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ฉบับปฐมฤกษ ์ ซึ่งเป็นฉบับแรก 

ถือฤกษ์ดีช่วงต้นปี 2558 และจะปร�กฏ

โฉมให้ได้อ่�นกันทุกเดือนต่อจ�กนี้ และ
ตลอดทั้งปี 2558 เพื่อเป็นช่องท�งในก�ร

เผยแพร่นโยบ�ย ข่�วส�รและก�รดำ�เนินกิจกรรม
ต�่งๆ ตลอดจนเป็นสื่อกล�งในก�รแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้ คว�มคิดเห็น
และประสบก�รณ์ซึ่งกันและกัน ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเนื้อห�
ในจดหม�ยข่�วฉบับนี้ประกอบด้วยส�ระที่ครอบคลุมเรื่องร�วของผู้บริห�ร 
คณ�จ�รย์ บุคล�กร และนักศึกษ� 
  กองบรรรณ�ธิก�รหวังว่� จดหม�ยข่�ว SDU Timeline จะเป็น
ช่องท�งก�รสื่อส�รที่จะช่วยเสริมสร้�งกำ�ลังใจและคว�มเข้มแข็งให้กับ
ประช�คมสวนดุสิตได้สรรค์สร�้งองค์คว�มรู้ เพื่อประโยชน์ต่อมห�วิทย�ลัยฯ 
และสังคมอย่�งต่อเนื่อง สำ�หรับคว�มเข้มข้นในฉบับปฐมฤกษ์เป็นคว�ม
พอใจของบรรณ�ธิก�รระดับหนึ่ง และยินดีน้อมรับ ข้อเสนอแนะ ก�รติชม 
ให้กำ�ลังใจ หรือส่งข่�วส�รม�ได้ท�ง sdu.prnetwork@gmail.com หรือ 
จัดส่งม�ยังกลุ่มง�นประช�สัมพันธ์ ห้อง 316 อ�ค�ร 3 ชั้น 1
  ในโอก�สนี้กองบรรณ�ธิก�รใคร่ขอขอบคุณคณะผู้บริห�ร ผู้แทน 
จ�กคณะ หน่วยง�น สำ�นักที่สนับสนุน และให้คว�มร่วมมือผลักดันให้
จดหม�ยข่�วฉบับนี้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี 

ดร. ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

sdu.prnetwork@gmail.com
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  ในก�รประชุม ประช�คมสวนดุสิต ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วม
สร้�งสรรค์ สวนดุสิต สู่คว�มเป็นเลิศที่ผ�่นม� ผมได้มีโอก�สพูดถึงทิศท�ง
ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิตที่เติบโตอย�่งต่อเนื่อง จนก�้วม�ถึงปี
ที่ 80 ว่�ทุกย่�งก้�วที่เร�เดินมีทิศท�งชัดเจน จนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ทั้ง 4 ด้�น คือ ด้�นอ�ห�ร ก�รศึกษ�ปฐมวัย อุตส�หกรรมก�รบริก�ร 
และก�รพย�บ�ลและสุขภ�วะ ทิศท�งของสวนดุสิตขับเคลื่อนผ�่นกลยุทธ์
ของมห�วิทย�ลัย โดยสภ�มห�วิทย�ลัยเป็นผู้กำ�หนดกรอบนโยบ�ย
ต่�งๆ ซึ่งประช�คมสวนดุสิตมีแผนกลยุทธ์ถึงปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึง
คว�มร่วมไม้ร่วมมือของประช�คมสวนดุสิตทุกคน ที่พร้อมก�้วสู่ก�รเป็น
มห�วิทย�ลัยสวนดุสิต ถึงแม้จะมีแผนกลยุทธ์ไว้ระยะย�ว แต่คณะผู้บริห�ร
พร้อมรับมือ และปรับเปลี่ยนต�มบริบทของสังคมที่อ�จเปลี่ยนแปลงไป 
เพร�ะสวนดุสิตมองอย่�งรอบด้�น ทั้งภ�พรวมของโลก นโยบ�ยของรัฐ 
คว�มพร้อมของสวนดุสิตต้องผนวกและหล่อหลอมเป็นทิศท�งเดียวกัน
 ทั้งนี้ประเด็นสำ�คัญ อีกเรื่องยังคงเน้นหนักไปในส่วนของง�น
ประกันคุณภ�พภ�ยใน ซึ่งปีก�รศึกษ� 2556 ได้รับก�รตรวจประเมิน
คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนั้น คณะกรรมก�ร
ตรวจประเมินฯ จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) 
และสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (สมศ.)
ซึ่งปร�กฎผลในระดับดีเยี่ยม ส่งผลให้ก�รประเมินของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (กพร.) ได้จัดสรรงบประม�ณ
สนับสนุนให้แก่มห�วิทย�ลัยออกม�ดีด้วย นับเป็นคว�มสำ�เร็จของ 

พวกเร�อย่�งแท้จริง ทั้งนี้ยังเตรียมพร้อมรับก�รประเมินรูปแบบใหม่ 
ซึ่งต้องมีตัวชี้วัดชัดเจนแยกส่วนกัน โดยก�รประเมินในระดับคณะ 
และมห�วิทย�ลัยฯ จะยึดเกณฑ์คุณภ�พก�รศึกษ�เพื่อก�รดำ�เนินง�น 
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
และตัวชี้วัดของหลักสูตรยึดเกณฑ์ม�ตรฐ�นอ�เซียน (ASEAN University
Network Quality Assurance : AUNQA)  
 ดังนั้นผมอย�กให้ประช�คมสวนดุสิตทุกท�่น ได้เรียนรู้ไป 
พร้อมกัน เชื่อมโยงง�นอย่�งเป็นระบบ ใช้ศักยภ�พของตนเองและ 
หน่วยง�นให้เต็มที่ มีก�รสื่อส�รที่ดี และเมื่อมห�วิทย�ลัยฯอยู่รอด 
พวกเร�ทุกคนก็อยู่รอดได้เช่นกัน
 นอกจ�กภ�พรวมของก�รบริห�รภ�ยในมห�วิทย�ลัยฯ แล้วผม 
และคณะผู้บริห�รยังตระหนักถึงนโยบ�ยของพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒน�ศัย 
รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ให้ทิศท�งแนวปฏิบัติของระบบก�ร
ศึกษ�ไทย ซึ่งมอบไว้ 5 นโยบ�ยทั่วไป 7 นโยบ�ยเฉพ�ะ และ 10 นโยบ�ย
เร่งด่วน โดยเฉพ�ะข้อ 4 ของนโยบ�ยเร่งด่วน กล่�วถึงก�รทบทวนหลักสตูร 
ก�รเรียนก�รสอนนั้น มห�วิทย�ลัยฯ เห็นด้วยอย�่งม�ก จึงมีนโยบ�ยปรับ
หลักสูตรใหม่เพื่อรองรับกับนโยบ�ยของ รมว.ศธ. ก่อนเปิดก�รรับสมัคร
นักศึกษ�ประจำ�ปี 2558 ซึ่งนับจ�กนี้คงต้องบริห�รง�นควบคู่ไปกับนโยบ�ย
ภ�ครัฐยิ่งขึ้น เพื่อให้แนวท�งหรือแนวคิดในก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ไปใน
ทิศท�งเดียวกัน 

โดย... ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี 

ทิศทาง
สวนดุสิต
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 นักศึกษ�ในยุคใหม่ได้สืบทอดวัฒนธรรมของคว�มเป็น
สวนดุสิต จ�กรุ่นสู่รุ่นได้อย่�งครบถ้วนเหม�ะสม นับตั้งแต่ชุดเครื่องแบบ
นักศึกษ�ที่พัฒน�ม�สู่คว�มเป็น Unique ที่แตกต�่งไม่เหมือนใคร แต่ก็
ยังรักษ�เอกลักษณ์ และคว�มภ�คภูมิใจ ในคว�มเป็นสวนดุสิตอยู่เช่นเดิม 
พร้อมนี้ก็มุ่งไปข้�งหน้�ต�มอัตลักษณ์ที่เร�ถนัดและเชี่ยวช�ญ อันมีด้�น
อุตส�หกรรมอ�ห�ร ก�รศึกษ�ปฐมวัย อุตส�หกรรมบริก�รและพย�บ�ล
ศ�สตร์ เพื่อสร้�งคว�มต่�งให้กับอน�คต

 “อดีตและปัจจุบันลงตัวกันได้เป็นหนึ่งเดียว
โดยกาลเวลาไม่สามารถมาแยกออกจากกันได้ 
นี่คือ ความคลาสสิคที่มีอยู่ที่สวนดุสิตเท่านั้น 

