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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต1 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บนพ้ืนที่
ประมาณ 37 ไร่ บริเวณพระราชอุทยานสวนสุนันทา เขตพระราชวังดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปัจจุบันมี
พัฒนาการทั้งหมด 5 สมัย การพัฒนาในแต่ละสมัยสะท้อนภาพของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสะท้อนภาพความก้าวหน้าของ
ศิลปวิทยาการจากรากฐานและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในแต่ละยุค รายละเอียดดังนี้ 

ยุคสวนดุสิต 1.0 (พ.ศ. 2477 – 2504) เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการใน
ขณะนั้น เห็นความส าคัญของการศึกษาส าหรับฝึกหัดสตรีให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี จึงมีด าริให้ด าเนินการ
จัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนแต่มาส าเร็จในสมัยพระสารสาสน์ประพันธ์ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงธรรมการ  

โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน  สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2477 ณ วังกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (วัง
นางเลิ้ง) นับเป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็น
แม่บ้านแม่เรือนที่ดีให้แก่สตรีซึ่งเป็นความแปลกใหม่ในสังคมไทยสมัยนั้น โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนเปิด
สอนรายวิชาเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ การตัดเย็บเสื้อผ้า การเลี้ยงดูเด็ก และการจัดและ
ตกแต่งบ้าน สื่อหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นขนานนามโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนว่าเป็น โรงเรียนส าหรับการ
ฝึกฝนนักเรียนหญิงให้เป็นคุณหญิง คุณนาย โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนเปิดรับนักเรียน 2 ประเภทเข้า
เรียน ได้แก่ นักเรียนที่จบระดับมัธยมต้นเข้าเรียนหลักสูตร 4 ปี และนักเรียนประเภทครูน้อยหรือครูใหญ่ที่เข้า
อบรมหลักสูตรพิเศษ 1 ปี (เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชานี้)  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน ได้ย้ายสถานที่ตั้งจากวังกรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ไปอยู่ที่วังจันทร์เกษม (ที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการเรือนวัง
จันทร์เกษม เปิดสอนหลักสูตรมัธยมการเรือน และหลักสูตรการเรือนชั้นสูง (เพ่ิมเติม) ทั้งสองหลักสูตรเป็น
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 ปี  

ในช่วงก่อน พ.ศ. 2482 การอนุบาลศึกษาของไทยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีโรงเรียนเอกชนเพียง 2 
แห่ง จัดสอนระดับชั้นอนุบาล คือ โรงเรียนมาแตร์เดอี และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แต่ยังไม่ได้จัดการศึกษา
ระดับอนุบาลของมาดามมอนเตสเซอรี่เต็มรูปแบบ เน้นเพียงการให้เด็กร้องเพลง เล่น และแสดงภาพประกอบ
ตัวอักษรเท่านั้น หม่อมเจ้ารัชฎาภิเษก โสณกุล อธิบดีกรมศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเพียงกรมเดียวของกระทรวงธรรม
การในขณะนั้น เห็นว่า การอนุบาลมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาเด็ก จึงมีนโยบายจะจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลของรัฐขึ้น จึงตั้ง “กรรมการจัดโครงการโรงเรียนอนุบาล” เพ่ือพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเต็ม
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 เรียบเรียงโดย ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศลิปและและวัฒนธรรม และ อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
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รูปแบบ ประกอบด้วย นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา (เคยเรียนการอนุบาลมอนเตสเซอรี่ที่ประเทศอิตาลี) 
หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย และนางแพทย์ พัทยภาคย์ (หัวหน้านางพยาบาลศิริราช) คณะกรรมการตกลงว่า ให้
โรงเรียนอนุบาลรับเด็กอายุสามขวบครึ่งเข้าเรียนแบบมอนเตสเซอรี่ คือ ร้องเพลง เล่านิทาน เน้นเรียนรู้จาก
การเล่น เช่น ให้สังเกตอักษรกับภาพจับคู่กัน ให้เล่นรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งดูแล อบรม สร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็ก ๆ 
เช่น รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ สุขนิสัยในการกินอยู่ การมีเพ่ือน ความมีน้ าใจ ฯลฯ เพ่ือพัฒนา
ร่างกายและจิตใจของเด็กไปในในแนวทางที่ถูกต้องดีงาม 

