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ฉบับเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563

The communication for all
จดหมายข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์

SDU Direction

อธิิการบดีี ย้ำำ�� การรัับสมััครนัักศึึกษา 64
คััดเลืือกเข้้ม “เหนืือกว่่าด้้วยคุุณภาพวิิชาการ
ควบคู่่�วิิชาชีีพ”

Academic

ม.สวนดุสิต พร้อมรับมือโควิด วันเปิดเทอม…
เข้มงวดมาตรการดูแลนักศึกษา
ประกาศ งดจััดกิิจกรรมรัับน้้อง ทุุกกรณีี

Identity

“สวนดุุสิิต” มหาวิิทยาลััยที่่�ให้้โอกาส
และเปิิดกว้้าง เพราะเรื่่�องการศึึกษาต้้องสนัับสนุุน
และส่่งเสริิมเด็็กทุุกประเภทอย่่างเท่่าเทีียม
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อธิิการบดีี ย้ำำ�� การรัับสมััคร
นัักศึึกษา 64 คััดเลืือกเข้้ม

“เหนืือกว่่าด้้วยคุณ
ุ ภาพวิิชาการ
ควบคู่่�วิช
ิ าชีีพ”
	ปภาวริินทร์์ สัังฆพรหม
		 รศ.ดร.ศิิโรจน์์ ผลพัันธิิน อธิิการบดีี กล่่าวในที่่ป� ระชุุมการเตรีียม
ความพร้้อมรัับสมััครนัักศึึกษา ปีี 2564 ว่่า การรัับสมััครนัักศึึกษา ประจำำ�ปีี 2564
ทางมหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ จะเพิ่่�มความเข้้มข้้นขึ้้น� ตั้้ง� แต่่กระบวนการคััดเลืือก
ผู้้ส� มััครที่่ดีีมีีคุ
� ณ
ุ ภาพให้้ได้้ครบตามจำำ�นวนที่่กำ� �ำ หนด จึึงต้้องทำำ�ความเข้้าใจให้้ตรงกััน
ทุุกฝ่่าย ตั้้ง� แต่่ผู้บ�้ ริิหาร คณาจารย์์ บุุคลากร ของทุุกคณะ/หลัักสููตร เกี่่ย� วกัับ
กระบวนการดำำ�เนิินงานของมหาวิิทยาลััยไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยเน้้นย้ำ��ำ ให้้
คณาจารย์์พัฒ
ั นาหลัักสููตรให้้มีคี วามทัันสมัยั ตอบสนองความต้้องการของ
นัักศึึกษา และผู้ป้� ระกอบการ เพราะเมื่่อ� สำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้ว ต้้องมีีงาน
รองรัับ
		 “การพััฒนาหลัักสููตรให้้มีีความทัันสมััย ตอบสนองความต้้องการของ
นัักศึึกษา และผู้้ป� ระกอบการ จำำ�เป็็นต้้องสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือทั้้�งภาครััฐ
ภาคเอกชน ให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการสอนหรืือพััฒนาหลัักสููตร เพื่่�อนำำ�ประสบการณ์์
ตรงมาแลกเปลี่่ย� น และเปิิดโอกาสให้้นักั ศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเข้้าฝึึกประสบการณ์์
วิิชาชีีพ ทั้้�งนี้้� ควรเพิ่่�มรายวิิชาที่่น่� า่ สนใจและจำำ�เป็็นต่่อการประกอบอาชีีพเข้้าใน
หลัักสููตรด้้วย เช่่น การจะสอบเป็็นนัักกำำ�หนดอาหาร ต้้องเรีียนวิิชาบัังคัับอื่่�นเพิ่่�ม
เติิม หรืือจััดอบรมหลัักสููตรใหม่่ระยะสั้้น� เน้้นการสอนวิิธีีคิิด เช่่น การใช้้โทรศััพท์์
มืือถืือให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด วิิธีกี ารออมในรููปแบบต่่างๆ จิิตวิิทยาในการเรีียนรู้้�
ของคนในชีีวิิตประจำำ�วันั ฯลฯ”

		 โจทย์์สำ�ำ คััญ คณาจารย์์ต้อ้ งดึึงศัักยภาพ “ความเป็็น
สวนดุุสิติ ” ที่่�แท้้จริิงออกมาใช้้ให้้เห็็นเชิิงประจัักษ์์ ทำำ�ให้้เกิิด
ความแตกต่่ า ง ใช้้ วิิช าการควบคู่่�วิิช าชีี พ เพื่่� อ ดึึ ง ดููดให้้
นัักศึึกษาตััดสิินใจมาเรีียนต่่อกัับมหาวิิทยาลััย หากเรา
ทำำ�ได้้จะช่่วยให้้มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ อยู่่ร� อด และสามารถ
ผลิิตบัณ
ั ฑิิตที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพออกสู่่�สังั คม

Academic
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ม.สวนดุุสิต
ิ พร้้อมรัับมืือโควิิด วัันเปิิดเทอม…
เข้้มงวดมาตรการดููแลนัักศึึกษา

ประกาศ งดจััดกิจ
ิ กรรมรัับน้้อง ทุุกกรณีี
กองบรรณาธิิการ

ถึึงแม้้ว่า่ ... สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้อ�้ ไวรััสโควิิด-19 ในประเทศไทยจะลดลง และ
จำำ�นวนยอดผู้้�ติิดเชื้อ�้ รายวัันอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่ค� วบคุุมได้้ คงต้้องชื่่นชม
� ภาครััฐ และตบมืือให้้กับั คนไทย
ทุุกคน ที่่�ร่ว่ มด้้วยช่่วยกัันยับั ยั้้�งและป้้องกัันการแพร่่ระบาดเชื้อ�้ ไวรััสโควิิด-19 ได้้เป็็นอย่่างดีี
		 ...เช่่นเดีียวกัับ มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ ทางคณะผู้บ้� ริิหารได้้แสดงความห่่วงใยต่่อสถานการณ์์
ดัังกล่่าว จึึงออกประกาศมาตรการดููแลคณาจารย์์ บุุคลากร นัักเรีียน และนัักศึึกษา เพื่่อ� เตรีียม
พร้้อมกัับมืือ และเป็็นแนวทางปฏิิบัติั ร่ิ ว่ มกััน...