และคงจะด�ารงอยู่เช่นนี้ตลอดไป”
 สวนดุสิตเป็นน�มที่บ่งบอกถึงคว�มเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวที่ 
หล่อหลอมขึ้นม�จ�กคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี ผสมผส�นกับคว�มเป็น
ตัวตนอันย�วน�นได้อย่�งลงตัวพอดี ด้วยพื้นฐ�นที่สวนดุสิตเริ่มต้นม�จ�ก
โรงเรียนก�รเรือน ผลิตกุลสตรีที่งดง�ม และทรงคุณค่�ให้กับสังคมไทย 
ม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 นักเรียนจ�กโรงเรียนก�รเรือนสวนดุสิต สมัยนั้น 
โดดเด่นทั้งท�งวิช�ก�รและบุคลิกภ�พ ชุดนักศึกษ�ที่เป็นกระโปรงสีกรมท�่ 
เสื้อข�วสะอ�ด ผูกโบว์ที่คอเสื้อสีนำ้�เงินและสีแดง ดูสง่�นุ่มนวล เป็นที่ติดต�
ตรึงใจให้กับสังคมตลอดม� สวนดุสิตจึงเป็นสถ�บันก�รศึกษ�ที่ตรึงอยู่ใน 
จิตของผู้คนทั่วไปไม่ว�่จะเป็นนักศึกษ�หรืออ�ค�รสถ�นที่ก็ต�ม
  ตำ�หนักเย�วภ� ซึ่งเป็นอ�ค�รสร้�งม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454
ในรูปแบบของสถ�ปัตยกรรมที่ถอดแบบม�จ�กพระร�ชวังเบ็นสตอฟของ
ประเทศเดนม�ร์ค และตึกใหญ่ซึ่งเป็นอ�ค�รสวนดุสิตโพลในปัจจุบันนั้น
ให้คว�มรู้สึกโอ่อ่� ทรงคุณค่�ทั้งด้�นศิลปะและจิตใจ ทำ�ให้รู้สึกสูงส่งลำ้�ค�่
น่�ภ�คภูมิใจ ไม่ว่�จะเป็นนักเรียนนักศึกษ�ยุคใดต�่งก็อิ่มเอมใจกับคว�ม
ลำ้�ค่�ที่มิอ�จห�ที่อื่นเปรียบได้
  ไม้ใหญ่ให้ร่มเง�ใต้ช�ยค�ของตึกสีนุ่มต�ผ่อนคล�ยใจ ตำ่�ลงม�
คือแปลงดอกไม้ที่ออกแบบเข้�กับพื้นที่ Landscape ได้อย�่งเหม�ะเจ�ะซึ่ง
บรรย�ก�ศเหล่�นี้คือพื้นฐ�นแห่งก�รพัฒน�สู่คว�มก้�วหน้�ที่โลดแล่นไปกับ
โลกสมัยใหม่จนมีอ�ค�รลำ้�สมัยเกิดต�มม�หล�ยหลัง อ�ค�รรักตะกนิษฐ
ซึ่งเป็นสถ�ปัตยกรรมแบบ Modern คือแนวคิดลำ้�หน�้ที่ให้คว�มรู้สึกว่�
สถ�ปัตยกรรมนี้ทะลุไปสู่อน�คตอันย�วไกล อ�ค�รหลังใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กันนั้น

สวนดุสิต
Classic

อวดแสงสะท้อนจ�กเง�กระจกส่องประก�ยพร�วพร�ย แลเห็น Skywalk 
ทอดย�วไปไกลสุดส�ยต� โลกเก�่และโลกใหม่ลงตัวกันได้อย่�งเต็ม
สัดส่วนไม่เคอะเขิน และในคว�มใหม่ที่ก�้วไปจนแทบจะสุดกู่นั้น ภ�พที่
ปร�กฎกลับยังรักษ�ร�กเหง้�วัฒนธรรมเดิมของคว�มเป็นสวนดุสิตจนทั้ง
สองยุคเจริญเติบโตม�ด้วยกันอย่�งกลมกลืนไร้รอยต่อ

โดย... ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ

Story
5SDU Timeline
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“วันวาน... วันนี้ สู่... วันหน้า” 

อาจเป็นค�ากล่าวที่ท�าให้หลายคนรู้สึกงงงวย... 
บางคนอาจมองเป็นเรื่องคนละเรื่อง... แต่อย่างไร
ก็ตาม “วันวาน... วันนี้ เพื่อสดุดีร้อยปี คุณหญิง
กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” น่าจะสะท้อนให้เห็นได้
อย่างเป็นรูปธรรมถึงความสัมพันธ์ของ
“อดีต... ปัจจุบัน... อนาคต” อย่างชัดชัด
 ก�รจัดง�น วันว�น... วันนี้... เพื่อสดุดีร้อยปี 
คุณหญิงกระจ่�งศรี  รักตะกนิษฐ  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 12 
ตุล�คม 2557 ณ อ�ค�รรักตะกนิษฐ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
สวนดุสิต เป้�ประสงค์ใหญ่ของง�นดังกล่�ว เพื่อสดุดีและ
เชิดชูเกียรติ ปูชนีย�จ�รย์ผู้มีคุณูปก�รสูงยิ่งต่อช�วสวนดุสิต 
คือ อ�จ�รย์คุณหญิงกระจ่�งศรี รักตะกนิษฐ กูรูผู้มีคว�ม
เชี่ยวช�ญเป็นเลิศในวิช�คหกรรมศ�สตร์  และทุ่มเทคว�ม
รู้คว�มส�ม�รถในก�รสร�้งหลักสูตร ปรับพัฒน� ว�งแผน
และสร้�งร�กฐ�นที่แข็งแกร่งเพื่อพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน
วิช�คหกรรมศ�สตร์ จนเกิดเป็นหลักสูตรต้นแบบของ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต และสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ 
ทั่วประเทศ 
 ตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มจัด “งานชุมนุมแม่บ้าน” 
กิจกรรมอันเลื่องชื่อที่จัดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2501 และ
จัดง�นต่อเนื่องถึง 11 ปี ซึ่งง�นที่ทำ�ให้สังคมให้คว�มสนใจ
และตระหนักรู้ว่� “คหกรรมเป็นม�กกว่�ง�นของผู้หญิง
ธรรมด�ธรรมด�” แต่เป็นศ�สตร์คว�มรู้ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง�มของไทยเรื่องก�รครอง
เรือนของหญิงไทย คว�มรู้ด้�นก�รเป็นแม่ศรีเรือน อันเป็น

บทบ�ทหน้�ที่ของ “กุลสตรีไทยแท้แท้” ซึ่งคอยดูแลทุกข์สุข 
คว�มเป็นอยู่ของคนในบ้�น 
 ...เรียกได้ว�่ง�นนี้ไม่หมูแน่ เพร�ะห�กจะเป็นแม่
ศรีเรือนแบบเต็ม 100 คงต้องเป็นได้ทั้งเพื่อน แม่ หรือ
แม้แต่ภรรย� แบบ 3 in 1...
 ขณะที่ “ง�นวันดอกไม้” ซึ่งริเริ่มจัด
ขึ้นใน พ.ศ. 2515 อันเป็นง�นที่จัดขึ้นจ�กก�ร
รำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของสมเด็จ 
พระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ ในโอก�ส
วันเฉลิมพระชนมพรรษ�ครบ 40 พรรษ� 
และจัดอีกครั้งในปีต่อม� โดยได้รับก�ร 
เล่�ข�นถึงคว�มโดดเด่นด้�นก�รส�ธิต 
และจำ�หน่�ยขนมไทย รวมทั้งก�รส�ธิต
ก�รประดิษฐ์ดอกไม้สดและแห้งต�มแบบ
ไทยดั้งเดิม (ที่แม้แต่สมัยนั้นก็ห�ชมได้
ย�ก..!!) ก็เป็นกิจกรรมเลื่องชื่อที่สกัด
ออกม�จ�กคว�มรู้คว�มส�ม�รถและ
ภูมิปัญญ�ของคุณหญิงกระจ่�งศรี 
รักตะกนิษฐ ทั้งสิ้น ดังนั้นครบรอบ 
100 ปี ของคุณหญิงกระจ่�งศรี  
จึงเป็นง�นที่สำ�คัญซึ่ง “คนสวนดุสิต” 
ต่�งทุ่มเทใจให้แบบเกิน 100...!! 
 บรรย�ก�ศของง�น “วันว�น... 
วันนี้... เพื่อสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่�งศรี  
รักตะกนิษฐ” ที่ยังตร�ตรึงใจ และอยู่ในคว�ม
ทรงจำ�ของผู้ได้เข้�ร่วมง�นในวันนั้น คงหนี
ไม่พ้นรูปแบบง�นย้อนยุค...สวนสวยในวังที่

 

งานสดดุร้ีอยปี
คณุหญงิกระจ่างศร ีรกัตะกนิษฐ
วนัวาน... วนันี.้.. สู ่วนัหน้า
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ต่อหน้าถัดไป

แสนอบอุ่น ส�ม�รถสัมผัสได้ถึงคว�มสดชื่นเป็นธรรมช�ติ เมื่อได้เดินผ่�นซุ้มแมกไม้ประตูแรกเข�้
สู่ง�น  และได้รับรอยยิ้มสดใสจ�กคณะต้อนรับอย่�งอบอุ่น ซึ่งเป็นนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
สวนดุสิต แต่งก�ยสวยง�มด้วยชุดไทยสมัย ร.6 เพื่อชวนให้ระลึกถึงคว�มเป็นไทย  เชื้อเชิญเข�้สู่
ง�นเพื่อชมกิจกรรมพร้อมทั้งลิ้มรสอ�ห�รต้นตำ�หรับทั้งค�วหว�นที่ถูกสรรค์สร้�งจ�กใจของ
คณ�จ�รย์ บุคล�กร และนักศึกษ�อย�่งสุดฝีมือ