กระทรวงธรรมการได้รับเงินบริจาคของ นางสาวละออ หลิมเซ่งไถ่ จ านวนแปดหมื่นบาท จึงน าเงิน
จ านวนดังกล่าวสร้างตึกอนุบาลขึ้นในโรงเรียนการเรือนพระนคร ให้ชื่อตึกหลังนี้ว่า “ตึกละอออุทิศ” (เดิมใช้
ละอออุทิส) ใช้ตึกหลังนี้เป็นโรงเรียนอนุบาล ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ สังกัดกองฝึกหัดครู กรมสามัญ
ศึกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2483 ถือว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของกระทรวงธรรมการ จุดมุ่งหมาย
ในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ เพ่ือทดลองและทดสอบว่าประชาชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องการ
อนุบาลศึกษาอันเป็นรากฐานการเรียนรู้ของเด็กมากน้อยเพียงใด ผู้ที่ด าเนินการอนุบาล คือ หม่อมหลวงมานิจ 
ชุมสาย หัวหน้ากองฝึกหัดครู และนางจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา (คุณหญิงจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา) หัวหน้า
แผนกโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ซึ่งปรากฏว่าในระยะ 1 ปีที่เปิดด าเนินการ ประชาชนสนใจน าบุตรหลานเข้า
เรียนที่โรงเรียนเป็นจ านวนมากจนต้องขยายชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะเปิด
โรงเรียนอนุบาลของรัฐในต่างจังหวัดด้วย   

 

 
โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ2 

 

 

                                                           
2
 ภาพจากหนังสือ 50 ปี วิทยาลัยครูสวนดสุิต พุทธศักราช 2527. 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 โรงเรียนการเรือนวังจันทร์เกษม ได้ย้ายมาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและ
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการเรือนพระนคร สังกัดกองฝึกหัดครู กรมสามัญศึกษา โรงเรียนการเรือนพระนครมี
พ้ืนที่ประมาณ 37 ไร่ ตั้งอยู่ติดกับที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ โรงเรียนทั้งสองแห่งนี้มีระบบการบริหาร
จัดการแยกออกจากกัน 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2486-2489) โรงเรียนการเรือนพระนครและโรงเรียนอนุบาลละออ
อุทิศได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอชียบูรพาเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ จึงอพยพไปจัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ตั้ง โดยย้ายนักเรียนชั้นปีที่ 1 ไปเรียนที่จังหวัดนครราชสีมา นักเรียนชั้นปีที่ 2 ไปเรียนที่อ าเภอบาง
คล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในขณะที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศย้ายไปจัดการเรียนการสอนที่วัดปรินายก 
(กรุงเทพมหานคร) เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง นักเรียนจึงย้ายกลับมาเรียนที่เดิมแต่พบว่าอาคารของโรงเรียน
การเรือนพระนครถูกระเบิดท าลายหลายหลัง จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2490 (อาคาร 1 ใน
ปัจจุบัน) เพ่ือใช้เป็นอาคารเรียนทดแทนอาคารเดิมที่เสียหายจากสงคราม โดยมีคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะ
กนิษฐ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

 คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการเรือนพระ
นคร ไปจากเดิมมาก มี ดร.เวอร์ยิเนีย เอฟ คัทเลอร์ อาจารย์ชาวอเมริกัน มาช่วยสอนและพัฒนางานคหกรรม
ศาสตร์ของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการจัดอบรมคหกรรมศาสตร์ทั่วประเทศและพัฒนาหลักสูตร 
ป.ม. (ประโยคครูมัธยมการเรือน) ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนไปชมภาพยนตร์ที่ห้องสมุดของ 
A.U.A. แล้วมาเล่าเรื่องย่อเป็นภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ตั้ง English Club ทีน่ักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร นอกจากนั้น นักเรียนจะต้องสอบตัดเย็บแบบเสื้อราตรีเมื่อสิ้นปีการศึกษา แล้วแต่งชุดขาวผูกเอวริบบิ้น
ขาว มีดอกฟอร์เก็ตมีน็อตห้อยชายทั้งสอง ท าบัตรเชิญแขกต่างประเทศ 2 คนต่อเจ้าภาพ 1 คน ซึ่งนักเรียน
จะต้องคุยกับชาวต่างประเทศและแขกผู้มาร่วมงาน 

ในเวลาต่อมา กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งกรมการฝึกหัดครูตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2497 เพ่ือประหยัดงบประมาณและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตครูทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ จึงรวมการฝึกหัดครูที่สังกัดกรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โรงเรียนการเรือนพระนครจึงถูกโอนมาสังกัด
กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 แผนกฝึกหัดครูอนุบาล โรงเรียนอนุบาลละออ
อุทิศถูกโอนมาสังกัดโรงเรียนการเรือนพระนคร โรงเรียนการเรือนพระนครเปิดสอนหลักสูตร ป.กศ. 
(ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) สาขาคหกรรมศาสตร์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย หลักสูตรประโยคครูการ
เรือน ประโยคครูอนุบาล ระดับ ป.ป. และประโยคครูมัธยมการเรือนควบคู่กัน ใน พ.ศ. 2499 และได้เปิดสอน
หลักสูตร ป.กศ. (ขั้นสูง) สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาอนุบาลศึกษา เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2501  ในยุคนี้
นักศึกษาโรงเรียนการเรือนพระนครมีเครื่องแบบที่ทันสมัย โดดเด่นกว่าเครื่องแบบของโรงเรียนอ่ืน ๆ โดย
เปลี่ยนจากการนุ่งซิ่นมาใส่กระโปรงและใส่หมวกนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่
ต้องการปรับเปลี่ยนประเทศให้ทันสมัย นักศึกษาจึงได้เย็บหมวกไว้ใช้เอง 

กล่าวโดยย่อ ยุคสวนดุสิต 1.0 มีระยะเวลาทั้งหมด 27 ปี เป็นยุคเริ่มต้นการวางรากฐานการศึกษา
ด้านคหศาสตร์ เพ่ือฝึกหัดสตรีให้สามารถจัดการกิจการภายในบ้านได้อย่างเรียบร้อย โดยจัดตั้งโรงเรียนการ
เรือนแห่งแรกของไทยสอนวิชาทางด้านอาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ การตัดเย็บเสื้อผ้า การเลี้ยงดู
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เด็ก และการจัดและตกแต่งบ้าน ในหลักสูตร ป.กศ. สาขาคหศาสตร์ หลักสูตร ป.กศ. ขั้นสูง สาขาคห
เศรษฐศาสตร์ และการอนุบาล ตลอดจนการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐ
แห่งแรกในประเทศไทย  

 

 
โรงเรียนการเรือนพระนคร3 

 

ยุคสวนดุสิต 2.0 วิทยาลัยครูสวนดุสิต (พ.ศ. 2504 – 2538) รัฐบาลมีด าริจัดตั้งวิทยาลัยครูเพ่ือ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา โรงเรียนการเรือนพระนครจึงได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูสวน
ดุสิต สังกัดกองการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู ในปี พ.ศ. 2504 โดยยังคงเปิดรับเฉพาะสตรีเข้าศึกษา ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับใช้ ท าให้กรมการฝึกหัดครู
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าให้วิทยาลัยครูสามารถเปิด
สอนในระดับปริญญาตรีได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศถูกรวมเข้ากับการฝึกหัดครู
อนุบาล และจัดตั้งเป็นภาควิชาการอนุบาลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต จึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ วิทยาลัยครูสวนดุสิตจึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสภาการ
ฝึกหัดครู วิชาเอกการอนุบาลศึกษา  

