิบเป็นหลัก”

ไฮไลท์การทำาอาหารอเมริกัน
แบบประยุกต์ครั้งนี้คืออะไร
 โจทย์ครั้งนี้คือ การท�าอาหารอเมริกันแบบ
ประยุกต์ในแต่ละภูมิภาค และต้องการที่จะน�าเสนอ 
วัตถุดิบที่มีชื่อของทางอเมริกา เราเลยต้องเปิดดู
แผนที่ของอเมริกาก่อนว่ามีภูมิภาคอะไรบ้าง แล้ว
คัดเลือกจุดเด่น เน้นวัตถุดิบแต่ละชนิดของแต่ละ 
ภูมิภาคออกมาใช้ในแต่ละเมนู เช่น เมนูทางตอนใต้ 
ของอเมริกา ก็คือ ‘ซุปกอมโบ’ จากรัฐลุยเซียน่า  
รัฐนี้จะเด่นในเรื่องอาหารที่มีการรมควันและมีชื่อ
ทางด้านเครื่องเทศ
 ส่วนของหวานก็อย่างเช่น พีนัตบัตเตอร์คุกกี้ 
(Peanut butter cookies) เป็นคุกกี้ที่ท�าโดยไม่ใช้
แป้ง เนื่องจากปัจจุบัน คนอเมริกาแพ้ ‘กลูเตน’* 
เยอะมาก ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับคนรัก
สุขภาพ และนับว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของคนอเมริกา 
ในเวลานี้

มุมมองของเชฟเมื่อทานอาหารยุโรป
ในไทย
 “คนไทยท�าอาหารยุโรปจะมีความแตกต่าง 
จากคนตะวันตกท�ามาก ยกตัวอย่าง ไส้กรอกที่ทาน
ในโรงแรมไทยจะเป็นลักษณะการน�าไปอบหรือไม่
ก็น�าไปนึ่ง แต่ต่างประเทศจะใช้วิธีการย่าง ส่วน
เบคอนก็จะไม่ค่อยกรอบเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งที่ท�าให้
การทานอาหารยุโรปในประเทศไทยรสชาติจะ 
ไม่เป็นยุโรปแบบดั้งเดิม ก็เนื่องมาจากวัตถุดิบ 
บางอย่างไม่สามารถหาได้จากเมืองไทย เหมือน
เวลาที่คนไทยไปทานอาหารไทยในต่างประเทศ 
ก็แบบเดียวกัน”

อลิศ พันธ์พรสม (เรื่อง)
นายพิพัฒน์พล เพ็ญเกิด และ นายอิทธินันท์ วงษ์ฟัก (ภาพ)

Louisiana 
Chicken
and Shrimp 
Gumbo

เกร็ดความรู้
*กลูเตน (Gluten) เป็นโปรตีนชนิดหน่ึงท่ีพบได้ ในข้าวสาลี ข้าวไรย์ และข้าวบาร์เลย์ ซ่ึงพบในผลิตภัณฑ์ท่ีทำาจากแป้งข้าวสาลี 
เช่น เบเกอร่ี พาย เค้ก ‘ผู้ท่ีแพ้กลูเตน’ มีอาการคล้ายกับคนท่ีแพ้นมวัว แม้กินเพียงเล็กน้อย ก็ทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ 
ทำาให้เกิดโรคลำาไส้อักเสบ ท้องอืด ท้องเสีย คล่ืนไส้ อาเจียน มีอาการชาตามแขนและขา 

**(กิดานัล กังแฮ . (2559). รู้ลึก รู้จริง เร่ืองกลูเตน. ค้นเม่ือ 6/มิ.ย./2560, web www.thaihealth.or.th)
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ในฐานะเชฟได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตัดสินในหลายๆ รายการ ฝากแนวทาง 
การทำาอาหารยุโรปที่จะไปแข่งขัน 
 “อันดับแรก ให้เลือกใช้วัตถุดิบในต่าง
ประเทศตามที่มีในสูตรอาหารยุโรป หรือไม่
หนังสือเขียนว่าให้ใช้วัตถุดิบอะไรก็ให้ใช้ตามนั้น
ไม่ควรดัดแปลงมาก เพราะเคยเจอในการแข่งขัน 
คือโจทย์ให้ท�าอาหารแบบตะวันตก แต่ผู้แข่งขัน
ท�า ปอเปี๊ยะ (Spring roll) คนส่วนใหญ่จะเข้าใจ
ว่าถ้าท�าไส้เป็นแบบยุโรป แล้วห่อด้วยแผ่นสปริง
โรลก็จะกลายเป็นอาหารตะวันตก ซึ่งผู้เข้า
แข่งขันมักเข้าใจผิด อาหารยุโรปหรืออาหาร
แบบตะวันตกจะใช้พื้นฐานการท�าอาหาร