		 รศ.พััชรีี สวนแก้้ว รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยกิิจการนัักศึึกษา กล่่าวถึึง มาตรการป้้องกัันเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
(COVID-19) ช่่วงเปิิดภาคเรีียน 1/2563 ว่่า จากสถานการณ์์การระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ที่่แ� พร่่ระบาดอยู่่�ตอนนี้้�
ส่่งผลให้้นักั ศึึกษาปััจจุบัุ นั -นัักศึึกษาใหม่่ ประสบปััญหาการใช้้ชีีวิติ จึึงต้้องมีีการปรัับตััวในสถานการณ์์ที่ไ�่ ม่่ปกติิเช่่นนี้้�
ซึ่ง�่ มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คัญ
ั ดัังกล่่าว รศ.ดร.ศิิโรจน์์ ผลพัันธิิน อธิิการบดีี มอบนโยบายให้้คณาจารย์์
จััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ทุกุ คณะ/หลัักสููตร โดยเน้้นให้้คณาจารย์์ หาเทคนิิคใหม่่ๆ เสริิมการเรีียนออนไลน์์
ให้้เสมืือนนัักศึึกษานั่่�งเรีียนในห้้องเรีียน และทางผู้้บ� ริิหารได้้ประเมิินสถานการณ์์การแพร่่ระบาดไวรััสโควิิด-19 อย่่างต่่อเนื่่�อง
หากมีีแนวโน้้นประสบปััญหารุุนแรงขึ้้น� จะปรัับมาใช้้ระบบการเรีียนออนไลน์์ตลอดเทอมการศึึกษาจนถึึงเดืือนกัันยายน เพื่่�อความปลอดภััยของนัักศึึกษาเป็็นหลััก
		 การเปิิดภาคเรีียน 1/2563 กำำ�หนดเปิิดในวัันที่่� 17 สิิงหาคม นี้้� ทางมหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ ก็็ได้้เตรีียมพร้้อม และออกมาตรการป้้องกัันเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
อย่่างเข้้มงวด โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่จ� ากสำำ�นักั งานเขตดุุสิติ ตำำ�รวจนครบาลสามเสน และมณฑลทหารบกได้้เข้้าตรวจพื้้�นที่่ข� องมหาวิิทยาลััยในการปฏิิบัติั ติ ามมาตรการ
การใช้้อาคารก่่อนเปิิดภาคเรีียน (มาตรการป้้องกัันโควิิด-19) อาทิิ ตรวจวััดอุณ
ุ หภููมิิร่า่ งกาย นัักศึึกษาต้้องมีีอุุณหภููมิิร่า่ งกายต่ำำ�� กว่่า 37.5 ถืือว่่าปกติิ-บริิการเจล
แอลกอฮอล์์ ก่่อนขึ้้น� อาคารห้้องเรีียน และเปลี่่ย� นรููปแบบการจััดโต๊๊ะ เก้้าอี้้� ภายในห้้องเรีียนและห้้องรัับประทานอาหารแบบเว้้นระยะห่่าง จึึงอยากให้้มั่่น� ใจ
มหาวิิทยาลััยมีีความพร้้อมในการรัับมืือกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
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		ส่่วนนัักศึึกษาใหม่่ กำำ�หนดให้้มีีการปฐมนิิเทศ
ออกเป็็น 3 ระดัับ คืือ ระดัับมหาวิิทยาลััย ระดัับคณะ
(แบบออนไลน์์) และระดัับหลัักสููตร ซึ่ง�่ การปฐมนิิเทศ
ในระดัับหลัักสููตรนั้้�น นัักศึึกษาจะเดิินทางเข้้ามาใน
มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ โดยทางมหาวิิทยาลััยได้้คำ�ำ นวณ
จำำ�นวนนัักศึึกษา จำำ�กัดั ให้้ไม่่เกิิน 300 คน/วััน และต้้อง
มีีอาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตรดููแลอย่่างใกล้้ชิดิ

		 ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการประเมิินการจััดปฐมนิิเทศระดัับคณะ/โรงเรีียน ศููนย์์การศึึกษา และวิิทยาเขต
ประจำำ�ปีี 2563 พิิจารณาแล้้วเห็็นควรให้้รางวััลการปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2563
แบ่่งออกเป็็น 4 รางวััล (โดยไม่่เรีียงตามลำำ�ดับั คะแนน) ดัังนี้้�
		 1. รางวััลสร้้างทััศนคติิที่่ดี� ต่ี อ่ การศึึกษา 		 3. รางวััลความคิิดริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์ในการ
ได้้แก่่ คณะครุุศาสตร์์
ดำำ�เนิินงาน ได้้แก่่ โรงเรีียนการท่่องเที่่�ยวและการ
บริิการ

		

2. รางวััลสร้้างพลัังการมีีส่ว่ นร่่วมการ
จััดการศึึกษา ได้้แก่่ คณะวิิทยาการจััดการ

		 4. รางวััลความประทัับใจต่่อการจััดกิิจกรรม
ได้้แก่่ วิิทยาเขตสุุพรรณบุุรีี

อย่่างไรก็็ตาม ในปีีการศึึกษา 2563 นี้้� ทางมหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ ประกาศงดกิิจกรรมรัับน้้อง
หรืือ กิิจกรรมสร้้างสััมพัันธ์ไ์ มตรีีรุ่่�นพี่่รุ่่�นน้
� อ้ ง เพราะกิิจกรรมดัังกล่่าว ต้้องมีีการใกล้้ชิดิ และมีีนักั ศึึกษา
เข้้าร่่วมจำำ�นวนมาก สุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อหรืือการแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 จึึงสั่่�งงดจััดกิิจกรรม
เป็็นที่่เ� รีียบร้้อย ทั้้�งนี้้� ยัังฝากความห่่วงใย และย้ำำ�� เตืือนการใช้้ชีวิี ติ ของนัักศึึกษา หากเดิินทางไปไหน
ไม่่ใช่่แค่่มามหาวิิทยาลััยเท่่านั้้�น ควรปฏิิบัติั ติ ามหลัักการดููแลตนเองให้้พ้น้ จากเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
หลีีกเลี่่�ยงการอยู่่ใ� นที่่�ชุมุ ชน และรัักษาระยะห่่างทางสัังคม เพื่่อ� ความปลอดภััยของตััวนัักศึึกษา
ครอบครััว และส่่วนรวม

Identity
Story
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“สวนดุุสิต
ิ ” มหาวิิทยาลััย
	ที่่�ให้้โอกาสและเปิิดกว้้าง

เพราะเรื่่อ
� งการศึึกษาต้้องสนัับสนุุน
และส่่งเสริิมเด็็กทุุกประเภทอย่่างเท่่าเทีียม
กองบรรณาธิิการ