การเปลี่ยนสถานภาพจากโรงเรียนการเรือนพระนครเป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิต ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการบริหารและวิชาการ โดยต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาของวิทยาลัยได้เปลี่ยนเป็น 
“อธิการวิทยาลัย” และมีต าแหน่งรองอธิการฝ่ายบริหาร รองอธิการฝ่ายวิชาการ และรองอธิการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ในด้านวิชาการนั้นได้มีการจัดตั้งคณะวิชา 3 คณะ ได้แก่ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ โดยยังคงจัดการศึกษาในสาขาเดียว คือ สาขาวิชาการศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.ก
ศ. สูง) และระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง (ครุศาสตรบัณฑิต) มีสาขาวิชาเอกทั้งสิ้น 11 สาขา ได้แก่ 
                                                           
3 ภาพจากหนังสือ 50 ปี วิทยาลัยครูสวนดสุิต พุทธศักราช 2527. 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาพิเศษ การ
อนุบาลศึกษา การประถมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ และคณิตศาสตร์ ในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) อนุญาตวิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสายวิชาการอ่ืนได้นอกจากสายวิชาชีพครู วิทยาลัย
ครูสวนดุสิตจึงเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) จ านวน 3 วิชาเอก ได้แก่ วารสารและการ
ประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ และออกแบบนิเทศศิลป์ และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) จ านวน 3 วิชาเอก 
ได้แก่ การอาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย และศิลปะประดิษฐ์  ตลอดจนเปิดสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ใน
ระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกของประเทศไทย อีกท้ัง รับนักศึกษาชายเข้าศึกษาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528  

 

 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต4 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2528 วิทยาลัยครูสวนดุสิต จัดตั้งโครงการอาหารกลางวัน 2 เพ่ือเป็นสถานที่
ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ช่องทางการจ าหน่าย การตอบรับจากตลาด โดยใช้เงิน
ลงทุนจากเงินรายได้จากการขายผลผลิตของนักศึกษา จ านวน 1,692.25 บาท การด าเนินงานในระยะแรกจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย เมื่อได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจจึงเน้นการบริการ
ด้านขนมอบมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 โครงการได้เปลี่ยนชื่อให้สั้นลงเป็น โฮมเบเกอรี่ (Home Bakery) 
ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ จงสวัสดิ์ 
ประธานโครงการได้ปรับปรุงระบบการผลิตจากเดิมเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ
ผลิต มีเบเกอรี่หลากหลายประเภทเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง โฮมเบเกอรี่ได้
พัฒนาสูตรขนมอบท๊อฟฟ่ีเค้กและเค้กฝอยทองและจัดจ าหน่ายเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ท าให้ขนมอบทั้ง
สองประเภทกลายเป็นขนมอบยอดนิยมในเวลาต่อมา  

                                                           
4 ภาพจากหนังสือ 50 ปี วิทยาลัยครูสวนดสุิต พุทธศักราช 2527. 
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ในปี พ.ศ. 2533 รองศาสตราจารย์ล าพอง บุญช่วย อธิการบดีวิทยาลัยครูสวนดุสิตในขณะนั้น 
ตระหนักถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(โรงแรมสวนดุสิตพาเลซ)  เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยครูสวนดุสิตได้กราบทูลเชิญ
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์ประธานการเปิด 
ระยะแรกโรงแรมมีห้องพักจ านวน 60 ห้อง และเมื่ออาคารหลังที่ 2 ก่อสร้างเสร็จจึงมีห้องพักเพ่ิมเป็น 120 
ห้อง โรงแรมสวนดุสิตพาเลซจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงแรมสวนดุสิตเพลส (Suan Dusit Place) ตั้งแต่ 2 
สิงหาคม 2546 เป็นต้นมา  