ฝรั่งเศสเป็นหลัก ที่ส�าคัญอย่าสับสน! ไม่เอา
อาหารฟิวชั่นมารวมกับอาหารยุโรปเพราะ 
อาหารฟิวชั่นก็คือ ฟิวชั่น (FUSION Food) 
คือ การผสมผสานระหว่างอาหารแต่ละชนิด
มารวมกัน อาหารตะวันตก คือ อาหารทาง
ทวีปยุโรปหรืออเมริกา ซึ่งมันคนละอย่างกัน 
   ยกตัวอย่างที่เห็นบ่อย อย่าง..การตุ๋น
ซ่ีโครงของฝร่ัง บางทีคนท�าเข้าใจผิดใส่ซีอ๊ิวขาว 
ลงไป ซึ่งก็เป็นวิธีที่ผิด เพราะสูตรต้นฉบับเป็น
แค่น้�าซุป (Stock) ที่ใส่จ�าพวกกระเทียม หรือ
เครื่องเทศจ�าพวกโรสแมรี่อีกนิดหน่อยเท่านั้น

ผู้จัดโครงการ
      ด้วยความที่
อยากเรียนเกี่ยวกับ
ทางด้านอาหาร มีคน 
แนะน�าให้สมัครเรียน 
ที่ Schoolcraft 
College ซึ่งในระหว่าง
ที่เรียน ได้เป็นผู้ช่วยเชฟ
Mr.Jeffrey M.Gabriel เมื่อเรียนจบเรากลับมาที่ 
ไทย เชฟมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน 
ในการแข่งขัน THAIFEX และเข้ามาเยี่ยมเราที่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้มีโอกาสน�าชมศูนย์
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นช่วงที่ประจวบ
เหมาะพอดีที่เชฟอยากจะจัดกรุ๊ปพานักศึกษาจาก 
Schoolcraft College มาแลกเปล่ียนการท�าอาหาร 
เราจึงได้มี “โครงการอบรมหลักสูตรอาหารไทยให้
กับกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์จาก Schoolcraft 
College รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา” นี้ขึ้น
มา ซึ่งทางเชฟเองก็ยินดีมาให้ความรู้ในเรื่อง “การ
ท�าอาหารอเมริกันแบบประยุกต์ในแต่ละภูมิภาค” 
ให้กับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวปัญจมา ประภาพันธ์ศักดิ์  
นักการอาหาร (การอาหาร) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต

FourlessPeanut Butter Chocolate Chunk Cookies 
 (Gluten Free and Dairy Free)

“จากที่ได้มาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสดูนักศึกษา
สวนดุสิตที่เตรียมตัวจะไปแข่งขันทำาอาหาร ถือว่า
นักศึกษาสวนดุสิตมีความเข้าใจในอาหารยุโรปเป็นอย่างดี 
เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการอาหารอื่นๆ และที่เห็น
เด่นชัดก็คือ นักศึกษาสวนดุสิตมีเทคนิคการจัดตกแต่ง
จานได้อย่างสวยงาม มีการวางอย่างมีสัดส่วนและ
ลงตัว”

Maui Macadamia Nut Tart
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การขาย การจัดวางสินค้าที่โฮมเบเกอรี่ 
พนักงานทุกคนถึงแม้จะสื่อสารภาษา
อังกฤษได้ไม่มากแต่ทุกคนเต็มใจช่วยเหลือ 
จึงเกิดความประทับใจนอกจากนี้  
ยังชื่นชอบชุดเครื่องแบบนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีป้ายแถบภาษา
อังกฤษที่แขนเสื้อ เขียนว่า “สวนดุสิต” 
ซึ่งประเทศตน นักศึกษาไม่มีชุดเครื่อง
แบบนักศึกษา จึงรู้สึกแปลกใหม่ และ
สร้างความภาคภูมิใจ เมื่อมีคนถาม
ว่าเรียนที่สวนดุสิตใช่ไหม? (ยิ้ม) “… 