 สถ�นที่ภ�ยในอ�ค�รรักตะกนิษฐ ชั้น 1 บริเวณโถงก่อนเข้�ห้องประชุมถูกเนรมิต
เพื่อถ่�ยทอดคว�มเป็นสวนในวัง ประดับด้วยกล้วยไม้สีข�ว ชมพู เรียงร�ยด้วยบูธอ�ห�ร
น�น�ชนิดที่ได้คัดสรรเมนูอ�ห�รไทยที่หล�กหล�ยให้เลือกชิม เพื่อสร้�งคว�มประทับใจ
และอิ่มอร่อยไม่รู้ลืม ไม่ว�่จะเป็นข้�วมันส้มตำ�ช�ววัง ขนมจีนนำ้�พริก เมี่ยงสลัด  
หมูย�่งพริกไทยดำ� ไส้กรอกอีส�น อ�ห�ร 4 ภูมิภ�ค ไอศกรีมกะทิ กระท้อนลอยแก้ว 
ทับทิมกรอบ ฯลฯ นอกจ�กนั้นบริเวณรอบห้องประชุมดังกล่�ว ยังมีก�รจัดส�ธิต
ก�รทำ�อ�ห�รไทยหล�กหล�ยเมนู ให้ผู้ที่สนใจอย�กรู้เคล็ดลับคว�มอร่อยได้รับ
องค์คว�มรู้กลับไป โดยเมนูที่ได้รับคว�มนิยมม�กที่สุด ได้แก่ ก�รส�ธิตทำ� 
บ�เยีย อินทนิน ค้�งค�วเผือก กระทงทอง ข้�วเกรียบป�กหม้อ ส�คูไส้ปล� 
ถั่วแปบช�ววัง เป็นต้น
  หรือแม้แต่เมื่อเข้�สู่ห้องประชุมภ�ยในอ�ค�ร  ก็ยังคงถ่�ยทอดคว�ม
เป็นไทยร่วมสมัย ด้วยเครื่องแขวนไทยร้อยเรียงอย�่งประณีตสีสันสวยง�ม 
ดึงดูดทุกส�ยต�ให้หยุดชื่นชม ผสมผส�นคว�มเป็นส�กลด้วยเก�้อี้นั่ง
อัลลอยคู่กับโคมไฟประดับสวนแบบสวยหรู ให้ผู้ชมง�นได้นั่งเพื่อให้ห�ย
เหนื่อย และร่วมฟังเสียงเพลงไทยสลับส�กลที่ฟังรื่นหูของนักศึกษ�จ�ก

ชมรมดนตรีที่ร่วมขับกล่อมเพิ่มคว�มครึกครื้นอยู่หน�้เวที  
   ก�รรังสรรค์ง�นฉลองครบรอบ 100 ปี แม้จะเป็นคว�มประทับใจ
ที่ย�กจะลืมเลือน แต่สิ่งที่ย�กจะลืมเลือนยิ่งกว่� คงหนีไม่พ้นรอยยิ้มจ�กคว�ม
เมตต�กับท่วงท่�ที่สง่�ง�ม ของ คุณหญิงกระจ่�งศรี รักตะกนิษฐ ที่ได้ร่วม
รับฟังและชมก�รแสดงตลอดจนกิจกรรมต่�งๆที่มห�วิทย�ลัยฯจัดขึ้น ผ่�น
จอภ�พที่ถ่�ยทอดสดไปยังบ้�นของท่�น สร้�งรอยยิ้มและนำ้�ต�แห่งคว�มปล้ืมปิติยินดี 
เป็นขวัญกำ�ลังใจให้กับผู้จัดง�นและผู้ร่วมง�นอย่�งยิ่ง
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 ห�กใครได้เห็นบรรย�ก�ศภ�ยในง�นที่ได้
จำ�ลองภ�พวัฒนธรรมไทย รอยยิ้มที่มีคว�มสุขของคุณหญิง
กระจ�่งศรีแล้ว ก็อ�จจะคิดว่�ก�รจัดง�นดังกล่�วประสบ
คว�มสำ�เร็จแบบ 100 แต่สำ�หรับผู้เขียนแล้วง�นฉลองครบ
รอบ 100 ปี คุณหญิงกระจ�่งศรี เป็นง�นที่สำ�เร็จแบบเกิน 
100 อย�่งแน่นอน เพร�ะ “มูลค่�เพิ่ม” ที่ “เติมเต็ม” ให้
ง�น “วันว�น...วันนี้...เพื่อสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่�งศรี  
รักตะกนิษฐ” คือจัดง�นดังกล่�วเป็นก�รสะท้อนภ�พให้เห็น
ถึง “วันว�น... วันนี้ เพื่อวันหน้�” วันว�น ที่เป็นร�กเหง้�
ของช�วสวนดุสิต... วันนี้ที่สวนดุสิตเติบโตจ�กร�กเหง้�ที่
หยั่งร�กลึกม�กกว�่ 80 ปี... วันหน้�แห่งก�รเติบโตอย�่ง
ยั่งยืนอันเกิดจ�กก�รเป็นองค์กรที่มีร�กฐ�นที่มั่นคงและ
สะท้อนคว�มเป็นอัตลักษณ์ที่สืบต่อจ�กรุ่นสู่รุ่น...
 เห็นแบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยว�่ทำ�ไมสวนดุสิต
ต้องมี 4 อัตลักษณ์ ทั้งด�้นอ�ห�ร ปฐมวัย อุตส�หกรรม
บริก�ร และพย�บ�ลเด็กและผู้สูงอ�ยุ... เพร�ะ 4 อัตลักษณ์ 
สะท้อนภ�พ “วันว�น... วันนี้ เพื่อวันหน้�” ได้ชัดเจนจริง
จริง..!!
 งานวันวาน... วันนี้... เพื่อสดุดีร้อยปี คุณหญิง
กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” จึงไม่ใช่แค่งานสร้างความสุข
ความประทับใจ อิ่มอร่อย ดื่มด�่าใจ แต่ คือ งานที่สะท้อน
ภาพการต่อยอดองค์ความรู้เดิม สู่ความเป็นภูมิปัญญา 
ที่น�ามาซึ่งอัตลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของ “ชาวสวนดุสิต”..!!

   สร้างสรรค์ โดย... 
นางสาวภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ
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Identity

 อ�จ�รย์สุภ�วดี น�คบรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
ศูนย์ก�รศึกษ�นอกที่ตั้ง ตรัง ประจำ�ศูนย์ก�รเรียนห้วยยอด 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ร่วมกับทีม Thailand 
Culinary Academy เข้�แข่งขันทำ�อ�ห�รระดับน�น�ช�ติ 
ร�ยก�ร 16th FHC China International Culinary Arts 
Competition 2014 ณ มห�นครเซี่ยงไฮ้ ส�ธ�รณรัฐ
ประช�ชนจีน ว่� ก�รร่วมเข้�แข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นโอก�ส 
ท่ีดีของศูนย์ฯ ตรัง ท่ีได้ส่งคณ�จ�รย์และนักศึกษ�เข้�แข่งขัน 
ในน�มทีม Thailand Culinary Academy เนื่องจ�กได้ 
พูดคุยกับเชฟ วิวเมนต์ ลีออง ประธ�นก่อตั้ง ไทยแลนด์  
คัลลินารี อคาเดมี ในก�รสร�้งโอก�สให้กับนักศึกษ�ต�ม
ศูนย์ต�่งๆ ของสวนดุสิต จึงจัดทีมเข้�ร่วมก�รแข่งขัน 
ในฐ�นะตัวแทนประเทศไทย
 ก�รเดินท�งไปแข่งขันทำ�อ�ห�รระดับน�น�ช�ติ
ที่เซี่ยงไฮ้นั้น ก่อให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจกับ คณ�จ�รย์ และ
นักศึกษ�ศูนย์ฯ ตรัง ในร�งวัลที่คว้�กลับม�ให้กับมห�วิทย�
ลัยฯ พร้อมสร�้งชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วย เร�ได้พิสูจน์
ศักยภ�พและคว�มส�ม�รถอย่�งเต็มที่ ถึงแม้จะเป็นศูนย์
ก�รศึกษ�นอกที่ตั้ง แต่ในส�ยเลือดคว�มเป็นสวนดุสิต  
ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเรื่องของอ�ห�ร ได้ทำ�ผลง�นประจักษ์
แก่ส�ยต�ประช�ชนทั่วไป โดยส่งตัวแทนเข้�ร่วมแข่งขัน 
5 ร�ยก�ร อ�ทิ ฟรีสไตล์พ�สต้� (Pasta free style)                         
ไก่ (Main Course chicken) เนื้อ (Main Course beef) 
แกะ (Main Course Lamp) และซีฟู๊ด (Main Course 
seafood) ผลปร�กฎว่� ตัวแทนประเทศไทยคว้�ร�งวัล
คะแนนสูงสุด (Top Score), 2 เหรียญทอง, 5 เหรียญเงิน 
และ 10 เหรียญทองแดง ซึ่งมีสม�ชิกจ�กศูนย์ฯ ตรัง 7 คน 
จ�กส่วนกล�งของมห�วิทย�ลัย 2 คน และจ�กทีม 
ไทยแลนด์ คัลลินารี อคาเดมี อีก 2 คน รวมท้ังหมด 11 คน 
 ด้�น อ.ทิพย์พิก� ธรฤทธิ์ อ�จ�รย์ประจำ�
หลักสูตรเทคโนโลยีก�รประกอบอ�ห�รและก�รบริก�ร 
ศูนย์ฯ ตรัง กล่�วเสริมว�่ ในฐ�นะตัวแทนคณ�จ�รย์ที่เข้�

ร่วมก�รแข่งขัน คงต้องขอบคุณมห�วิทย�ลัยส่วนกล�งและ
ทีมไทยแลนด์ คัลลิน�รี อค�เดมี ที่ได้สนับสนุนค่�ใช้จ�่ย
และว�งแผนเป็นอย่�งดีในก�รเดินท�งไปแข่งขันในครั้งนี้ 
นอกจ�กจะเป็นก�รห�ประสบก�รณ์ให้กับนักศึกษ�แล้ว
ตัวของอ�จ�รย์ผู้สอน ก็ยังได้โอก�สในก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ของตัวเองด้วย นำ�องค์คว�มรู้และประสบก�รณ์กลับม�
ถ่�ยทอดให้เกิดก�รต่อยอดในเชิงวิช�ก�รและส�ยวิช�ชีพ 
ต่อไป จุดแข็งสำ�คัญที่ทำ�ให้เร�ส�ม�รถคว�้ร�งวัลกลับม�ได้ 
อย่�งงดง�ม คงเพร�ะเร�มีทีมง�นที่ดี มีก�รฝึกฝน 
จนชำ�น�ญ และที่สำ�คัญก�รดึงรสช�ติของวัตถุออกม�นำ�
เสนอได้ดี ทุกอย่�งที่เร�สรรค์สร�้งจะประณีตในแบบคว�ม
เป็นสวนดุสิต ก�รตกแต่งจ�น และสีสันที่น่�รับประท�น 
เป็นตัวดึงดูดที่ดีของคะแนนไม่น้อย เหนืออื่นใดนั้น  
ก�รรู้จักวัตถุดิบที่ใช้ในก�รปรุง จะช่วยให้เร�แก้ไขปัญห� 
ที่เกิดขึ้นเฉพ�ะหน้�ได้เป็นอย่�งดี สวนดุสิตปลูกฝังให้เร�
เรียนรู้วัตถุดิบต่�งๆ ก่อนปรุงอ�ห�ร ให้รู้รสสัมผัสที่แท้จริง 
รู้วิธีก�รหั่น ก�รเก็บรักษ� ห�กเร�มีองค์คว�มรู้พื้นฐ�น
ม�กพอ ก�รประกอบอ�ห�รให้รสช�ติอ�ห�รออกม�อร่อย
ถูกป�กคงไม่ย�กเกินคว�มส�ม�รถของเร�นัก
 นอกจ�กทีมคณ�จ�รย์ผู้สอนแล้ว นักศึกษ�จ�ก
ศูนย์ฯ ตรัง ยังมีโอก�สได้เดินท�งไปร่วมแข่งขันในฐ�นะ
ตัวแทนประเทศไทยด้วย เร�ม�ลองฟังคว�มคิดเห็นของ
น้องๆเหล่�นี้ ว�่พวกเข�มีคว�มรู้สึกอย�่งไร
 เริ่มที่น�งส�วเพ็ญศิริ พิศนุแสง นักศึกษ�ชั้นปี
ที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีก�รประกอบอ�ห�รและก�รบริก�ร 
ศูนย์ฯ ตรัง กล�่วว�่ รู้สึกตื่นเต้นม�กที่ได้มีโอก�สเดินท�งไป
แข่งขันกับทีม ตนมีคว�มมุ่งมั่นและตั้งใจฝึกซ้อม เตรียมตัว
เป็นอย่�งดีก่อนไปแข่งขัน ซึ่งคว้�ร�งวัล 1 เหรีญเงิน ในก�ร 
แข่งขันทำ�อ�ห�ร ร�ยก�ร ไก่ (Main Course Chicken) 
ม�ครองได้สำ�เร็จ ส�เหตุหลักที่ส�ม�รถคว�้ชัยม�ครองได้
สำ�เร็จคงเป็นเพร�ะ มีกระบวนก�รทำ�ที่ซับซ้อนใช้เทคนิค 
ในก�รประกอบม�กม�ย รวมถึงมีรสช�ติที่ดีด้วย ซึ่งโอก�ส
ดีๆ ในครั้งนี้ ตนขอขอบคุณท�งมห�วิทย�ลัยฯ และ 
ผู้สนับสนุนทุกท่�น ซึ่งตนได้เก็บองค์คว�มรู้ ประสบก�รณ์ 
จ�กก�รแข่งขันกลับม�พัฒน�ตนเอง และเล�่สู่เพื่อนๆ ฟัง 
หวังเป็นอย่�งยิ่งว�่ในอน�คตอันใกล้นี้ เพื่อนๆที่เรียนส�ย
วิช�ชีพเดียวกัน จะมีโอก�สได้เดินท�งไปแข่งขันบ้�งค่ะ
 สุดท้�ยน�ยวินิชพงษ์ คงขำ� นักศึกษ�ชั้น
ปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีก�รประกอบอ�ห�รและ
ก�รบริก�ร ศูนย์ฯ ตรัง กล�่วพร้อมรอยยิ้มว�่นี้ถือเป็น
ครั้งแรกที่ได้มีโอก�สไปแข่งขันทำ�อ�ห�รระดับน�น�ช�ติ 
เกิดคว�มประหม่�บ้�ง เพร�ะค่อนข�้งกดดัน แต่ด้วยก�ร
เตรียมตัวม�ดีและคว�มมั่นใจ จึงเป็นแรงผลักดันให้ตน

คว้�ร�งวัลได้สำ�เร็จ พร้อมสร้�งชื่อแก่
มห�วิทย�ลัยและประเทศไทยด้วย
โดยคว้�ร�งวัล 2 เหรียญทองแดง 
ในร�ยก�ร เนื้อ (Main Course beef) 
และซีฟู๊ด (Main Course seafood) 
นับเป็นคว�มภ�คภูมิใจที่ตนจดจำ�ไป
ตลอดชีวิต ตนเชื่อมั่นในศักยภ�พที่
เท่�เทียมกัน ระบบก�รเรียนก�รสอน
ที่เหมือนกัน และโอก�สดีๆ ที่ท�ง
มห�วิทย�ลัยให้กับนักศึกษ� ต�ม
คำ�ขวัญที่ว่� “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้  
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน” ครับ

มสด. สุดปลื้ม
คว้ารางวัลกลับไทย
การแข่งขันท�าอาหาร 
ระดับนานาชาติ
ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ 
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Academic Issue Alert
ปรับวธิเีรียน เปลีย่นวธิสีอน
iPad นวัตกรรมการศึกษา
ส�าหรับผู้ดูแลเด็ก

ก�รเรียนรู้ไว้บน iTunes U รวมถึง SDIB และ
ฐ�นข้อมูลออนไลน์ในทุกร�ยวิช� โดยในภ�ค
เรียนที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้
รูปแบบก�รเรียนก�รสอนแบบใหม่ มห�วิทย�ลัย
จึงมุ่งเน้นก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถพื้นฐ�นของ
ผู้ดูแลเด็กในก�รเลือกรับ เข�้ถึง ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รผ่�นไอแพด 
ซึ่งนอกเหนือจ�กกิจกรรมก�รเรียนรู้ในชั้นเรียน
แล้วผู้ดูแลเด็กยังส�ม�รถศึกษ�เนื้อห�ในร�ยวิช�
และเข้�ถึงทรัพย�กรก�รเรียนรู้ในรูปแบบที่ 
หล�กหล�ยบน iTunes U รวมถึงก�รเลือกใช้
แอปพลิเคชันเพื่อพัฒน�ง�น ส่งง�น และสื่อส�ร
ผ่�นสือ่สงัคม (Social Media) บนไอแพดอกีด้วย 
ไอแพดไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้
ระหว่�งก�รเรียนรู้ในชั้นเรียน แต่ยังถูกนำ�ม�ใช้
เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รพัฒน�ง�น จ�กก�ร
เชื่อมโยงก�รเรียนในชั้นเรียนเข�้กับก�รเรียนรู้
จ�กก�รทำ�ง�น ณ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก ก�รเรียน 
ก�รสอนต�มรูปแบบนี้จึงไม่เพียงแต่ผู้ดูแลเด็ก
ได้เกิดก�ร “พัฒนาตน” แต่ยังส่งผลต่อก�ร 
“พัฒนางาน” เพื่อยกระดับศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก
ในระหว่�งก�รเรียนโดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้เรียน
จบครบหลักสูตร แต่ผู้ดูแลเด็กส�ม�รถพัฒน�
ตนและพัฒน�ง�นควบคู่ไปกับระหว่�งก�รเรียน
ในแต่ละภ�คเรียนทั้งหมดนี้ คือ นวัตกรรม 
ก�รศกึษ�สำ�หรบัครผููด้แูลเดก็ในศตวรรษที ่21 
ที่มุ่งหวังให้ที่ทำ�ให้ผู้ดูแลเด็กมีทักษะก�รเรียน
รู้และนวัตกรรม ทักษะส�รสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทกัษะชวีติและอ�ชพีอย่�งแท้จรงิ 

โดย... เอื้ออารี จันทร  

 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต
ได้จัดก�รเรียนก�รสอน สำ�หรับผู้ดูแลเด็กใน
โครงก�รคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รระหว่�งกรม 
ส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่นกับมห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสวนดุสิต (รมป.) ร่วมกับสถ�บันเครือข่�ย 
ด้วยแนวคิด “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน” โดย
ใช้วิธีก�รผสมผส�นก�รเรียนรู้บนฐ�นเทคโนโลยี 
(Technology-based Learning) ร่วมกับไอแพด 
(iPad) ก�รเรียนรู้จ�กก�รทำ�ง�น (Work-based 
Learning) ณ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก และก�รเรียนรู้
ในชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐ�น (Activity- 
based Learning) ด้วยคว�มมุ่งหวังว่�เมื่อจบ
หลักสูตรแล้ว ผู้ดูแลเด็กจะกล�ยเป็นครูปฐมวัย
มืออ�ชีพ พร้อมรับภ�รกิจสำ�คัญในก�รเตรียม
คว�มพร้อมให้กับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ที่จะ 
กล�ยเป็นกลุม่พลเมอืงดิจทิลั (Digital Citizenship) 
ในอน�คต    
 ก�รพัฒน�รูปแบบก�รเรียนก�รสอน 
เกิดขึ้นจ�กนโยบ�ยของผู้บริห�ร ผศ.ดร.พิทักษ์ 
จันทร์เจริญ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
สวนดุสิต และ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธ�น
โครงก�รคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รฯ ที่ให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รพัฒน�ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
คือ 3R x 7C สำ�หรับครูผู้ดูแลเด็กรุ่นใหม่ที่จะ
ต้องก้�วทันโลกแห่งก�รเปลี่ยนแปลงและส�ม�รถ
พัฒน�ตนเองได้ตลอดเวล� นำ�ม�สู่ก�รพัฒน� 
สมรรถนะผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น
ที่เหม�ะสมกับก�รเป็นวิช�ชีพชั้นสูงโดยใช้
นวัตกรรมก�รเรียนรู้ผ่�นเครื่องมือสำ�คัญ คือ  
ไอแพด เพื่อเข้�ถึงแหล่งเรียนรู้และพัฒน�ง�น 
โดยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิตทำ�หน้�ที่
พัฒน�หลักสูตร จัดเตรียมโครงสร�้งพื้นฐ�นด�้น
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร รวบรวม
เนื้อห�ร�ยวิช�และจัดเตรียมทรัพย�กร 

