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รายวชิา 1500201 “ความเป็นสวนดสุติ” หวัขอ้ “สวนดสุติกบัอนาคต”  
วนัจันทรท์ี ่2 ตลุาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00-11.00 น. และ 11.30-14.30 น. ณ หอ้งเรยีน 11608 อาคาร 11 มหาวทิยาลัยสวนดสุติ 

การด ารงตนในสงัคมปจัจบุนัและอนาคต 

  

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์อ่การด ารงตน 

ในสงัคมปจัจบุนัและอนาคตในระดบัสากล 
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์อ่การด ารงตน 

ในสงัคมปจัจบุนัและอนาคตของ “คนสวนดสุติ” 

สามารถคดิเชงิวพิากษแ์ละ                     
แกป้ญัหา 

(Critical thinking and problem-
solving) 

สามารถสรา้งความรว่มมอื      
ระหวา่งเครอืขา่ย  

(Collaboration across 
networks) 

รวดเร็ว คลอ่งตวั และ              
ปรบัตวัไดเ้ร็ว 

(Agility and adaptability) 

มคีวามคดิรเิร ิม่และมคีวามเป็น
ผูป้ระกอบการ 

(Initiative and 
entrepreneurialism) 

สามารถสือ่สารดว้ยการพดู                   
และการเขยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(Effective oral and written 
communication) 

มทีกัษะในการเขา้ถงึและ    
วเิคราะหข์อ้มลู 

(Accessing and analysing 
information) 

ตอ้งการเรยีนรูแ้ละมจีนิตนาการ 

(Curiosity and imagination) 

เขา้ใจตวัตน 
“คนสวนดสุติ”  
คอื ความสงบ     

ความเรยีบรอ้ย และความงดงาม 

เป็นผูน้ าแบบ "คนสวนดสุติ"  

เกง่ ด ีมวีสิยัทศัน ์

เป็นนกัศกึษาทีม่คีณุภาพและ      
เป็นทีย่อมรบั 

สรา้งบรรยากาศ 

การเรยีนทีด่ ีเป็นมติร  

แบบ "คนสวนดสุติ" 

เคารพนบัถอืกนั ตามอาวโุส  

“แบบพีแ่บบนอ้ง” 

ส ัง่สมความเชีย่วชาญ 

จากอดตี ปจัจบุนั  สูอ่นาคต 

มบีคุลกิภาพทีด่ ีสงา่งาม     

รูก้าลเทศะ 
ทกุคนอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นระบบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : https://www.weforum.org/agenda/2017/09/skills-children-need-work-

future/?utm_content=bufferd671c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
สงัเคราะหจ์าก : “สวนดสุติ” จาก “อดตี” ถงึ “ปัจจบุนั” 2560 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี

 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี

ในสงัคมปจัจบุนัและอนาคตในระดบัสากล 

•อนิเทอรเ์น็ตจะเขา้มามบีทบาทต่อระบบการศกึษาภายใน
มหา วิท ย าลั ย  ทั ้ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ร ะห ว่ า ง ผู ้เ รี ย นกั บ
มหาวทิยาลัย รปูแบบการเรยีนการสอน และสถานทีเ่รยีน 

Internet of Things 
(IoT)  

•สถานที่เรียนดิจิทัลและเทคโนโลยีมือถือเติบโตอย่าง
รวดเร็วและเขา้มาเปลี่ยนโลกการท างานในมหาวทิยาลัย
ซึง่ผูเ้รยีนในระดับอดุมศกึษาตอ้งพยายามปรับตัวใหท้ัน  

Digital Workplace 
& Mobile 

Technology  

•จะเขา้มาแทนที ่Work-Life Balance (WLB) คอื การเรยีน 
การท างาน และเวลาส่วนตัวไม่มีเสน้แบ่งที่ชัดเจน 
(“Weisure” = Work + Leisure) 

Weisure Time  

การประยกุตเ์ทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรูผ้า่น MOOCs  
(Mass Online Open Courses) 

รปูแบบการเรยีนการสอน - สอนออนไลน์ และสนทนาโตต้อบกับอาจารยห์รอืเพือ่นนักเรยีน
ดว้ยกันผา่นกระดานสนทนา 

สิง่ทีไ่ดร้บัเมือ่เรยีนจบ – ใบประกาศนยีบัตรหรอืหน่วยกติจากมหาวทิยาลัย 

คา่ใชจ้า่ย – สามารถเลอืกไดว้า่จะเรยีนแบบฟรหีรอืไมฟ่ร ี

โอกาส – ชว่ยสรา้งชือ่เสยีงหรอืแบรนดใ์หก้ับมหาวทิยาลัยทีเ่ขา้ร่วม ขยายโอกาสในการเขา้ถงึ
การศกึษา 

ความนา่สนใจ – เรยีนไดทุ้กทีทุ่กเวลาหากมอีนิเทอรเ์น็ต สามารถเรยีนกับอาจารยท์ีม่ชี ือ่เสยีง
ชัน้น าระดับโลกดว้ยคา่ใชจ้่ายทีถ่กูมาก  