เวลาเราใส่ชุดนักศึกษาย่อมบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเราเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อย่างแท้จริงค่ะ…”

 ทั้งนี้ Mr. Sebastian Kristandl 
(เทียน) ได้กล่าวเสริมว่า ตนได้ประสบการณ์ 
ใหม่ๆ อย่างหลากหลาย ได้ใช้ทักษะชีวิตที่
แตกต่างจากประเทศของตัวเอง ประทับใจครูที่
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้สอนเทคนิคการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติ 
แนะน�าการเป็นครูที่ดีต้องสอนอย่างไร? สอน
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็กเล็ก ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์ 
เป็นอย่างมาก จึงรู้สึกโชคดีที่มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประเด็นที่ส�าคัญที่สุดคือความ
ประทับใจที่มหาวิทยาลัย มีบริเวณกว้างขวาง สะอาด มีตึกอาคารที่ทันสมัย 
และมีสิ่งอุปโภคบริโภคครบครัน อ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก 
สุดท้ายขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาที่ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นกันเอง ท�าให้รู้สึกอบอุ่นใจ ซึ่งประโยชน์จากการมาศึกษาแลกเปลี่ยนใน
ครั้งนี้ ถือว่ามีคุณค่าและสามารถน�ากลับไปพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง

 ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มุ่งเน้น 
สร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันการศึกษาชั้นนำาอย่างหลากหลาย เพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักศึกษาสวนดุสิต อาทิ การทำาความร่วมมือกับ 
University College of Teacher Education Styria 
ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย 
 โครงการความร่วมมือในระดับนานาชาติของคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการอย่างหลากหลาย ซึ่ง 
ครั้งนี้ ประเทศออสเตรีย ส่งนักศึกษามาเรียนกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 คน 
เป็นเวลา 4 เดือน คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดเนื้อหาการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ โดยเน้นความเช่ียวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านอาหาร 
และด้านการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้นักศึกษาจากประเทศออสเตรีย ได้เรียน 
ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย การท�าอาหารไทย ขนมอบ ตลอดจนฝึกประสบการณ์ 
ด้านการสอนที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทั้งยัง ได้มีการเรียนร่วมกับนักศึกษา
ของเรา เกิดการเชื่อมโยงผ่านพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 
ไปในตัว และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน

        Ms. Thaler Maria Magdalena 
(มะลิ) กล่าวถึง โครงการศึกษาแลกเปลี่ยน
กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า รู้สึกดีใจกับการ
เดินทางมาครั้งนี้ อาจารย์ และเพื่อนร่วมชั้น
เรียนคอยดูแล ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ซึ่งตนได้
ประสบการณ์ที่ดีอย่างมาก โดยเฉพาะได้เรียน
รู้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งการมาเรียนที่
สวนดุสิต ตนได้เรียนด้านอาหาร มีโอกาส 
ไปฝึกท�าอาหารจริง และเรียนรู้ระบบ 

“มสด. ดึงนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วม”
โชว์ศักยภาพด้านอัตลักษณ์	นักศึกษาไทย 
ได้ภาษา...	เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
ปภาวรินทร์ สังฆพรหม
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 ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา การด�าเนินงานของสภาคณาจารย์ 
และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ�าปีงบประมาณ 2559 - 2560  
ได้ด�าเนินงานตามพันธกิจที่ส�าคัญคือ การให้ค�าปรึกษาและข้อแนะน�า 
แก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมจรรยาบรรณ ความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของ
คณาจารย์และพนักงาน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ�ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ คณะกรรมการอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร  
 การด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มีการ 
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 
เลขานุการและคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการ 4 คณะ
อนุกรรมการ ดังนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและคณะ
อนุกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน ได้ด�าเนินการ
จัดกิจกรรม หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ 
 1. โครงการ “สร้างความอยู่ดีมีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต” เป็นโครงการส�ารวจข้อมูลจากบุคลากรทุกระดับในการร่วมกันสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากรทุกระดับ ศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรสวนดุสิตในเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการผดุงเกียรติ
ของบุคลากร รวมถึงการรวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้แก่ 
ผู้บริหารระดับสูงทราบ 
 3. โครงการประชุมสภาสัญจรเพื่อรับฟังเสียงประชาคมคนสวนดุสิต 
ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
 4. โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งใช้กีฬาแบดมินตันในการเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากรทุกประเภท 
 5. การผลักดันเรื่อง เครื่องแบบและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 6. การเสนอให้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพแบบกลุ่มส�าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาคมสวนดุสิต โดย
สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย จากนั้น
ได้ข้อสรุปจึงน�าเสนอข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2559 ซึ่งในปัจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ได้รับสิทธิประโยชน์เรียบร้อย
แล้ว 