“สวนดุสิตโพล”
กับการอยู่รอด
ในยุคโลกดิจิตอล
 “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
(ICT) นวัตกรรมที่ท�าให้เกิด “การเปลี่ยนโลก” 
ให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยเริ่มต้นจาก “เศรษฐกิจแบบ
ดิจิตอล” (Digital Economy) ถ่ายทอดไปสู่การเกิด 
“สังคมแบบดิจิตอล” (Digital Society) รวมถึงเกิด
การเปลี่ยนถ่ายสู่ “การศึกษาแบบดิจิตอล” (Digital 
Education) และการใช้ชีวิตแบบดิจิตอล (Digital 
Life) จนท�าให้ ณ วันนี้ โลกตกอยู่ใน “ยุคดิจิตอล” 
(Digital Age) แรงกระเพื่อมจากยุคดิจิตอลที่แผ่
ขยายไปทั่วทุกมุมโลก...ทุกวงการ ล้วนท�าให้ 
“การอยู่รอด” ขององค์กร รวมถึง “สวนดุสิตโพล” 
เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายจริงจริง

  “สวนดุสิตโพล”  กับก�รอยู่รอดในยุคโลก
ดิจิตอล เป็นโจทย์ซึ่งท�้ท�ยคว�มส�ม�รถ เพร�ะก�ร
อยู่รอดในยุคที่ข้อมูลข�่วส�รเปลี่ยนแปลงในทุกวิน�ที 
ถือเป็นเรื่องไม่ง�่ย เพร�ะคนทำ�โพลต้อง “วิ่งให้เร็วกว่�
ข้อมูล” แล้วห�กต้องทำ�โพลให้ครองใจสังคมในยุคที่ผู้รับ
ข้อมูลส�ม�รถเข�้ถึงและสร�้งสรรค์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
ทำ�ให้ก�รรักษ�ม�ตรฐ�นของก�รทำ�โพล เป็นเรื่องที่ไม่
ง่�ยอย่�งชัดเจน
 ดังนั้น ก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ยุคดิจิตอล (Digital 
Age) สวนดุสิตโพลต้องมีก�รว�งร�กฐ�นก�รบริห�ร
จัดก�ร โดยก�รนำ�ระบบดิจิตอลม�ประยุกต์ใช้ไม่ว�่จะ 
เป็นก�รใช้ Line เป็นช่องท�งในก�รสื่อส�รภ�ยในองค์กร 
ก�รใช้ Facebook เป็นช่องท�งสำ�หรับก�รเผยแพร่
ข้อมูลและวัดกระแสคว�มสนใจจ�กสังคม หรือแม้แต่
ก�รใช้โปรแกรม Google Docs หรือ Survey Monkey 
เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รเก็บข้อมูลก�รทำ�โพลระดับ
ประช�คมอ�เซียน ล้วนเป็นก�รปรับเปลี่ยน เพื่อรองรับ
ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย�่งไม่หยุดยั้ง และเป็นก�ร
ปรับเปลี่ยนที่จะเป็นร�กฐ�นของก�รเข้�สู่ยุคโพลแบบ
ดิจิตอล (Digital Poll หรือ iPoll) ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในเร็ว
วัน (หรือ ณ วันนี้ อ�จก�้วย่�งอยู่ในยุคโพลแบบดิจิตอล
อย�่งไม่รู้ตัวก็เป็นได้)...
  สวนดุสิตโพลในยุคดิจิตอล คงไม่ส�ม�รถ
มองแค่ก�รใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ แต่ต้องผลักดัน
ให้ทั้งคนทำ�โพล ผู้ตอบ คนเผยแพร่หรือสื่อ รวมถึงผู้ใช้
โพล เกิดกระบวนก�รคิดแบบดิจิตอล (Digital Thinking) 
เรียนรู้ว�่ดิจิตอล เป็นระบบก�รคิดที่รวดเร็ว เป็นระบบ  
ที่ทำ�ให้ก�รขับเคลื่อนสังคมมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 
ซึ่งก�ร มองในลักษณะดังกล�่ว ก็ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�น 
มีคว�มย�กม�กขึ้น
 แม้จะย�กแต่ก็คงไม่ย�กเกินจะทำ� เพร�ะห�ก 
“ช�วสวนดุสิตโพล รวมถึงช�วสวนดุสิต” ทุ่มเทแบบเกิน 
100 มองแบบเกิน 360๐ ทำ�ง�นแบบ “One-size-fifits-all” 
เชื่อว�่ “สวนดุสิตโพลในรูปแบบดิจิตอล” ก็คงไม่ใช่เรื่อง
ที่เหนือคว�มค�ดหม�ย...
จริงไหม?

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
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Tweets
ถือฤกษ์ดีรับปีใหม่ 2558
เปิดตัว SDU Timeline 
ปฐมฤกษ์ จดหมายข่าวสวนดุสิต
 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิก�รบดี นำ�ทัพ
เปลี่ยนโฉมสื่อประช�สัมพันธ์รูปแบบใหม่ มุ่งเน้นก�ร
รวบรวมองค์คว�มรู ้บรูณ�ก�รเชือ่มโยงข้อมลูภ�ยในองค์กร 
สงัเคร�ะห์ผ่�นง�นเขยีน หวงัผลก�รจัดก�รคว�มรู้เป็นระบบ 
และส่งเสริมก�รอ่�น ผู้เกี่ยวข้องรับทร�บนโยบ�ยเร่งปฏิบัติ
ด่วน!! 

 แสดงคว�มยินดีและยินดีต้อนรับ ดร.ถนอม 
อินทรกำ�เนิด อดีตเลข�ธิก�รสถ�บันร�ชภัฏ จ�กที่ประชุม
สภ�มห�วิทย�ลัยฯ มีมติออกเสียงลงคะแนน เลือกเป็น
กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนตำ�แหน่งที่ว่�ง 

 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อทบทวนทิศท�ง
ก�รพัฒน�และกำ�หนดจุดเน้นก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับปีงบ 
ประม�ณ พ.ศ.2558 - 2560 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต 
(SDU Retreat ครั้งที่ 2) ระหว�่งวันที่ 14 - 16 ธันว�คม 
2557 ณ ศูนย์ก�รศึกษ�นอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ผ่�นพ้นไป
ด้วยดี คณะผู้บริห�รต�่งพูดตรงกันได้กลยุทธ์ก�รบริห�ร
รับปีใหม่ และประทับใจ สถ�นที่ อ�ห�รและก�รต้อนรับ
อันอบอุ่น ง�นนี้ อ.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฯ
สุพรรณ เจ�้ของสถ�นที่และผู้เกี่ยวข้องยิ้มแก้มแตกกัน
ไป นอกจ�กนี้ขอปรบมือดังๆ ให้กับทีมง�นของสำ�นักง�น
อธิก�รบดี ซึ่งมี ดร.สุวม�ลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นอธิก�รบดีเป็นแม่ทัพ ในก�รจัดประชุมในครั้งนี้ 
ทั้งนี้ส�ม�รถติดต�มสรุปผลก�รประชุมได้ที่ 
http://retreat2014.dusit.ac.th 

 สรุปผลก�รประเมินตัวชี้วัดต�มแผนกลยุทธ์ของ
มห�วิทย�ลัยฯ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2557 รอบ 12 
เดือน มีทั้งสิ้น 46 ตัวชี้วัด ดร.สุวิช� เนียมสอน รักษ�ก�ร 
ผอ. กองนโยบ�ยและแผน แจ้งเสียงดังฟังชัดในที่ประชุม 
คบม. ตัวชี้วัดบรรลุเป�้หม�ย 45 ตัวชี้วัด ยังไม่มีผลก�ร
ดำ�เนินง�น 1 ตัวชี้วัดเนื่องจ�กรอก�รจบของนักศึกษ� 
แต่ที่เหลืออีก 10 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุเป้�หม�ย ง�นนี้เริ่มมี
อ�ก�รหน�วๆ ซะแล้ว ขอส่งกำ�ลังใจสำ�หรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท�่น สู้ๆ 

 เล็กๆ ไม่... ใหญ่ๆ สวนดุสิตทำ� ต้อนรับปีใหม่ 
ด้วยก�รจำ�หน่�ย “จ�น ช�ม ตร�ไก่” ภ�พว�ดโดย
ศิลปินแห่งช�ติ ศ�สตร�จ�รย์ประหยัด พงษ์ดำ� กรรมก�ร
ผู้ทรงคุณวุฒิสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต ให้เป็น
สัญลักษณ์ของ จ.ลำ�ป�ง สำ�หรับระดมทุนเพื่อใช้ใน
โครงก�รพัฒน�ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�ง
ผู้สนใจติดต่อสอบถ�ม/สั่งซื้อได้ที่ ฝ่�ยก�รเงินโครงก�ร 
รมป. 0 2244 5916-7 หรือศูนย์ก�รศึกษ�นอกที่ตั้ง ลำ�ป�ง 
โทร. 0 5422 5018 ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ 
www.dusit.ac.th แปลกแต่จริงสวนดุสิตเค้�มีช�มตร�ไก่
ข�ยนะ รู้ปะ…..