ดร.สุุวมาลย์์ ม่่วงประเสริิฐ

ดร.สุุวมาลย์์ ม่่วงประเสริิฐ รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิชาการ มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ จััดกิจิ กรรมแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ของนัักศึึกษา
ที่่ไ� ด้้รับั ทุุนนัักศึึกษาแลกเปลี่่ย� น Global UGRAD ไปศึึกษา ณ สหรััฐอเมริิกา ซึ่่ง� วััตถุุประสงค์์ของการจััดงาน เพื่่�อให้้นักั ศึึกษาที่่มีี� ความบกพร่่องทางการได้้ยินิ
ที่่ศึ� กึ ษาอยู่่� ในสาขาวิิชาและคณะอื่่�นๆ มาเปิิดโลกทััศน์์ และก่่อเกิิดเป็็นแรงบัันดาลใจ เห็็นคุุณค่่าในตนเอง และเห็็นโอกาสในชีีวิิต เพราะการเรีียนรู้้�สิ่่ง� ใหม่่
นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้ตลอดเวลา โดยมีีนายวััฒนากรณ์์ กัันทะแก้้ว นัักศึึกษาหลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาบรรณารัักษศาสตร์์และ
สารสนเทศศาสตร์์ คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ (นัักศึึกษาบกพร่่องทางการได้้ยินิ ) ที่่ส� ามารถสอบชิิงทุุนนัักศึึกษาแลกเปลี่่ย� น Golbal
Undergradute Exchange Program 2019-2020 : Gobal UGRAD มาถ่่ายทอดประสบการณ์์ และแลกเปลี่่ย� นองค์์ความรู้้� การใช้้ชีีวิติ สัังคม วััฒนธรรม
และระบบการศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาในสหรััฐอเมริิกา กิิจกรรมข้้างต้้นจึึงตอกย้ำำ�ว่
� า่ มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ ให้้ความสำำ�คัญ
ั และตั้้ง� ใจสนัับสนุุนให้้ผู้เ�้ รีียน
ทุุกประเภทได้้รับั โอกาสทางการศึึกษาอย่่างเท่่าเทีียมมาโดยตลอด
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Identity

น้้องเฟิิร์น์

น้้องมิ้้�ว

น้้องนิิว

น้้องแฟรงค์์เฟิิร์ต์

น้้องไนท์์
		 ด้้านนายวััฒนากรณ์์ กัันทะแก้้ว (น้้องไนท์์)
นัักศึึกษาบกพร่่องทางการได้้ยินิ
สาขาวิิชาบรรณารัักษศาสตร์์และสารสนเทศศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ ชั้้น� ปีีที่�่ 4
ที่่ไ� ด้้รับั ทุุนนัักศึึกษาแลกเปลี่่ย� น Golbal Undergradute
Exchange Program 2019-2020 : Gobal UGRAD
ตั้้ง� แต่่เดืือนสิิงหาคม 2562-เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563
ได้้เล่่าถึึงประสบการณ์์ ว่่าการได้้รับั ทุุนนัักศึึกษาแลก
เปลี่่ย� นในครั้้ง� นี้้� ตนต้้องขอบคุุณมหาวิิทยาลััย
สวนดุุสิติ ที่่ใ� ห้้โอกาส ขอบคุุณคณาจารย์์ที่ค�่ อยดููแล
ให้้คำ�ำ ปรึึกษา ช่่วยเหลืือในการสมััคร จนสามารถ
เป็็นนัักเรีียนทุุนแลกเปลี่่ย� นได้้ ซึ่ง�่ การเดิินทางไปศึึกษา
แลกเปลี่่ย� นต่่างแดนนั้้�น สิ่่�งสำำ�คััญ คืือการเตรีียมตััว
เรื่่อ� งภาษาอัังกฤษมีีความจำำ�เป็็นต้้องมีีพื้้น� ฐาน
การใช้้ไวยากรณ์์ และใช้้ผลคะแนน TOEIC เพราะ
การศึึกษาอยู่่�ที่่สหรั
� ฐั อเมริิกานั้้�น มีีระบบการเรีียน
การสอน รวมถึึงการสอบจะใช้้ทักั ษะการเขีียน
ทั้้�งหมด ไม่่ว่า่ จะเป็็นนักั ศึึกษาบกพร่่องทาง
การได้้ยินิ ก็็ต้อ้ งสามารถอ่่าน-เขีียน ได้้เทีียบเท่่า
คนปกติิ ดัังนั้้�น ถ้้าหากเพื่่�อนๆ น้้องๆ คนไหนสนใจ
อยากไปศึึกษาแลกเปลี่่ย� นบ้้าง ต้้องเร่่งเตรีียมตััวด้้าน
ภาษาอัังกฤษ ซึ่ง�่ การมาถ่่ายทอดประสบการณ์์ในครั้้ง� นี้้�
อยากให้้เป็็นเหมืือนแรงบัันดาลใจ อย่่าท้้อแท้้ในชีีวิิต
เพราะ “คนหููหนวกควรได้้รับั โอกาสที่่ดีี� อยากให้้ทุกุ คน
มีีความมั่่�นใจ” และตนเชื่่อ� ว่่าทุุกคนสามารถ
ทำำ�ได้้เช่่นเดีียวกัันครัับ

ต่่อด้้วยนางสาวกมลชนก รัักษามั่่�น (น้้อง
เฟิิร์น์ ) และ นายศิิริศัิ กั ดิ์์� บุุญประสาน (น้้องนิิว)
นัักศึึกษาผู้้บ� กพร่่องทางการได้้ยินิ
สาขาวิิชาบรรณารัักษศาสตร์์และสารสนเทศศาสตร์์
ชั้้น� ปีีที่�่ 4 กล่่าวแสดงความคิิดเห็็นต่่อกิิจกรรมดัังกล่่าว
ว่่า ตนดีีใจที่่ไ� ด้้เข้้ามาร่่วมแลกเปลี่่ย� นองค์์ความรู้้ใ� น
ครั้้ง� นี้้� และสนใจอยากเข้้าชิิงทุุนไปแลกเปลี่่ย� นที่่�
สหรััฐอเมริิกาบ้้าง หลัังจากนี้้� คงต้้องรีีบกลัับไปพััฒนา
ตนเองเรื่่อ� งภาษาอัังกฤษ และด้้านอื่่�นๆ แต่่อย่่างไร
ก็็ตาม เราทั้้�งคู่่อ� ยากขอบคุุณโอกาสทางการศึึกษา
ที่่�ทางมหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ ได้้มอบโอกาสให้้
ขอบคุุณคณาจารย์์ และเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยบริิการ
สนัับสนุุนนักั ศึึกษาพิิการเรีียนร่ว่ ม (DSS) ที่่�คอย
ดููแลอย่่างดีี ไม่่ใช่่แค่่เรื่่อ� งการเรีียนการสอนเท่่านั้้�น
แต่่ยังั รวมถึึงการให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้า้ นการใช้้ชีวิี ติ และ
การใช้้ทักั ษะด้้านต่่างๆ ซึ่ง�่ ตนมั่่�นใจ เมื่่�อสำำ�เร็็จการ
ศึึกษาออกไปแล้้ว จะสามารถหางานทำำ�ได้้เหมืือนคน
ปกติิแน่่นอน