 7. กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 คือ โครงการให้
ความรู้ด้านกฎหมายทางการศึกษาแก่บุคลากรสวนดุสิต ที่จะจัดขึ้นในวันที่  
14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม Hall 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานยังคงปฏิบัติงาน
โดยด�าเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสภาคณาจารย์และพนักงานที่ได้รับการ
ยอมรับและเป็นที่พึ่งของบุคลากรในการรักษาสิทธิประโยชน์และผดุงเกียรติ” 
ในฐานะตัวแทนสภาคณาจารย์และพนักงาน ขอขอบคุณประชาคมสวนดุสิต 
ทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกสรรให้สภาคณาจารย์และพนักงานเป็นตัวแทนของท่าน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป

1	ปี	สภาคณาจารย์
และพนักงานกับการทำางาน
เพ่ือบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นายณัฐวุฒิ ตันมณี 
เลขานุการคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
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 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรากฐานและพัฒนาจากโรงเรียนมัธยม
วิสามัญการเรือนที่เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่  
พ.ศ. 2477 โดยเปิดด�าเนินการเพื่อฝึกวิชาการเรือนส�าหรับสตรี เช่น อาหาร 
และโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ การตัดเย็บเสื้อผ้า การจัดตกแต่งบ้าน จึงได้
สั่งสมความเชี่ยวชาญและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการบนพื้นฐานและ

อัตลักษณ์ขององค์กรมาอย่างยาวนานกว่า 80 ปี ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มุ่งดำาเนินงานบนพ้ืนฐานความเช่ียวชาญของตนเองภายใต้
อัตลักษณ์ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ 
และการพยาบาลและสุขภาวะ ดังนั้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ 
และบริการวิชาการแก่สังคม จึงกำาหนดจัดงานครบเคร่ืองเร่ืองการเรือน 
ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการทะนุบ�ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการความรู้ความ
เชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการด�าเนินงาน ส่งเสริมการน�าองค์
ความรู้โดยเฉพาะด้านอาหารและศิลปะประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมของไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ในการยกระดับความสามารถด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สวนดุสิต...	จัดงาน
ครบเคร่ืองเร่ืองการเรือน	คร้ังท่ี	7
“บูรณาการศาสตร์การเรือน	
สู่	THAILAND	4.0”

กิจกรรมภายในงานครบเคร่ืองเร่ืองการเรือน คร้ังท่ี 7 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ  
ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9  
  2. กิจกรรมครบเครื่องเรื่องการเรือน สาธิตการประกอบอาหาร และ
นิทรรศการแสดงผลงานด้านอาหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ
  3. กิจกรรมมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่การค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงถือเป็น 
กิจกรรมใหม่ ที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งเห็นความส�าคัญในการสร้าง
มาตรฐานอาหารฮาลาล เพราะปัจจุบันผู้บริโภคอาหารฮาลาลในประชาคมอาเซียน 
มีมากกว่า 200 ล้านคน อีกท้ังมีผู้บริโภคท่ีไม่ใช่มุสลิม แต่ต้องการบริโภคอาหาร 
ท่ีสะอาดและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (clean and healthy food) จ�านวนมาก 
ส่งผลให้อาหารฮาลาลมีส่วนแบ่งทางการตลาด (market segmentation) เพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งมีผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมในตลาดโลกมากกว่า 1,000 ล้านคน จึงจัด
สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารฮาลาลด้วย 
 ดังนั้น งานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 จึงเป็นการบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นำาองค์ความรู้ด้านอาหาร
และศิลปะประดิษฐ์ มาจัดทำามาตรฐานการทำางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
สืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชน สถาบันการศึกษา สังคม 
และนานาชาติต่อไป