 
Show me 

“ชงโคเกมส์ 2014” กีฬาแห่งมิตรภาพ          
 ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
	 สวนดุ	สวนดุ!!	เสียงเชียร์สนั่น...	ดั่งลั่นเต็มพื้นที่สน�ม เป็นคำ�สั้นๆ ที่สื่อถึง
คำ�ว่� “สวนดุสิต” ไม่ว่�จะหวดลีล�เด็ดสน�มกีฬ�ใด ย่อมเห็นชัดถึงคว�มส�มัคคี ก�รทำ�ง�นเป็น
ทีมและสปิริตของทัพนักกีฬ� ที่ติดป้�ยว่� “บุคลากรสวนดุสิต” 
   มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต ร่วมส่งนักกีฬ�แข่งขันกระชับมิตร สร�้งสัมพันธไมตรี
ผ�่นกีฬ� ในก�รแข่งขันกีฬ�บุคล�กรมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 22 “ชงโคเกมส์” 
ระหว่�งวันที่ 20 - 21 ธันว�คม 2557 ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�
  รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ� กล�่วถึงก�รแข่งขันกีฬ�บุคล�กร
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 22 ว�่ มสด. ได้ร่วมส่งบุคล�กรเข้�แข่งขันเป็นประจำ�
ทุกปี ซึ่งประกอบด้วย ม.ร�ชภัฏจันทรเกษม, ม.ร�ชภัฏพระนคร, ม.ร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�, 
ม.ร�ชภัฏธนบุรี, ม.ร�ชภัฏสวนดุสิต และม.ร�ชภัฏสวนสุนันท� ทั้งนี้มีกำ�หนดให้มีก�รเวียนกันเป็น
เจ้�ภ�พจัดก�รแข่งขัน ซึ่งปีนี้มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�เป็นเจ้�ภ�พ โดยใช้ชื่อว่� 
“ชงโคเกมส์”    
 “กีฬ�บุคล�กร ม.ร�ชภัฏ ถือเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนร่วมเครือข่�ยใน 
วงร�ชภัฏ และยังเป็นก�รกระชับคว�มสัมพันธ์บุคล�กรภ�ยในองค์กรด้วย เพร�ะก�รกีฬ�ไม่มีก�ร 
แบ่งพรรคแบ่งพวก มีแต่คว�มสมัครสม�นส�มัคคีซึ่งกันและกัน ซึ่งมสด.ส�ม�รถคว้�ถ้วยร�งวัล 
ชนะเลิศม�ครองได้ถึง 3 ถ้วยร�งวัล จ�กก�รแข่งขันทั้งหมด 9 ประเภท คือ แบดมินตัน แชร์บอล
หญิง วอลเลย์บอลหญิง เหนือสิ่งอื่นใดนั้น มสด.ยังได้รับคว�มร่วมไม้ร่วมมือของคนในองค์กรม�ก
ยิ่งขึ้น นับเป็นปร�กฏก�รณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นภ�ยในองค์กร ทั้งส�ยอ�จ�รย์ผู้สอน และส�ยเจ้�หน�้ที่
สนับสนุน ต่�งพร้อมใจลงแข่งขันในครั้งนี้อย�่งดีเยี่ยม โดยเฉพ�ะกีฬ�ประเภททีมที่ต้องอ�ศัยคว�ม
ส�มัคคีเป็นอย่�งม�ก นับเป็นโอก�สอันดีที่เร�ได้ทำ�กิจกรรมด้วยกันในวงกว้�ง ซึ่งค�ดหวังว่�กีฬ� 
บุคล�กรม.ร�ชภัฏในปีต่อไปคงได้รับคว�มร่วมมือ คว�มเป็นนำ้�หนึ่งใจเดียวกันเพิ่มม�กขึ้นอีก ก่อให้
เกิดคว�มรัก คว�มเอื้ออ�ทร มสด. จะส�ม�รถอยู่รอด และเติบโตไปพร้อมกันสืบไป” รศ.พัชรี กล่�ว
  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิตครอง 3 ถ้วยร�งวัลชนะเลิศในประเภท แชร์บอล (หญิง) 
วอลเลย์บอล (หญิง) และแบดมินตัน จ�กก�รแข่งขัน 9 ชนิดกีฬ� คือ ฟุตบอล 9 คน (ช�ย)  
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 Talking Map แอพพลิเคชั่น
เปิดมุมมองใหม่ การท่องเที่ยว
เกาะรัตนโกสินทร์

  Talking Map แอพพลิเคชั่นนำ�เที่ยวเก�ะรัตนโกสินทร์ 
เทคโนโลยเีสมือนจรงิ 3 มิต ิสนบัสนนุก�รท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
บริเวณเก�ะรัตนโกสินทร์ พัฒน�ด้วยเทคโนโลยี Augmented 
Reality เป็นก�รจำ�ลองภ�พสถ�นท่ีท่องเท่ียวบนเก�ะรตันโกสนิทร์
เสมือนจริง 3 มิติ บนสม�ร์ทโฟนระบบปฏิบัติก�รแอนดรอยด์ 
เมื่อมีก�รส่องภ�พสถ�นที่ท่องเที่ยวบนแผนที่เก�ะรัตนโกสินทร์ 
นอกจ�กนี้ แอพพลิเคชั่นดังกล�่วส�ม�รถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติคว�มเป็นม�ของสถ�นที่ท่องเที่ยว ผ่�นมัคคุเทศก์เสมือน
จริง 3 มิติ ที่บอกเล่�เรื่องร�วในรูปแบบเสียงสองภ�ษ�ทั้งภ�ษ�
ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่
ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติ
เข้�ม�เที่ยวในประเทศไทยม�กขึ้น ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้เป็นผลง�น
ของอ�จ�รย์และนักศึกษ�หลักสูตรวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์ร�งนำ้� ที่นำ�เสนอในที่ประชุมสวนสุนันท�วิช�ก�รระดับช�ติ 
ครั้งที่ 1 เรื่อง ง�นศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒน�
ท้องถิ่นไทย เมื่อไม่น�นม�นี้

การท�างานของแอพพลิเคชั่น
1. เมื่อกดปุ่ม Map ที่หน้�จอหลักของแอพพลิเคชั่นจะแสดง 
 แผนที่เก�ะรัตนโกสินทร์
2. เมื่อกดปุ่ม Start AR ที่หน�้จอหลักของแอพพลิเคชั่น จะเริ่ม 
 ใช้ง�นเทคโนโลยี AR แล้วเลือกภ�ษ�ที่ต้องก�รใช้ง�น หรือ 
 กดปุ่ม Character Guide ห�กต้องก�รดูก�รแนะนำ�ไกด์ 
 นำ�เที่ยว 
3. ภ�พจะแสดงก�รแนะนำ�ตัวละครทั้งฝ�่ยช�ย และฝ�่ยหญิง
4. แอพพลิเคชั่นจะแสดงภ�พก�รใช้ง�นเทคโนโลยี AR

Click

เซปักตะกร้อ (ช�ย) แชร์บอล (หญิง) วอลเลย์บอล (ช�ย) 
วอลเลย์บอล (หญิง) แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง และ 
กีฬ�พื้นบ้�น และในช่วงเย็นเจ้�ภ�พมีก�รเลี้ยงสังสรรค์ให้กบั
นกักีฬ�และผู้ร่วมจดัง�น สำ�หรับก�รแข่งขนักฬี�บคุล�กร 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ด้วยกัน และ 
จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยมีก�รหมุนเวียนกันเป็นเจ้�ภ�พ 
ในปีต่อไปมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏธนบุรีรับช่วงต่อเป็นเจ้�ภ�พ
จัดก�รแข่งขัน ม.ร�ชภัฏใดจะเป็นแชมป์... คอยติดต�ม
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Like & Share

   

SDU Retreat ทิศทางพัฒนาสวนดุสิต
บนพื้นฐานความเป็นเลิศ

อนุบ�ล และประถมศึกษ� ณ ศูนย์ก�รศึกษ� นครน�ยก 
ศูนย์ก�รศึกษ� ลำ�ป�ง และศูนย์ก�รศึกษ� สุพรรรณบุรี  
ด้�นอุตส�หกรรมท่องเที่ยวและบริก�ร มุ่งพัฒน�ไปที่โรงแรม
สวนดุสิตเพลส ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบก�รณ์
อย่�งมืออ�ชีพให้กับนักศึกษ� และก�รพย�บ�ลและสุขภ�วะ 
เน้นไปทีค่ณุภ�พนกัศกึษ�ทีจ่บก�รศกึษ�ต้องสอบได้ใบประกอบ 
วิช�ชีพพย�บ�ลได้ในครั้งแรกทุกคน ทุกอย�่งที่จะพัฒน�ต่อ
จ�กนี้ต้องมีก�รจัดก�รบนข้อเท็จจริงในสิ่งที่ มสด. มีและ 
ต่อยอดขึน้ไป ทัง้นีอ้ย�กให้ทุกคนใน มสด. ไม่คิดและทำ� 
แบบเดมิๆ ควรคิดและทำ�ในสิ่งที่ท้�ท�ยม�กขึ้น และทำ�ง�น
อย่�งมีคว�มสุข ก�รทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุขได้นั้น มิได้เป็น 
ก�รทำ�ง�นคนเดียว ไม่ได้แบ่งพวกแบ่งฝ่�ย แต่ต้องอ�ศัย 
ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ก็จะส่งผลให้ มสด. ก้�วต่อไปอย่�งมั่นคง 
 นอกจ�กนี้ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธ�นที่ปรึกษ�
อธิก�รบดี กล�่วเพิ่มเติมอีกว�่สำ�หรับคว�มท้�ท�ยของก�ร
ศึกษ�ไทยในยุคปัจจุบันต้องพร้อมก้�วเข้�สู่ “เศรษฐกิจแบบ
ดิจิตอล” (Digital Education) โดยมีเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร (ICT) เป็นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน และใช้
ประโยชน์จ�กกลไกท�งเทคโนโลยี จ�กจุดเริ่มต้น“เศรษฐกิจ
แบบดิจิตอล” ก�้วไปสู่ก�รเกิด “สังคมแบบดิจิตอล” (Digital 
Society) และเชือ่มโยงไปสู ่“ก�รศกึษ�แบบดจิติอล” ”(Digital 
Education) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนก�รเรีนรู้ของประช�ชนใน
ทุกวัยด้วยข้อมูล และบทเรียนที่ส�ม�รถเข�้ถึงได้อย่�งกว้�ง
ขว�งม�กกว�่เดิม ดังนั้นก�รศึกษ�ไทยจึงต้องให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รศึกษ�แบบดิจิตอลเพื่อให้เป็นกลไกให้ประเทศพัฒน�
สู่เศรษฐกิจแบบดิจิตอลที่แข่งขันได้ต่อไป และอ�จ�รย์ผู้สอน
และครูเป็นผู้ให้คว�มสำ�คัญและต้องเป็น (Digital Teacher) 
ก่อนโดยใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รเพื่อยกระดับ
ก�รเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษ� โดยจัดก�รศึกษ�ให้กับ 
ผู้เรียนทุกคนได้มีโอก�สใช้คอมพิวเตอร์ไร้ส�ยทำ�ง�น เพื่อให้
ผู้เรียนมีแรงจูงใจ มีส่วนร่วม คว�มสนใจและจัดระเบียบก�ร
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีทักษะก�รค้นห�ข้อมูลและก�ร
สื่อส�ร ยกระดับและปรับปรุงก�รเรียนของตนเอง รวมถึง 
ผู้เรียนใช้อินเตอร์เน็ตจ�กบ้�น ร�้นเน็ตค�เฟ่ ผ่�นสม�ร์ทโฟน 
แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กล�ยเป็น 
ไลฟ์สไตล์ของนักเรียน นักศึกษ�ไปเลย คงไม่ใช่แค่เล่นเกมส์
หรือสื่อส�รแบบสังคมก้มหน�้เท่�นั้น 