		 สุุดท้้ายนางสาวสุุธัญ
ั ญา หองส่ำำ�� (น้้องมิ้้�ว)
สาขาวิิชาคหกรรมศาสตร์์ โรงเรีียนการเรืือน
และนายธีีรพล แพงสีี (น้้องแฟรงค์์เฟิิร์ต์ )
สาขาวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี นัักศึึกษาชั้้น� ปีีที่�่ 1 กล่่าวเสริิมว่่า
เราทั้้�งสองคนถืือว่่าเป็็นนัักศึึกษาน้้องใหม่่ หรืือ เฟรชชี่่�
ได้้มีีโอกาสมาร่่วมกิิจกรรมครั้้ง� นี้้� ยิ่่ง� ตอกย้ำำ�ว่
� า่ ตััดสินิ ใจ
ไม่่ผิดิ ที่่เ� ลืือกเข้้ามาศึึกษาต่่อกัับทางมหาวิิทยาลััย
สวนดุุสิติ เพราะเป็็นสถาบัันการศึึกษาที่่เ� ปิิดกว้้างและ
ให้้โอกาสแก่่นักั ศึึกษาพิิการเรีียนร่่วมอย่่างแท้้จริงิ
การได้้เห็็นรุ่่�นพี่่มี� โี อกาสไปศึึกษาแลกเปลี่่�ยน
ต่่างประเทศ ก็็เหมืือนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีใี ห้้เรา
ปฏิิบัติั ติ าม โดยจะนำำ�องค์์ความรู้้�ไปปรัับใช้้
กัับตนเอง ซึ่่ง� การเข้้ามาเรีียนต่อ่ กัับทางมหาวิิทยาลััย
สวนดุุสิติ ไม่่ต้อ้ งปรัับตััวอะไรมาก ใช้้ชีวิี ติ ได้้เหมืือน
คนปกติิ มีีความสุุขกัับการเรีียน และเพื่่อ� นๆ
รวมถึึงได้้รับั การดููแลเอาใจใส่่จากคณาจารย์์
เป็็นอย่่างดีี จึึงอยากขอบคุุณมหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ
จากใจจริิงที่่เ� ห็็นคุุณค่่า และให้้โอกาสแก่่ผู้�พิ้ กิ าร
ทุุกประเภท คอยสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้พวกเรา
สามารถใช้้ชีีวิติ อยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างเท่่าเทีียม
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“เมล่่อน” ...ในโรงเรืือน (ศููนย์์ฯ ตรััง)

ห้้องเรีียนใหม่่ที่่ส
� ร้้างประสบการณ์์ตรง
ให้้กับ
ั นัักศึึกษาเชฟ
กองบรรณาธิิการ

		 วารสาร SDU Timeline ฉบัับก่่อน ...กองบรรณาธิิการได้้นำ�ำ เสนอ
กว่่าจะเป็็นเมล่่อน สำำ�นักั กิิจการพิิเศษ ได้้ทราบถึึงที่่�มา- ที่่�ไป ในการปลููก
เมล่่อนในโรงเรืือน และในฉบัับนี้้� อยากนำำ�เสนอ “เมล่่อน” ...ในโรงเรืือน

� า้ งประสบการณ์์ตรงให้้กับั
(ศููนย์์ฯ ตรััง) : ห้้องเรีียนใหม่่ที่่สร้
นัักศึึกษาเชฟ ซึ่ง�่ หลายท่่านคงสงสััยว่า่ เมล่่อนของสำำ�นักั กิิจการพิิเศษ

และ ศููนย์์การศึึกษานอกที่่� ตรััง มีีความแตกต่่างกัันอย่่างไร ลองมาอ่่านบท
สััมภาษณ์์ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบโครงการ ดร.สฤษดิ์์� ธััญกิิจจานุุกิจิ ผู้้�อำำ�นวยการ
ศููนย์์การศึึกษานอกที่่�ตั้้ง� ตรััง กล่่าวถึึงที่่�มา-ที่่�ไป โดยสัังเขป ว่่า
		 โครงการ เมล่่อน ปลอดสารพิิษในโรงเรืือน ศููนย์์การศึึกษานอกที่่ตั้้� ง� ตรััง
ม.สวนดุุสิติ ได้้บริิหารจััดสรรพื้้�นที่่ภ� ายในมหาวิิทยาลััยเพื่่�อใช้้ทำ�ำ การเกษตรอยู่่�แล้้ว
ส่่วนใหญ่่ปลููกพืืชผักั สวนครััวง่่ายๆ ตามแบบเศรษฐกิิจพอเพีียง เช่่น ตะไคร่่
ข่่า พริิก ผัักชีี กะเพรา ฯลฯ และเพื่่อ� เป็็นการนำำ�นโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั จิ าก
รศ.ดร.ศิิโรจน์์ ผลพัันธิิน อธิิการบดีี ที่่เ� ล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการใช้้ทรัพั ยากร
ให้้มีีประโยชน์์สููงสุุด ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งพื้้�นที่่� เวลา หรืือ บุุคลากร จึึงได้้เริ่่ม� ปลููกเมล่่อน
ในโรงเรืือน (ศููนย์์ฯ ตรััง) โดยทำำ�ความร่่วมมืือกัับลิ้้ต� เติ้้ล� ฟาร์์ม ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านการ
ปลููกเมล่่อนในโรงเรืือนเขตภาคใต้้ มาช่่วยแนะนำำ�ในฐานะที่่ป� รึึกษาในการเพาะปลููก
เพื่่�อให้้ผลผลิติ เมล่่อนสามารถทำำ�การขอมาตรฐาน GAP กัับศููนย์์วิจัิ ยั และพััฒนา
การเกษตรตรััง
		 โครงการ เมล่่อน ปลอดสารพิิษในโรงเรืือนของศููนย์์ฯ ตรััง ไม่่ได้้หวััง
ผลกำำ�ไรจากการจััดจำำ�หน่่าย เพราะเมล่่อนในโรงเรืือนของศููนย์์ฯ ตรััง เน้้นการปลููก
ปลอดสารพิิษ และพิิถีีพิถัิ นั เราดููแลอย่่างปราณีีตตามแบบวััฒนธรรมสวนดุุสิติ
คืือ 1 ลููก : 1 ต้้น ทั้้�งหมด 178 ลููก ทั้้�งนี้้� ได้้คำ�นึ
ำ งึ ถึึงความหลากหลายของผู้้บ� ริิโภค
ในการเลืือกรัับประทาน จึึงเลืือกปลููกพัันธุ์์�อััลฟ่า่ (เนื้้�อส้้ม) และกรีีนเน็็ต (เนื้้�อเขีียว)
และทั้้�ง 2 สายพัันธุ์์�ก็็เหมาะสมกัับสภาพอากาศภาคใต้้ที่มีี�่ อากาศร้้อนชื่่น� จึึงอยาก
ให้้มั่่น� ใจในเรื่่อ� งของคุุณภาพความหวานของเมล่่อนในโรงเรืือนของ ศููนย์์ฯ ตรััง