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
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 SDU Timeline ฉบับเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน 2560 น�าเสนอคอลัมน์ Story  
ถือเป็นการเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์์ เพื่อใช้ในงาน 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รูป
แบบ “ดอกดารารัตน์” ตามแบบฉบับของสวนดุสิต เน้นความประณีต และเลียนแบบดอกไม้
ธรรมชาติ น�ากลีบดอกไม้จริงมาตัดเป็นแบบ จัดท�าออกมาให้ดูดีให้สมกับพระราชพิธีถวาย 
พระเพลงิพระบรมศพฯ เพือ่ถวายความจงรกัภกัด ีและขอเชญิชวนแสดงความอาลยั เวลา 10.00 น. 
ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1

 นอกจากน้ี ยังมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และเน้ือหาหลักสูตรต่างๆ โดยทีม
บรรณาธิการได้สัมภาษณ์เจาะลึกเปิดใจคณบดีทั้ง 7 คณะ ในคอลัมน์ SDU Direction และ
สัมภาษณ์พิเศษ หลักสูตรน้องใหม่ที่เปิดรับสมัคร ประจ�าปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ยังมีเนื้อหา 
ทีน่า่สนใจ เก่ียวกับความเป็นมหาวิทยาลยันานาชาต ิโดยสรา้งความรว่มมือกับเครอืขา่ยสถาบัน 
การศึกษาชั้นน�าของต่างชาติ ถ่ายทอดผ่านคอลัมน์ Like & Share และ Identity ในการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มขา่วสารความเคลือ่นไหวของมหาวทิยาลยัอกีมากมาย ตดิตาม
อ่านทุกคอลัมน์ ได้ในฉบับนี้

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

EXECUTIVE Editor
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน : อธิการบดี 

CONSULTING Editor
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

EDITOR at Large
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ : ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ : ผู้อ�านวยการส�านักงานมหาวิทยาลัย 

EDITOR
ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ : ผู้อ�านวยการ กองประชาสัมพันธ์ 

EDITORIAL Staff
นายไพศาล คงสถิตสถาพร/นายพศิน อินทา/นายพิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

นางสาวมีนา แนมขุนทด/นายสรรค์วเรศ กระต่ายทอง/นางสาวอลิส พันธ์พรสม
นายธีรพจน์ จินดาเดช/นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู่/นายปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี : เครือข่ายประชาสัมพันธ์

EDITORIAL Coordinator
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม 

DESIGNED by
ดร.วิโรจน์ เทพบุตร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

การส่งข่าวสารและงานเขียนเพื่อลงตีพิมพ ์หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งข่าว/ข้อเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ปิดเล่ม เวลา 16.30 น. โดยส่ง
ข้อมูล (เนื้อหาประมาณ 1 หน้า A4, Font ขนาด 14 pt) และภาพประกอบข่าว (ไฟล์ jpeg. ขนาดความ
ละเอียด 300 pixel. ขึ้นไป) สามารถจัดส่งได้ 2 ช่องทาง คือ อีเมล: sdu.prnetwork@gmail.com
และกองประชาสัมพันธ์ ห้อง 316 อาคาร 3 ชั้น 1 โทรศัพท์: 0 2244 5102-4 โทรสาร: 0 2244 5103

SDU Timeline เป็นเอกสารเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลงาน ทางการศึกษา
ตลอดจนเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ และสังคม

this month:
The communication for all

SDU Direction 1-4 
เราพร้อมแล้ว กับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า
ของประเทศ

Special Report 5
หลักสูตรใหม่ ปี 2560

Story 6-7 
สวนดุสิต ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
“ดอกดารารัตน์” เพื่อถวายความจงรักภักดี

Identity 8-9 
Master Chef ชี้แนะความเป็นเลิศของอาหารอยู่ที่
“วัตถุดิบ” ไม่ว่าไทยหรือยุโรป

Like & Share 10 
“มสด. ดึงนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วม”
โชว์ศักยภาพด้านอัตลักษณ์
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1 ปี สภาคณาจารย์และพนักงานกับการท�างาน
เพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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