ในปี พ.ศ. 2535 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ ริเริ่มก่อตั้งสวนดุสิตโพล (Suan Dusit Poll) เพ่ือเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ด้าน
การส ารวจประชามติของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เนื่องจากคนไทยในสมัย
นั้นเริ่มตื่นตัวในการใช้ข่าวสารที่มีคุณภาพ สามารถอ้างอิงได้ เพ่ือการรับรู้และการตัดสินใจ สถาบันการศึกษา
หลายแห่งมีแนวคิดที่จะผลิตบุคลากรทางด้านสารนิเทศศาสตร์ที่มีมากกว่าความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
วิทยาลัยครูสวนดุสิตจึงได้เป็นผู้ริเริ่มลงมือจากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง จนสามารถพัฒนาแหล่งบ่มเพาะของ
นักศึกษาสู่การเป็นส านักโพลที่ท าหน้าที่ส ารวจความคิดเห็นวิเคราะห์วิจัยเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับประเด็นที่สังคมก าลังให้ความสนใจ รวมถึงการน าเสนอความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในสังคมให้กับ
สาธารณชนได้รับทราบ จนเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบัน 

กล่าวโดยย่อ ยุคสวนดุสิต 2.0 มีระยะเวลานานที่สุดถึง 34 ปี เป็นยุคแห่งการพัฒนาความเข้มแข็งใน
คุณภาพการศึกษาของบัณฑิตด้วยการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของนักศึกษาจากการลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะด้านของวิทยาลัย เป็นรากฐานการพัฒนาแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย 
เช่น โฮมเบเกอรี่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส และสวนดุสิตโพล ตลอดจนการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขา 
คหกรรมศาสตร์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  

ยุคสวนดุสิต 3.0 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2538 – 2547) วิทยาลัยครูสวนดุสิตได้รับการยก
ฐานะเป็นสถาบันราชภัฏสวนดุสิ ต สังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระราชทานตราสัญลักษณ์ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏและสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ เป็น ตราพระราช
ลัญจกรประจ าสถาบัน ประกอบด้วย สีน้ าเงิน สีขาว สีทอง สีส้ม และสีเขียว มีความหมายดังนี้  สีน้ าเงิน 
หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ” สีขาว หมายถึง ความคิดอัน
บริสุทธิ์ของความเป็นนักปราชญ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สีทอง 
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 
41 สถาบัน สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สวยงาม  

ในยุคนี้  สถาบันราชภัฏสวนดุสิตเน้นการพัฒนาด้านคหกรรม อาหาร การศึกษาปฐมวัย และ
อุตสาหกรรมการบริการ อีกทั้ง น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
ในปี พ.ศ. 2539 มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตเป็นจ านวนมาก จึงได้ขยายการจัด
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การศึกษาอย่างกว้างขวางโดยเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งรวม 20 แห่ง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และต่างจังหวัดรวม ภายใต้ค าขวัญว่า “เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน” 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจโดยร่วมมือกับ Victoria University ประเทศแคนาดา รวมถึงเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งใน
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น รวมถึงได้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้ในการเรียนการสอน สร้างเป็นฐานข้อมูลระบบการสอนทางไกล (video conference) และพัฒนาระบบ
หอ้งสมุดเสมือน (virtual library) ขึ้นเป็นครั้งแรกในสถาบันอุดมศึกษาของไทย 

ระบบห้องสมุดเสมือน (virtual library) เกิดขึ้นจากแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์     
ผลพันธิน อธิการบดีในขณะนั้น ที่อยากให้มีห้องสมุดที่แตกต่างไปจากห้องสมุดแบบเดิม เป็นห้องสมุดที่มีความ
สว่างจากแสงด้านบน มีห้องที่รองรับความต้องการใช้บริการที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และสามารถหาหนังสือจากอากาศได้ แนวคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงโดยใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ระบบห้องสมุดเสมือนของสถาบันราชภัฏ
สวนดุสิตจึงเป็นห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือ ห้องสมุดแต่ละชั้นจะมีระบบสืบค้นข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้
สถาบันราชภัฏสวนดุสิตมีชื่อเสียงในด้านนี้เป็นอย่างมากและเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือน
ให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานในช่วงเวลาดังกล่าว  