ภารกิิจข้้างต้้น นอกเหนืือจะเป็็นการนำำ�นโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
แล้้ว โครงการ เมล่่อน ปลอดสารพิิษในโรงเรืือน จุุดสำำ�คััญ
หลัักคืือการมีีส่ว่ นร่่วมของนัักศึึกษาสาขาวิิชาเทคโนโลยีีการ
ประกอบอาหารและการบริิการ ที่่�ได้้เรีียนรู้้� และได้้ประสบการณ์์
ตรงนอกเหนืือจากห้้องเรีียนอย่่างแท้้จริิง เพราะเราได้้พานัักศึึกษา
ไปศึึกษากระบวนการปลููกเมล่่อน ณ Silver Valley ฟาร์์มคาเฟ่่
แอนด์์รีสี อร์์ท จ.นครศรีีธรรมราช ซึ่ง�่ นัักศึึกษาได้้นำ�ำ องค์์
ความรู้้�กลัับมาใช้้ในการปลููก เมล่่อนตั้้�งแต่่ต้นน้ำ
้ ��ำ -ปลายน้ำำ��
เช่่น การเพาะเมล็็ด การผสมเกสร การดููแล การเก็็บเกี่่�ยว
ตลอดจนการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ เพื่่อ� มาแปรรููปเป็็นผลิิต
ภััณฑ์์ใหม่่ๆ ซึ่ง�่ ในอนาคตอัันใกล้้ จะมีีผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากการ
แปรรููปเมล่่อนในโครงการฯ โดยให้้นักั ศึึกษาเข้้าใช้้ห้อ้ งปฏิิบัติั ิ
การอาหาร และอยู่่ใ� นความดููแลของคณาจารย์์ เพื่่อ� จััดจำำ�หน่า่ ย
ในร้้านกาแฟของ ศููนย์์ฯ ตรััง อาทิิ บิิงซููเมล่่อน เมล่่อนสมููทตี้้�
และเบเกอรี่่ชนิ
� ดิ ต่่างๆ พร้้อมจััดส่่งในร้้านค้้าความร่่วมมืือ
ภายในจัังหวััดตรัังด้้วย

ดร.สฤษดิ์์� ธััญกิิจจานุุกิิจ
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HOMKHAJORN GARDEN

...ประสบการณ์์ใหม่่ของการเป็็น
เจ้้าของแปลงปลููกผัักปลอดสารพิิษ…

กองบรรณาธิการ

		 ผศ.ดร.ยุุธยา อยู่่เ� ย็็น รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันวิจัิ ยั และพััฒนา กล่่าวถึึง HOMKHAJORN GARDEN ว่่า
หอมขจรการ์์เด้้น : HOMKHAJORN GARDEN เป็็นพื้้�นที่่ส่� ว่ นหนึ่่�งของแปลงสาธิิตเกษตรปลอดภััยอััจฉริิยะมหาวิิทยาลััย
สวนดุุสิติ วิิทยาเขตสุุพรรณบุุรีี โดยในส่่วนของหอมขจรการ์์เด้้นนั้้�น เป็็นการจััดสรรพื้้�นที่่สำ� �ำ หรัับปลููกผัักสวนครััว เพื่่�อเปิิด
โอกาสให้้บุคุ ลากรมหาวิิทยาลััยหรืือผู้้ที่� ส�่ นใจทั่่�วไปได้้มีีโอกาสร่่วมสััมผััสประสบการณ์์ในการเป็็นเจ้้าของแปลงผัักสวนครััวที่่�
มีีกระบวนการผลิิตตามแนวทางเกษตรปลอดภััย ทั้้�งนี้้� ผู้้ส� นใจสามารถเลืือกเข้้าร่่วมกิิจกรรมการเพาะปลููกผัักสวนครััวใน
แปลงของตนเองได้้ตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ต้้นกระบวนการเพาะปลููกไปจนกระทั่่�งการเก็็บเกี่่ย� วภายใต้้การให้้คำ�ำ แนะนำำ�โดยผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
อย่่างใกล้้ชิดิ หรืือสามารถเลืือกให้้เจ้้าหน้้าที่่ข� องหอมขจรการ์์เด้้นเป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการเพาะปลููกและดููแลแทนแล้้วรายงานผล
การดำำ�เนิินงานในทุุกขั้้น� ตอนถึึงเจ้้าของแปลงแบบ real time ปััจจุบัุ นั แปลงปลููกผัักสวนครััวในพื้้�นที่่ห� อมขจรการ์์เด้้นมีี
จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้น� 31 แปลง โดยขนาดของแต่่ละแปลงมีีพื้้�นที่่ป� ระมาณ 1.5 x 6 เมตร ซึ่ง�่ ผู้้ส� นใจสามารถเลืือกเพาะปลููกพืืช
ผัักสวนครััวตามความต้้องการของตนเองได้้ 10 ชนิิด ดัังนี้้� คืือ พืืชที่่ใ� ช้้ระยะเวลาในการปลููกประมาณ 2 เดืือน ได้้แก่่ ขึ้้น� ฉ่่าย
ถั่่ว� แระญี่่ปุ่่�� น มัันเทศญี่่ปุ่่�� น และพืืชที่่ใ� ช้้ระยะเวลาในการเพาะปลููก 1 เดืือน ได้้แก่่ คะน้้า ผัักบุ้้�ง กวางตุ้้�ง สะระแหน่่ กะเพรา
โหระพา และผัักชีี เป็็นต้้น
		 “หอมขจรการ์์เด้้นไม่่ได้้เป็็นเพีียงแค่่แปลงสำำ�หรับั ให้้เช่่าพื้้�นที่่เ� พื่่อ� ปลููกผัักสวนครััว หากแต่่เป็็นแปลงผัักสวนครััวที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้างประสบการณ์์ตรง
แก่่ผู้้�ร่ว่ มกิิจกรรมในการปลููกผัักสวนครััวตามแนวทางเกษตรปลอดภััย โดยเน้้นการปฏิิบัติั จิ ริิง ตลอดจนรัับการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ผ่า่ นทางสื่่อ� มััลติมีีิ เดีียที่่�
หลากหลายที่่จั� ดทำ
ั �ขึ้้
ำ น� โดยเฉพาะทั้้�งในรููปแบบของคลิิปวิิดีีโอหรืือภาพอิินโฟกราฟฟิิค อาทิิ ขั้้น� ตอนการเตรีียมดิิน การเพาะเมล็็ด การปลููก การดููแลรัักษาพืืช การทำำ�ปุ๋๋ย�
การทำำ�สารบำำ�รุงุ หรืือกำำ�จัดศั
ั ตั รููพืืช การเก็็บเกี่่ย� ว ตลอดจนการประกอบอาหารจากผัักในแปลงจากเมนููสไตล์์สวนดุุสิติ โดยส่่งผ่่านไปยัังผู้้�รับั บริิการทาง Line และ
Facebook ทั้้�งนี้้� ภายหลัังจากการเก็็บเกี่่ย� ว ยัังมีีการให้้บริิการจััดส่ง่ ผลผลิิตในรููปแบบของผัักสดบรรจุุหีีบห่่อหรืือจััดกระเช้้าของขวััญฟรีีในพื้้�นที่่ก� รุุงเทพฯ และปริิมณฑล