ปจัจยัความส าเร็จ – เทคโนโลย ี(แพลตฟอรม์ เนื้อหา การวเิคราะหก์ารเรยีนรู)้ คน (อาจารย ์
นักศกึษา บคุลากร) องคก์ร (ความมุง่มั่น นโยบาย แรงจูงใจ) 

 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี

ในสงัคมปจัจบุนัและอนาคตของ “คนสวนดสุติ” 

วทิยานพินธ ์
บทความวารสาร 

การเรยีนการสอน 
รายวชิาตา่ง ๆ  

การสบืคน้ทรัพยากร
สารสนเทศ 

สือ่การสอนระดบัปฐมวัย
และประถมศกึษา 

ขอ้มลู/ความรู ้
เกีย่วกบัเดก็พเิศษ 

การบรกิารอา่น/ยมื หนังสอื 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  

การประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในสงัคมปจัจบุนัและอนาคต 
การประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในสงัคมปจัจบุนัและอนาคตของ “คนสวนดสุติ” 

ทางสายกลาง 

ความรู ้
รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั 

คณุธรรม 
ซือ่สตัยส์จุรติ ขยนัอดทน สตปิญัญา แบง่ปนั 

น าไปสู ่

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกจิ/สงัคม/สิง่แวดลอ้ม/วฒันธรรม 

สมดลุ/พรอ้มรบัตอ่การเปลีย่นแปลง 

สอดแทรกหลกัการเศรษฐกจิ
พอเพยีงในรายวชิาตา่ง ๆ  

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 
ตามแนวทางพระราชด ารใิน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ภมูพิลอดลุยเดช 

สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

โครงการดสุติวชิาการ                 
ขา้วของพอ่...ครวัของแผน่ดนิ  

ศนูยฯ์ล าปาง 

โครงการบรูณาการประยกุตศ์าสตร์
ของพระราชา "เศรษฐกจิพอเพยีง"

ศนูยล์ าปาง 

โครงการการสรา้งรปูแบบการเรยีนรู ้
ส าหรบัเด็กปฐมวยั  

โดยใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
คณะครศุาสตร ์

โครงการสง่เสรมิวธิไีทย 
ตามเศรษฐกจิพอเพยีง 

คณะครศุาสตร ์

การอบรมการประยกุตเ์ศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใชใ้นการปฏบิตังิาน 

เพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติ  

โครงการบรกิารวชิาการตามรอยศาสตร์

พระราชาเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

การสรา้งรูปแบบการเรยีนรูส้ าหรบั 
เด็กปฐมวยั โดยใชป้รชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ณ จงัหวดั สมุทรสงคราม 
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กรณีศกึษา : คณุลกัษณะของ “นกัศกึษา” ในหลากหลายมติ ิ

  

คณุลกัษณะของ “นกัศกึษา” ฮารว์ารด์ในการเรยีนรู ้ คณุลกัษณะของ “นสิติ” จฬุาลงกรณ์ ทีพ่งึประสงค ์

  ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภวิตัน ์

มจีติอาสาและส านกึสาธารณะ 

มสีขุภาวะ 

ใฝ่รูแ้ละรูจ้กัวธิกีารเรยีนรู ้

มภีาวะผูน้ า 

ท าเป็น 

คดิเป็น 

มคีวามรู ้

มคีณุธรรม 

• ผูเ้รยีนแตล่ะคนจะวางแผนการใชช้วีติ ตลอด
ระยะเวลาในการเรยีน 
• เลอืกใชร้ะบบสง่เสรมิการเรยีนรูภ้ายใน
มหาวทิยาลยัใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายของการ
เรยีน 

เรยีนอยา่งมวีสิยัทศัน ์

•ใหค้วามส าคญักบัการอา่นหนังสอืและเอกสาร 

•มกีารวางแผนอา่นหนังสอื ท ารายงาน คน้ควา้   

หาความรูเ้พิม่เตมิ มมุานะ บากบ ัน่ 

• จัดเวลาเพือ่พบปะกบัเพือ่นนอกเวลาเรยีน       

เพือ่หาโอกาสเก็บเกีย่วประสบการณ์                

ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัเพือ่นตา่งวัฒนธรรม  

เป็นนกัศกึษาเพือ่รู ้
ไมใ่ช ่นกัศกึษาเพือ่

สอบ 

• มคีวามถอ่มตน ใจกวา้ง ยนิดรัีบฟังค าวพิากษ์ 

วจิารณ์ ขอ้เสนอแนะ ความคดิเห็นทีแ่ตกตา่ง  เปิดใจกวา้ง รบัฟงั
ความเห็นทีแ่ตกตา่ง 

• กลา้คดิ กลา้แสดงออก ไดถ้กเถยีงทางความคดิ 

และแสดงทัศนคตขิองตนในแตล่ะเรือ่งอยา่งเปิดเผย 
• ไมก่ลัววา่สิง่ทีต่นเองแสดงความเห็นออกไปเป็นสิง่

ผดิ แตเ่ป็นการสะทอ้นมมุมองทีแ่ตกตา่ง  

กลา้คดิ กลา้แสดง
ความเห็น ถกเถยีง
เชงิความคดิ  