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ5 

 

ในปี พ.ศ. 2538 สวนดุสิตโพลเริ่มรับงานจากภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นครั้งแรก ต่อมา
ได้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ประจ าเพ่ือขับเคลื่อนการท าโพลสาธารณะและโพลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ สวนดุสิตโพล
ด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจความคิดเห็น ครอบคลุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 
ภายใต้ปรัชญา “เป็นกลาง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ถูกหลักวิชาการ รับผิดชอบต่อสังคม” ท าให้สวนดุสิตโพล
เป็นต้นแบบการท างานที่ได้รับการยอมรับจากทั้งบุคคลและสถาบันว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการ
                                                           
5 ภาพจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://arit.dusit.ac.th/main/computerservices/). 
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แก่สังคม เป็นแหล่งสั่งสมฐานข้อมูลทางความคิดที่เป็นพลังส าคัญของสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์     
ผลพันธิน กล่าวว่า 

“... ชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลท าให้ได้รับการตอบรับจากองค์กรภายนอกเป็นอย่างดี โดยเรา
ได้รับเชิญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาให้ไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา 3-4 
ครั้งติด ๆ กัน อย่างไรก็ตาม แม้การท าโพลจะมีข้อจ ากัดอยู่บ้างในเรื่องการน าเสนอความ
คิดเห็น แต่โพลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบค าถามได้ด้วยหลักวิชาการว่าผู้คนคิดอะไร อย่างไร  
การที่เราสามารถเอาค าตอบไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราเรียนรู้
อะไรหลาย ๆ อย่าง และอีกอย่างหนึ่งคือเป็นปากเสียงให้ประชาชนได้ว่าเขารู้ สึกอย่างไร
ตอนนี้ ... "  

(ศิโรจน์ ผลพันธิน อ้างใน 25 ปี สวนดุสิตโพล, ม.ป.ท., น. 23) 

 

ในปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ จัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น
ครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ใช้สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเป็นหลัก เด็กไม่
จ าเป็นต้องมีเครื่องแบบ ไม่มีการบ้าน หนังสือ ต าราต่าง ๆ อยู่ในชั้นเรียน โดยไม่ต้องน ากลับบ้าน ไม่มีการสอน
พิเศษ แต่มีกิจกรรมเสริมให้ในตอนเย็น มีการเรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังได้แยกส่วนของ
โรงเรียนเป็นโรงเรียนสาธิตประถมละอออุทิศ เพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ  

กล่าวโดยย่อ ยุคสวนดุสิต 3.0 มีระยะเวลาสั้นที่สุดเพียง 9 ปี แต่เป็นยุคที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายการจัดการเรียนการสอนไปทั่วประเทศ การพัฒนา
ระบบห้องสมุดเสมือนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่เชิงกายภาพ การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบัน
จากองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาความเข้มแข็งในศาสตร์ด้าน
การส ารวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพล  

ยุคสวนดุสิต 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2547-2558) สถาบันราชภัฏสวนดุสิตได้รับ
การยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต  สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 การพัฒนาในยุคนี้มีลักษณะเด่น 
คือ การก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน จากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีต 
ได้แก่ อัตลักษณ์ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ และจัดตั้ง
หน่วยงานในระดับคณะเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์เฉพาะทางให้มีความเข้มแข็งโดดเด่น ดังนี้ คณะ
พยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2550) เพ่ือรองรับอัตลักษณ์ด้านพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน (พ.ศ. 2553) เพ่ือ
รองรับอัตลักษณ์ด้านอาหาร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (พ.ศ. 2553) เพ่ือรองรับอัตลักษณ์ด้าน
อุตสาหกรรมการบริการ ส่วนอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ที่มีอยู่เดิม 
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ในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศได้รวมส่วนการบริหารโรงเรียนที่เป็นอนุบาลและ
ประถมศึกษาเข้าด้วยกัน และปรับชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยเป็นส่วนงานอิสระขึ้นตรงต่อ
อธิการบดี  