กองบรรณาธิการ

 มห�วิทย�ลยัร�ชภฏัสวนดสุติ ได้จดัประชมุเชงิปฏบิตักิ�รเรือ่ง “ทศิท�งก�รพฒัน�และก�รบรหิ�ร
บนพืน้ฐ�นคว�มเป็นเลิศ (SDU Retreat) เพือ่ให้ ผูท้รงคุณวฒิุในสภ�มห�วทิย�ลยั คณะกรรมก�รบรหิ�ร
มห�วทิย�ลยั ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศกึษ�นอกทีต่ัง้ และประธ�นหลักสตูร ได้ร่วมทบทวนตวัชีว้ดั และ 
ผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนกลยุทธ์ท่ีผ่�นม� รวมถงึแลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็เพือ่กำ�หนดทศิท�งก�รพฒัน�
และบรหิ�รบนพืน้ฐ�นคว�มเป็นเลิศของมห�วทิย�ลยัในอน�คต เมือ่วนัท่ี 14 - 16 ธนัว�คม 2557  
ณ ศนูย์ก�รศกึษ�นอกทีต่ัง้ สพุรรณบรุ ีทีผ่่�นม�
 สำ�หรบับรรย�ก�ศในพธิเีปิดในวนัแรก ได้รบัเกยีรตจิ�กท่�น บุญลอื ทองอยู ่น�ยกสภ�มห�วทิย�ลัย
ร�ชภฏัสวนดสุติ ประธ�นในก�รเปิดและกล่�วตอนหนึง่ว่�อย�กให้มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสวนดสุติมกี�รพฒัน�
คณุภ�พอย่�งต่อเนือ่งและคำ�นงึถงึผูร้บับรกิ�รเป็นหลกัภ�ยใต้องค์ประกอบสำ�คัญ คอื ก�รมปีรชัญ� วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และยทุธศ�สตร์ ทีช่ดัเจน มีหลกัสตูรท่ีทันสมยัและเป็นระบบ มแีผนปฏบิตัทิีช่ดัเจนเพือ่บรรลปุรชัญ� 
และวสิยัทศัน์ พร้อมทัง้ก�รวดัผลประเมนิผลก�รประกนัคุณภ�พก�รศกึษ� ตลอดจนก�รวิจัยและก�รพฒัน�
องค์คว�มรูใ้หม่เพือ่นำ�ไปปรับปรงุและพฒัน�คณุภ�พให้สงูยิง่ขึน้ 
 ศ�สตร�ภิช�นไกรฤทธิ ์บณุยเกยีรต ิผูท้รงคุณวฒิุคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลยัร�ชภัฏสวนดสุติ 
(มสด.) ได้กล่�วเพิม่เตมิอกีว่� ปัจจบุนัโลกมกี�รเปลีย่นแปลงตลอดเวล�ซึง่มอีทิธพิลต่อทกุประเทศรวมทัง้
ประเทศไทย ในฐ�นะทีเ่ป็นมห�วิทย�ลยัจงึจำ�เป็นต้องรูเ้ท่�ทนัก�รเปลีย่นแปลงเพือ่ก�รอยูร่อดอย่�งยัง่ยนื 
นอกจ�กนีอ้งค์กรมห�วทิย�ลยัเป็นองค์กรท่ีมคีนทำ�ง�นร่วมกันเป็นจำ�นวนม�ก ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งท้�ท�ย
อย่�งหนึง่ในก�รบริห�รจัดก�ร สำ�หรับแนวโน้มในอน�คต มปัีจจัยภ�ยนอกทีม่�กระทบก�รดำ�เนนิง�นของ
มห�วิทย�ลยัหล�ยด้�น คอื ก�รเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ีสำ�หรบัแนวโน้มก�รแปล่ียนแปลงใน
ครึง่ทศวรรษหน้�ในวงก�รศกึษ�ทีพ่ดูกนัม�กในระดบัส�กล คอื ทักษะ 7 อย่�ง ซ่ึงเป็นสิง่ท้�ท�ยก�รบรหิ�ร
จดัก�รยุคใหม่และภ�วะผูน้ำ�ในระดับอุดมศกึษ� ประกอบด้วยคณุสมบตัต่ิอไปนี ้คอื คว�มส�ม�รถในก�รคิด
วเิคร�ะห์เพ่ือแก้ปัญห�และมองเป็นเรือ่งท่ีท้�ท�ย ก�รบรูณ�ก�รและก�รนำ�อย่�งปัญญ�ชน ก�รปรบัตวั 
และยดืหยุน่ได้ ก�รคดิรเิริม่และก�รคดิแบบเถ้�แก่ ก�รสือ่คว�มด้วยก�รพดู อ่�น เขยีนชดัเจน ก�รเก่ง 
ทีจ่ะห�ข้อมลูเพือ่ก�รตดัสนิใจและแก้ปัญห�ได้เอง และ คว�มอย�กรูอ้ย�กเหน็คดิเป็นภ�พบวกได้ ตืน่ตวั 
เพือ่รูท้นัโลก คดิใหม่เพือ่ทำ�ประโยชน์อยูเ่สมอ
 รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธนิ รองอธกิ�รบดฝ่ี�ยนโยบ�ยและแผน ได้กล่�วเพิม่เตมิอกีว่� มสด. มกี�ร 
ปรบัตัวให้ทนัต่อก�รเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวล� จ�กยคุข้อมลูข่�วส�ร ม�สูย่คุเศรษฐกจิฐ�นคว�มรู ้และ
ขณะน้ี มสด.ก้�วเข้�สูย่คุดจิติอล ท่ีผ่�นม�มสด.มองอน�คตอย่�งต่อเนือ่ง มองตนเองโดยใช้สิง่ทีเ่ข้มแขง็
ในอดีตม�พัฒน�ตนเอง ด้�นนโยบ�ยก�รเข้�สูป่ระช�คมอ�เซยีน มสด.เลอืกไม่ก้�วออกไปแต่จะตัง้รบัให้
อ�เซียนม�ห�เอง โดยมุง่ทำ�รูปแบบก�รเรยีนก�รสอนต�มม�ตรฐ�นฐ�นอ�เซยีน เช่น ครูอ�เซยีนมคีณุสมบตัิ
อย่�งไรและพัฒน�ขึน้ม� สำ�หรบัแนวท�งในก�รพฒัน�หลกัสตูร มสด.ใช้แนวท�งเดยีวกบัมห�วิทย�ลยัใน
ประเทศออสเตรเลยีทีมี่ก�รปรับเปลีย่นรปูแบบให้สอดคล้องกบับรบิทท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยมกี�รแบ่งกลุ่ม
หลกัสตูรทีม่อียูอ่อกเป็น หลกัสตูรท่ีเป็นอัตลกัษณ์ หลกัสตูรท่ีพฒัน�เฉพ�ะด้�น หลกัสตูรทีอ่ยู่ในภ�วะเสีย่งสูง 
หลกัสตูรทีม่กี�รแข่งขันสงู และหลกัสตูรท่ีควรปรบัปรงุให้ทันสมยั โดยมเีป้�หม�ยในแบ่งกลุม่หลกัสตูร  
เพือ่สะดวกในก�รพฒัน�เปลีย่นแปลงให้ทันกบัก�รเป็นมห�วิทย�ลยัในอน�คตในปี 2020 พร้อมกบัก�ร 
พฒัน�อัตลกัษณ์ทัง้ 4 ของ มสด.ให้เข้มแขง็ยิง่ขึน้ คือ ด้�นอ�ห�ร ซึง่ขณะนีไ้ด้เตรียมก�รสร้�งห้องปฏบิตัิ
ก�รอ�ห�รฮ�ล�ลทีส่มบรูณ์แบบท่ีสดุในประเทศไทย ณ ศนูย์ก�รศกึษ� ฯ สพุรรณบรุ ีด้�นก�รศึกษ�ปฐมวยั 
ทำ�ก�รเปิดโรงเรยีนส�ธติละอออทุศิซ่ึงเป็นต้นแบบก�รจดัก�รศกึษ�ปฐมวยั เพือ่รบัสมคัรนกัเรยีนระดบั
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Young Blood
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผศ.ดร.วิไล ศรีธน�งกูล รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�ร, 
รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�, 
ดร.วร�นี เวสสุนทรเทพ รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รศูนย์
ก�รศึกษ�, ดร.สุวม�ลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นอธิก�รบดี และ ดร.วิชช� ฉิมพลี คณบดี
คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เข�้ร่วมพิธีถว�ยสัตย์
ปฏิญ�ณเพื่อเป็นข้�ร�ชก�รที่ดี และพลังแผ่นดิน จัดโดย 
สำ�นักง�นข้�ร�ชก�รพลเรือน (ก.พ.) โดย พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นและกล�่วนำ� คณะรัฐมนตรี ข้�ร�ชก�รพลเรือน 
ทห�ร ตำ�รวจ และผู้บริห�รหน่วยง�นภ�ครัฐถว�ยสตัย์ปฏิญ�ณ เพื่อเป็นข�้ร�ชก�รที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� 5 ธันว�คม 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล 
วันที่ 3 ธันว�คม 2557