ต่่อหน้้าถััดไป
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		 เมื่่อ� วัันที่่� 15 สิิงหาคม 2563 รศ.ดร.ชนะศึึก นิิชานนท์์
รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิจัยั และพััฒนาการศึึกษา พร้้อมด้้วย ดร.วรานีี
เวสสุุนทรเทพ รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิทยาเขตสุุพรรณบุุรีี ร่่วมกัับ
คณะผู้้�บริิหาร และ คุุณนิิภาพร ซื่่อ� สััตย์์ (เจ๊๊ไข่่) จากร้้านเจ๊๊ไข่่ ซีีฟู้้ด�
ประชาชื่่น� ร่่วมกิิจกรรมเพาะปลููกผัักสวนครััวปลอดสารพิิษ และ
ปััจจุุบันั ทางโครงการ HOMKHAJORN GARDEN (หอมขจรการ์์เด้้น)
ได้้จัดั ส่่งผลผลิิตในรููปแบบของผัักสดบรรจุุหีบี ห่่อ หรืือจััดกระเช้้า
ของขวััญเป็็นที่่เ� รีียบร้้อย สร้้างความประทัับใจแก่่ผู้้�ร่ว่ มกิิจกรรม
ในการปลููกผัักสวนครััวตามแนวทางเกษตรปลอดภััย เป็็นอย่่าง
มาก
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มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิต
ิ
จััดงานเกษีียณอายุุราชการ
ประจำำ�ปีี 2563
กองบรรณาธิิการ

		 มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ จััดงานเกษีียณอายุุราชการ
ประจำำ�ปีี 2563 โดยได้้รับั เกีียรติิจาก รศ.ดร.ศิิโรจน์์ ผลพัันธิิน
อธิิการบดีี เป็็นประธานกล่่าวแสดงความขอบคุุณ และมอบของ
ที่่�ระลึึกให้้แก่่ผู้้�เกษีียณอายุุราชการ โดยในช่่วงเช้้าผู้้�เกษีียณอายุุ
ราชการ ได้้ร่ว่ มพิิธีบี วงสรวงหลวงปู่่�ชัยั มงคล โดยได้้รับั เกีียรติิจาก
ผศ.ดร.พิิทักั ษ์์ จัันทร์์เจริิญ รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยบริิหาร เป็็นประธาน
ในพิิธีี พร้้อมด้้วย รศ.ดร.มณีีรัตั น์์ จัันทนะผะลิิน เป็็นผู้้�นำ�ทำ
ำ �พิ
ำ ธีิ ี
บวงสรวง ณ ศาลหลวงปู่่�ชัยั มงคล และศาลากระจ่่างศรีี และใน
ปีี 2563 นี้้� มีีข้า้ ราชการ พนัักงานมหาวิิทยาลััย และลููกจ้้างประจำำ�
ของมหาวิิทยาลััยสวนดุุสิตที่่
ิ เ� กษีียณอายุุราชการ ดัังนี้้�

คณะครุุศาสตร์์

1. อาจารย์์ ดร.สวงค์์ บุุญปลููก (รองอธิิการบดีีฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ)
2.	ผศ.ดร.วลีีมาศ แซ่่อึ้้ง�
3.	ผศ.ดร.กานดา ธีรี ะทองคำำ�
4. อาจารย์์ ดร.สุุรพล ศิิริเิ ศรษฐ (ผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์การศึึกษานอกที่่ตั้้� ง� หััวหิิน)
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์

1.	ผศ.ดร.รสริิน สุุทองหล่่อ
2. อาจารย์์สุณ
ุ า กัังแฮ
คณะวิิทยาการจััดการ

1.	ผศ.ดร.อนััญญา โปราณานนท์์
2. อาจารย์์สุพัุ ตั รา สถาพรประดิิษฐ
3.	ผศ.สุุรศัักดิ์์� แสงเย็็น
กองคลััง

1. นายนราวุุฒิิ เกษศิิริิ
กองอาคารและสถานที่่�

1. นางจัันทิิมา เกษร
2. นายประใส ธรรมศร
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สวนดุุสิต
ิ ...คว้้ารางวััล
Green Youth เกณฑ์์มาตรฐาน “ระดัับทอง”

กิิจกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของเยาวชน
ภายในมหาวิิทยาลััย (Green Youth) ประจำำ�ปีี 2562
กองบรรณาธิิการ