 

 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย6 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการการศึกษาตาม
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งด้วยการลดจ านวนเหลือเพียง 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ตรัง ศูนย์หัวหิน ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์
นครนายก ศูนย์ล าปาง และศูนย์พิษณุโลก ลดจ านวนศูนย์การเรียนในกรุงเทพมหานครเหลือเพียง 2 แห่ง คือ 
ศูนย์ระนอง 2 และศูนย์รางน้ า พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาล
ศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร ในขณะที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) ถนนสุโขทัย ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ยุบศูนย์พิษณุโลก ท าให้เหลือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเพียง 5 
แห่ง ได้แก่ ศูนย์ตรัง ศูนย์หัวหิน ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์นครนายก และศูนย์ล าปาง และมีจ านวนศูนย์การเรียน
ในกรุงเทพมหานครจ านวน 2 แห่งคงเดิม 

นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตยังได้
สร้างเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ 2 แบบ (ออกแบบโดย นายศณะ ผลพันธิน ที่ปรึกษาโครงการสวน
ดุสิตกราฟฟิคไซต์) ลักษณะเป็นภาพตัวอักษร (Letter mark) พยัญชนะภาษาไทย อักษรย่อ “มสด” (ย่อมา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) และพยัญชนะภาษาอังกฤษ อักษรย่อ “SDU” (ย่อมาจาก Suan Dusit 
Rajabhat University) เพ่ือสร้างความโดดเด่นสะดุดตา ง่ายต่อการจดจ า พร้อมทั้งสื่อความหมายถึง
ภาพลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

                                                           
6 ภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=JQmJ_Z_p4pw 
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กล่าวโดยย่อ ยุคสวนดุสิต 4.0 มีระยะเวลารวม 11 ปี แต่เป็นยุคที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตน า
ความเข้มแข็งที่ได้สั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตมาก าหนดเป็นอัตลักษณ์ เพ่ือการพัฒนาเฉพาะทาง กล่าวคือ อาหาร 
การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้สร้างเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่จ านวน 2 แบบ เพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 

ยุคสวนดุสิต 5.0 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2558 ลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในยุค 5.0 คือ การจัดการคุณภาพอย่างรอบด้าน
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีคนปัจจุบัน ให้นโยบาย
ว่า 

“ปัจจุบันรูปแบบของการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นและรวดเร็วตามบริบทของ
สังคม แนวนโยบายของรัฐ และความเป็นโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องเปลี่ยน
แนวคิด วิธีท า ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การน าแนวคิดทางธุรกิจ รวมทั้งหลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจั ดการให้มีบทบาทมากขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา การพัฒนารูปแบบ
ใหม่ ๆ ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันต้องมีการปรับบทบาทของการท างานให้มี
การบูรณาการกันมากขึ้น การใช้ประสิทธิภาพของบุคลากรให้เต็มศักยภาพและสามารถ
ท างานได้หลากหลายภารกิจเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ในการจัดการขององค์กร"  

(ศิโรจน์ ผลพันธิน อ้างใน ส านักบริหารกลยุทธ์, ม.ป.ป., น. 7) 

 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงมุ่งเน้นการจัดการคุณภาพใน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร 
ด้านนักศึกษา ด้านการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านงานวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อม คู่ความ
ร่วมมือและเครือข่าย การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร และการจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ ส าหรับการ
จัดการคุณภาพด้านหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา (ในระดับปริญญา
ตรี) โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1. กลุ่มหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศ
จากความเชี่ยวชาญตั้งแต่อดีตของมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและมีผู้สมัครเข้าเรียนเป็น
จ านวนมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ปรับเปลี่ยนชื่ออัตลักษณ์ด้านพยาบาลศาสตร์ เป็น การพยาบาลและ
สุขภาวะ และแบ่งหลักสูตรตามอัตลักษณ์เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 อัตลักษณ์ด้านอาหาร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร และ
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