Cultural Exchange Preformance Bulgarian Dance 
Troupe & Students of Suan Dusit Rajabhat University

ผศ.ดร.นิรมิตร คุณ�นุวัฒน์ รองอธิก�รบดีฝ�่ยวิเทศ 
สัมพันธ์ กล�่วต้อนรับ Emil Pavlov Persident CLOFF 
official Partner of UNESCO คณะนักแสดงพื้นบ้�นจ�ก
ประเทศบัลแกเรีย ในโครงก�รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก�ร
แสดงพื้นบ้�นระหว่�งประเทศบัลแกเรียกับ นักศึกษ�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต โดยคณะนักแสดงจ�ก
ประเทศบัลแกเรียนำ�ก�รแสดงท้องถิ่นในชื่อชุด Follclore 
dance ensemble “ Zhas” สำ�หรับสวนดุสิต ได้โชว์ก�ร

แสดงชุดเซิ้งกระติบ รำ�วง และก�รแสดงชุด Beautiful Thai Silk จ�ก Swan Team เพื่อเป็นก�ร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่�ง 2 ประเทศ และเพื่อสร�้งสัมพันธไมตรีต่อกัน ณ อ�ค�รรักตะกนิษฐ 
ชั้น 1 

คณะพยาบาล ร่วมกับ ส�านักงานเขตดุสิต 
เดินรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์

นักศึกษ� คณะพย�บ�ลศ�สตร์ ร่วมกับสำ�นักง�นเขต
ดุสิต จัดโครงก�รเดินรณรงค์ “สวนดุสิตรุ่นใหม่ร่วมต�้น
ภัยใส่ใจเอดส์ ” เพื่อเป็นก�รสร�้งจิตสำ�นึกให้ทุกคนได้
ให้เห็นคว�มเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ 
ตลอดจนให้นักศึกษ� และประช�ชนคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันจะเป็นแนวท�งที่จะทำ�ให้ลดก�ร
ขย�ยตัวของโรคเอดส์ลง โดยได้รับเกียรติจ�ก น�ยวิสุทธิ์ 
ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำ�นวยก�รเขตดุสิต ร่วมเดินในครั้งนี้ ณ 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
87 พรรษา มหาราชา

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันว�
มห�ร�ช จัดโครงก�รปลูกป�่เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษ�
มห�ร�ช� เพื่อปลูกจิตสำ�นึกให้เห็นคว�มสำ�คัญอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู รักษ�ทรัพย�กรป�่ไม้ ปลูกจิตสำ�นึกด�้นคว�ม
ส�มัคคี คว�มอดทน ก�รตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และ
ก�รมีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เย�วชน
และประช�ชนในท้องถิ่น ณ พื้นที่บริเวณรอบอ�่งนำ้�คลอง
โพธิ์ อ.แม่ปิ่น จ.นครสวรรค์

Social Tag
“สิ่งที่ผมจะให้คน          
 ท�างาน คือความรู้
 ที่จะติดตัวเขาไป”
นายวีระพันธ์ ชมภูแดง
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นักบริหารประสบการณ์สูงกว่า 16 ปี นามว่า
“วีระพันธ์ ชมภูแดง” ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท�างาน
ด้านไอทีให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากจุดเริ่ม
ต้นของการชักชวนมาสร้างระบบอินเทอร์เน็ตและการ
สื่อสารให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงปี 2541 จนกระทั่ง
ปัจจุบันที่ก้าวเข้ามาท�าหน้าที่ในฐานะผู้อ�านวยการส�านัก
วิทยบริการฯ
 

 จ�กมุมมองของคนทำ�ง�นด้�นไอที...ม�สู่ก�ร
เป็นนักบริห�รวิสัยทัศน์กว้�งไกล ที่มีมุมมองก�รทำ�ง�น
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของง�น ไปพร้อมๆ กับคว�มสุขของ
คนทำ�ง�น เพร�ะฉะนั้น “บุคล�กร” จึงเป็นส่วนสำ�คัญ 
นโยบ�ยในก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล จึงเน้นให้คว�มรู้
กับคนทำ�ง�นและอยู่ด้วยกันอย่�งครอบครัว โดยเน้น
ก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รตัดสินใจ ม�กกว่�รวมศูนย์อยู่ที่
คนๆ เดียว
 “Private Cloud Computing” ถือเป็นบริก�รเด่น
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนก�รเรียนก�รสอน ทั้งก�ร 
เป็นเครือ่งแม่ข่�ย (Server) สำ�หรบัก�รรวบรวมข้อมลู หรอื 
ก�รประมวลผลข้อมูลด้�นต่�งๆ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนใน
ก�รบริห�รจัดก�ร และเพิ่มคว�มปลอดภัยของข้อมูลทำ�ให้ 
ก�รเรียนก�รสอนมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น นอกจ�กนี้ ก�ร 
สนับสนุนให้นักศึกษ�และอ�จ�รย์นำ� Social Media ม�
ใช้ประโยชน์ต่อก�รเรียนก�รสอนถือเป็นอีกนโยบ�ยหนึ่ง 
จึงได้เพิ่มช่องสัญญ�ณให้เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร และ
ไม่ปิดกั้นก�รเข้�ถึง Social Network ในทุกช่องท�ง

 ก้าวต่อไป...
 ก�รเป็นคลังส�รสนเทศของมห�วิทย�ลัย และ
ทำ�หน้�ที่เป็นเส�หลักที่จะช่วยขับเคลื่อน เดินหน้�ง�น
วิช�ก�ร และง�นอื่นๆ ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ รวมทั้งก�ร
ทำ�ประช�สัมพันธ์เชิงรุก เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รและ
คว�มค�ดหวังของผู้รับบริก�รอย่�งแท้จริง รวมทั้งก�ร
บูรณ�ก�รง�นไอทีและง�นห้องสมุดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ต่อหน้าถัดไป
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“THAI TOUCH” คืนความเป็นไทยในมาตรฐาน      
 งานท่องเที่ยวและบริการ
โรงเรียนก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร มสด. ร่วมกับ บริษัท ดีเคเทอริ่ง จำ�กัด 
ลงน�มคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร และแถลงข�่วโครงก�ร “THAI TOUCH” 
คืนคว�มเป็นไทยในม�ตรฐ�นง�นท่องเที่ยวและบริก�ร เพื่อสร้�งนักศึกษ�ให้มี
คว�มเป็นไทยทัง้ภ�ยในและภ�ยนอก สูอ่ตุส�หกรรมด้�น Hospitality ในก�ร 
ให้บริก�รแบบไทยต�มม�ตรฐ�นส�กลด้วยจิตวิญญ�ณของคว�มเป็นไทย
อย่�งแท้จริง เช่น ก�รรู้จักก�ลเทศะ คว�มประณีต คว�มเอื้ออ�ทร มีนำ้�ใจ 
และก�รประยุกต์ใช้ภูมิปัญญ�ไทยในง�นบริก�ร ทั้งในด้�นโภชน�ก�รและ
คหกรรมศ�สตร์ อกีทัง้สนบัสนนุโครงก�รภ�ยใต้กรอบอ�เซยีน ซึง่ “ด ีเคเทอริง่” 
เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ตระหนักในคว�มสำ�คัญของก�รคงคว�มเป็นไทย 
โดยเปิดโอก�สให้นักศึกษ�เข�้ฝึกง�นบริก�รในสถ�นก�รณ์จริง คอยเป็นพี่เลี้ยง
แนะนำ�ก�รปฏิบัติง�น

Social Tag
   

Coming Up

         

มสด. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขัน
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนก�รเรือน, โครงก�รอ�ห�รกล�งวัน 1, โครงก�รบริก�รอ�ห�รและ
ขนมอบ ร่วมกับ โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์, สำ�นักง�นวิจัยและพัฒน�ก�รแปรผล
ก�รวิจัยสุขภ�พสู่ภ�คปฏิบัติ ภ�ควิช�เวชศ�สตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�ร
สร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) และสม�คมพ่อครัวไทย จัดก�รแข่งขันประกวดเมนู
อ�ห�รกล่องเพื่อสุขภ�พ ภ�ยใต้ชื่อ “โครงก�รเครือข่�ยนักวิช�ก�รอ�ห�ร 
สุขภ�พเพื่อส�ธ�รณะ” โดยได้รับเกียรติจ�ก ผศ.ดร.นิรมิต คุณ�นุวัฒน์ 
รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธ�นเปิดง�น โดยมีก�รแข่งขันประเภท
นักศึกษ� และผู้ประกอบก�รร�้นอ�ห�ร ผลก�รแข่งขันร�งวัลชนะเลิศประเภท
นักศึกษ�ได้แก่ทีม มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร วิทย�เขตโชติเวช 
และประเภทผู้ประกอบก�รร�งวัลชนะเลิศได้แก่ ร้�นอ�ห�รเพลิน ณ ห้อง
ปฏิบัติก�รอ�ห�รชั้น 4 โรงเรียนก�รเรือน