จึึงนำำ�นักั ศึึกษาที่่ไ� ด้้รับั รางวััลดังั กล่่าวเข้้าพบ
เพื่่�อร่่วมถ่่ายภาพแสดงความยิินดีี และสอดคล้้อง
กัับนโยบายและแผนกลยุุทธ์์ ของมหาวิิทยาลััย
ตาม พรบ. การอุุดมศึึกษา พ.ศ. 2562
มาตรา 13 สถาบัันอุุดมศึึกษาพึึงเป็็นแบบอย่่าง
ให้้แก่่สังั คมในการอนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมการใช้้ทรัพั ยากร
อย่่างคุ้้�มค่่า และมีีประสิิทธิภิ าพ
ภารกิิจข้้างต้้น จึึงเป็็นภาพสะท้้อน
ได้้ดำ�ำ เนิินการจััดการขยะเศษอาหารภายในศููนย์์วิทิ ยาศาสตร์์ให้้เป็็น
น้ำำ�หมั
� กั ชีีวภาพคุุณภาพสููงจึึงได้้รับั รางวััล Green Youth เกณฑ์์มาตรฐาน พััฒนาการของนัักศึึกษาที่่ป� ระสบความ
ระดัับทอง จากการประเมิินโครงการการดำำ�เนิินกิจิ กรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะเมื่่�อปีี 2561 นั้้�น
นัักศึึกษาได้้ดำ�ำ เนิินการจััดการน้ำำ�� เสีียจากการ
ของเยาวชนภายในมหาวิิทยาลััย (Green Youth) ประจำำ�ปีี 2562
ผลิิตอาหารภายในศููนย์์วิทิ ยาศาสตร์์ด้ว้ ย
นอกจากนี้้�การนำำ�เสนอโครงการของนัักศึึกษายัังได้้รับั คะแนนสููงสุุด
ถัังดัักไขมัันที่่อ� อกแบบ ขึ้้น� เอง และได้้รับั
เป็็นที่่� 1 ในระดัับมหาวิิทยาลััยของภาคกลาง
รางวััล Green Youth เกณฑ์์มาตรฐานระดัับ
		 การดำำ�เนิินโครงการ Green & Clean University 2018 - 2019 นี้้� ถืือเป็็น ทองแดง ถืือว่่าเป็็นตััวอย่่างเยาวชนของประเทศ
ความภาคภููมิิใจและความสำำ�เร็็จของการจััดการเรีียนการสอนทางด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพและมีีทัักษะในศตวรรษที่่� 21
ที่่จั� ดั การเรีียนการสอนแบบ Problem Based Learning เน้้นผู้้เ� รีียนเป็็นศููนย์์กลาง สามารถสร้้างทัักษะและเพิ่่�มมููลค่่าให้้ตนเอง
ซึ่ง�่ ตรงกัับนโยบายของ รศ.ดร.ศิิโรจน์์ ผลพัันธิิน อธิิการบดีี ที่่ไ� ด้้มอบให้้คณาจารย์์ ชุุมชน สัังคมและประเทศ
ทำำ�การเรีียนการสอนแบบฝึึกปฏิิบัติั จริ
ิ งิ และมีีทัักษะทางด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
		ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจัันทร์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์เครื่่อ� งมืือปฏิิบัติั กิ าร
วิิทยาศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี กล่่าวถึึง การเข้้ารัับรางวััล
Green Youth ว่่า ตนในฐานะอาจารย์์ที่ป�่ รึึกษาโครงการ ได้้ดำ�ำ เนิินการกิิจกรรม
ดัังกล่่าว ภายใต้้ ชมรมอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ซึ่ง�่ ได้้
บููรณาการการทำำ�งานระหว่่างนัักศึึกษากัับคณาจารย์์ ของหลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีสิ่่�งแวดล้้อม และ หลัักสููตรสิ่่ง� แวดล้้อมเมืืองและอุุตสาหกรรม
โดยได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนจากกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม และได้้รับั รางวััลระดัับ
ประเทศอย่่างต่่อเนื่่�องมาเป็็นปีีที่�่ 2 ปััจจุุบัน
ั ชมรมอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
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สำำ�นัักงานเลขานุุการสภามหาวิิทยาลััย
จััดประชุุมคณะกรรมการส่่งเสริิมกิจ
ิ การ
มหาวิิทยาลััย คณะกรรมการส่่งเสริิมกิจ
ิ การ
มหาวิิทยาลััย และพิิธีม
ี อบทุุนการศึึกษา
“ทุุนช่วย
่ เหลืือนัักศึึกษาที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบ
จาก โควิิด-19”

		 รศ.ดร.ศิิโรจน์์ ผลพัันธิิน อธิิการบดีี ให้้เกีียรติิเป็็นผู้้ม� อบทุุนการศึึกษา
และให้้โอวาทแก่่นักั ศึึกษาที่่ไ� ด้้รับั ทุุน โดยมีี ผศ.เฉิิดฉิิน สุุกปลั่่�ง ประธานคณะ
กรรมการส่่งเสริิมกิิจการมหาวิิทยาลััย พร้้อมด้้วยคณะกรรมการฯ มหาวิิทยาลััย
และผู้้ส� นัับสนุุนทุุนการศึึกษา ร่่วมถ่่ายรููปและแสดงความยิินดีี ในพิิธีมี อบทุุนการ
ศึึกษา “ทุุนช่ว่ ยเหลืือนัักศึึกษาที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโควิิด-19” ให้้แก่่นักั ศึึกษา
มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ ที่่ผู้� ป�้ กครองได้้รับั ผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 นัับเป็็นการบรรเทาและช่่วยเหลืือชีีวิิตความเป็็นอยู่่�
ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� กี่่ย� วกัับการศึึกษาตลอดจนค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นๆ ณ ห้้องประชุุมลำำ�พอง 2

มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิต
ิ รัับใบประกาศนีียบัต
ั ร
จากการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก ในงาน “ร้้อยดวงใจ ร่่วมใจลด
โลกร้้อน” ประจำำ�ปีี 2563

		 ดร.วรานีี เวสสุุนทรเทพ รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิทยาเขตสุุพรรณบุุรีี
มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิหาร และเจ้้าหน้้าที่่� รัับมอบ
ประกาศนีียบัตั รในงาน “ร้้อยดวงใจ ร่่วมใจลดโลกร้้อน ประจำำ�ปีี 2563”
จััดโดยองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าชเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ทั้้�งนี้้� ได้้รับั เกีียรติิ
จาก นายจตุุพร บุุรุษุ พััฒน์์ ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
เป็็นประธานในพิิธีมี อบรางวััล ซึ่ง�่ มีีวััตถุุประสงค์์ของการจััดงานเพื่่�อเชิิดชููเกีียรติิ
ผู้้ป� ระกอบการและภาคส่่วนต่่างๆ ที่่เ� ป็็นตััวอย่่างที่่ดีี� ในการบริิหารจััดการลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกภายในประเทศ

		ทั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ เข้้ารัับประกาศนีียบััตรจากโครงการสนัับสนุุน
กิิจกรรมลดก๊๊าซเรืือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ในกิิจกรรม
การคััดแยกขยะรีีไซเคิิลของหน่่วยงานต่่างๆ 19 กิิจกรรม และกิิจกรรมการกัักเก็็บ
คาร์์บอนของต้้นไม้้ 1 กิิจกรรม จากการดำำ�เนิินงานของ 18 หน่่วยงาน ซึ่ง�่ สามารถ
ลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้รวม 81.559 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า โดยหน่่วยงาน
ที่่เ� ข้้าร่่วมพััฒนาโครงการ LESS ประกอบด้้วย กองกลาง สำำ�นักั งานมหาวิิทยาลััย
โรงเรีียนสาธิิตละอออุุทิศิ กองอาคารและสถานที่่� สำำ�นักั วิิทยบริิการและเทคโนโลยีี
สารสนเทศ สำำ�นักั ส่่งเสริิมวิิชาการและงานทะเบีียนและกองนโยบายและแผน
โครงการอาหารกลางวััน 1 ศููนย์์บริิหารกายเพื่่�อสุุขภาพ สวนดุุสิติ โฮมเบเกอรี่่�
สวนดุุสิติ โพล ลานกิิจกรรมนัักศึึกษา ศููนย์์วิทิ ยาศาสตร์์ สำำ�นักั งานคณะวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี สำำ�นักั งานคณะ พยาบาลศาสตร์์ สำำ�นักั งานโรงเรีียนการเรืือน
สำำ�นักั งานอาคารบริิการวิิทยาศาสตร์์ ศููนย์์เครื่่อ� งมืือปฏิิบัติั กิ ารวิิทยาศาสตร์์
ศููนย์์สิ่่ง� แวดล้้อมมหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ วิิทยาเขตสุุพรรณบุุรีี และมหาวิิทยาลััย
สวนดุุสิติ ศููนย์์การศึึกษานอกที่่ตั้้� ง� ลำำ�ปาง
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สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์นวัต
ั กรรมและผู้้�ประกอบ
การธุุรกิิจ หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต
ผสานความร่่วมมือ
ื ลงนามบัันทึก
ึ ความเข้้าใจ
(MOU) ความร่่วมมือ
ื ทางวิิชาการและวิิชาชีีพ กัับ
หน่่วยงาน/องค์์กร/สถาบััน/บริิษัท
ั ในประเทศไทย