1.2 อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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1.3 อัตลักษณ์ด้านอุตสหกรรมการบริการ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการงานบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตรธุรกิจการบิน หลักูตรธุรกิจการโรงแรม และ
หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 

1.4 อัตลักษณ์ด้านการพยาบาลและสุขภาวะ ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 

 

2. กลุ่มหลักสูตรที่ก าลังสร้างความโดดเด่นและควบรวม มี 4 กลุ่มย่อย ดังนี้  

2.1 กลุ่มหลักสูตรที่มีความเสี่ยงสูง มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.2 กลุ่มหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง เป็นหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากจัดการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มนี้จึงต้องเน้นความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (พ.ศ. 2560) เพ่ือพัฒนาความ
เข้มแข็งของหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง ได้ แก่  หลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้ 

2.3 กลุ่มหลักสูตรที่ต้องพัฒนาให้ทันสมัย  เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่พัฒนาต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลายาวนานท าให้รายวิชาต่าง ๆ ยังพัฒนาไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง  

2.4 กลุ่มหลักสูตรที่มีการพัฒนาเฉพาะทาง เป็นกลุ่มหลักสูตรที่มีการพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานเฉพาะทาง (Niches Market)  

ส าหรับการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเน้นการพัฒนา “ความเป็นสวน
ดุสิต” มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้น า ทักษะชีวิต เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย มี
คุณธรรมน าความรู้ มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ตลอดจนเพ่ือความส าเร็จของผู้เรียนทั้งในด้านการท างานและการด าเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดส้ร้างตรามหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ มี 2 แบบ ดังนี้ 

แบบที่ 1 เป็นวงรีรูปไข่ 2 วงซ้อนกัน วงรีด้านนอกใช้สีทอง ด้านบนมีข้อความสีขาวเป็นภาษาไทยว่า 
“มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ส่วนด้านล่างมีข้อความสีขาวเป็นภาษาอังกฤษว่า “SUAN DUSIT UNIVERSITY” ใช้
รูปแบบอักษร SP Suan Dusit คั่นด้วยดอกเฟ่ืองฟ้าและดอกขจร ในวงรีด้านในใช้สีฟ้าน้ าทะเลเป็นพ้ืน มี
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นพยัญชนะภาษาไทยสีขาว อักษรย่อ “มสด” อยู่ตรงกลาง 

แบบที่ 2 เป็นวงรีรูปไข่ 2 วงซ้อนกัน วงรีด้านนอกใช้สีทอง ด้านบนมีข้อความสีขาวเป็นภาษาไทยว่า 
“มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ส่วนด้านล่างมีข้อความสีขาวเป็นภาษาอังกฤษว่า “SUAN DUSIT UNIVERSITY” ใช้
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รูปแบบอักษร SP Suan Dusit คั่นด้วยดอกเฟ่ืองฟ้าและดอกขจร ในวงรีด้านในใช้สีฟ้าน้ าทะเลเป็นพ้ืน มี
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษสีขาว อักษรย่อ “SDU” อยู่ตรงกลาง 

ตรามหาวิทยาลัยทั้ง 2 แบบ มีความหมายดังนี้ สีทองในวงรีด้านนอก หมายถึง ความรุ่งเรือง ข้อความ 
“มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และ “SUAN DUSIT UNIVERSITY” เป็นรูปแบบอักษร SP Suan Dusit แสดงถึง 
ความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัย ดอกเฟ่ืองฟ้าและดอกขจร ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย แสดงถึง ความ
เฟ่ืองฟูของศิลปวิทยาการอันโดดเด่นขจรไกล พยัญชนะภาษาไทยอักษรย่อ “มสด” และภาษาอังกฤษอักษรย่อ 
“SDU” ที่เกาะเกี่ยวกัน หมายถึง ความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน สีฟ้าน้ าทะเลในวงรีด้านใน เป็น สีประจ า
มหาวิทยาลัย 
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