		 สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์นวััตกรรมและผู้้ป� ระกอบการธุุรกิิจ หลัักสููตรนิิเทศ
ศาสตรบััณฑิิต คณะวิิทยาการจััดการ จััดพิธีิ ีลงนามบัันทึึกความเข้้าใจ (MOU)
ความร่่วมมืือทางวิิชาการและวิิชาชีีพ ผสานความร่่วมมืือกัับค่่ายใหญ่่ชั้้น� นำำ�ระดัับ
ประเทศ อาทิิ สถาบัันเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารเพื่่�ออุุตสาหกรรม
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย บริิษัทั ทรูู คอร์์ปอเรชั่่น� จำำ�กัดั (มหาชน)
บริิษัทั ดรีีมทีีม เน็็ตเวิิร์ค์ จำำ�กัดั องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะ
แห่่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (Thai PBS) สถาบัันอิิศรา และสำำ�นักั งานนวััตกรรม
แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) เพื่่�อผนึึกกำำ�ลังั ร่่วมมืือในการศึึกษาวิิจัยั และพััฒนา
เกี่่ย� วกัับเทคโนโลยีีแบบหลอมรวมสื่่อ� การจััดฝึกึ อบรมสััมมนาว่่าด้้วยการศึึกษา
และการประกอบอาชีีพ ร่่วมมืือในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ รวมถึึงกิิจกรรม
สาธารณประโยชน์์ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมสนัับสนุุนด้้านการศึึกษาและการให้้ความรู้้�
แก่่นักั เรีียน นัักศึึกษา ประชาชน ให้้ก้า้ วหน้้าทัันการเปลี่่ย� นแปลงของโลกเพื่่�อ
ประโยชน์์ ทั้้�งระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่น� ต่่อไป

สาขาวิิชาภาษาและการสื่่�อสาร
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ ร่่วมกับ
ั
สาขาการศึึกษาปฐมวััย คณะครุุศาสตร์์
โรงเรีียนการท่่องเที่่�ยวและการบริิการ จััดเสวนา
เรื่่อ
� ง “ครููยุุคใหม่่ สื่่�อสารอย่่างไรให้้ได้้ใจผู้้�เรีียน”

		 สาขาวิิชาภาษาและการสื่่อ� สาร คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ร่่วมกัับ สาขาวิิชาการศึึกษาปฐมวััย คณะครุุศาสตร์์ และโรงเรีียนการท่่องเที่่ย� ว
และการบริิการ จััดเสวนาเรื่่อ� ง “ครููยุุคใหม่่ สื่่อ� สารอย่่างไรให้้ได้้ใจผู้้เ� รีียน” โดยได้้
รัับเกีียรติิจากวิิทยากรร่่วมเสวนา ได้้แก่่ ดร.ศุุภศิิริิ บุุญประเวศ ประธานหลัักสููตร
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาและการสื่่อ� สาร อาจารย์์มุทิุ ติ า คำำ�แสน
สาขาวิิชาการศึึกษาปฐมวััย คณะครุุศาสตร์์ และอาจารย์์กาญจนา ผิิวงาม
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิการการศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ ซึ่ง�่ มีีคณาจารย์์และนัักศึึกษาให้้
ความสนใจเข้้าร่่วมฟัังเสวนาทั้้�งแบบ onsite และ online ณ DUSIT BISTRO
CO-WORKING SPACE อาคาร 2 ชั้้น� 3
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SDU Timeline ฉบัับเดืือนกรกฎาคม-เดืือนกัันยายน 2563
กองบรรณาธิิการยัังคงมีีเนื้้�อหาข่่าว หรืือกิิจกรรมเด่่นๆ อััดแน่่นเช่่มเดิิม
สำำ�หรัับฉบัับนี้้� มีีเนื้้�อหาอย่่างหลากหลาย อาทิิ คอลััมน์์ Special Report
นำำ�เสนอเนื้้�อหาทิิศทางของมหาวิิทยาลััยสวนดุุสิิต: จิ๋๋�ว แต่่ แจ๋๋ว มาเผยแพร่่
ให้้แก่่ประชาคมได้้อ่่านและเป็็นแนวทางปฏิิบััติิร่่วมกััน คอลััมน์์ SDU Direction
นโยบายจากท่่านอธิิการบดีีในการเตรีียมความพร้้อมการรัับสมััครนัักศึึกษา
ประจำำ�ปีี 2564 คอลััมน์์ Identity รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิชาการ จััดกิิจกรรมแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ของนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับทุุนนัักศึึกษาแลกเปลี่่�ยน
Global UGRAD ไปศึึกษา ณ สหรััฐอเมริิกา คอลััมน์์ Academic นโยบายจาก
รองอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการศึึกษา เน้้นมาตรการดููแลนัักศึึกษาช่่วงเปิิดเทอม
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 พร้้อมประกาศงดกิิจกรรม
รัับน้้อง ทุุกกรณีี
นอกจากนี้้� ยัังมีีเนื้้�อหาที่่�น่่าสนใจอย่่าง คอลััมน์์ Story รองอธิิการบดีี
ฝ่่ายวิิจััยและพััฒนา เปิิดตััว “หอมขจรการ์์เด้้น” และ คอลััมน์์ Issue Alert
บทสััมภาษณ์์ผู้้�บริิหาร เล่่าถึึงที่่�มา-ที่่�ไป : เมล่่อนในโรงเรืือน ศููนย์์ฯ ตรััง
ห้้องเรีียนใหม่่ที่่�สร้้างประสบการณ์์ตรงให้้กัับนัักศึึกษาเชฟ ติิดตามอ่่านทุุกคอลััมน์์
ได้้ในฉบัับนี้้�
ดร.ณััฏฐนิิช สิิริิสััจจานุุรัักษ์์
หััวหน้้ากองบรรณาธิิการ

this month:

อธิิการบดีี ย้ำำ�� การรัับสมััครนัักศึึกษา 64 คััดเลืือกเข้้ม

Academic 12-13

ม.สวนดุุสิิต พร้้อมรัับมืือโควิิด วัันเปิิดเทอม…

Identity 14-15

“สวนดุุสิิต” มหาวิิทยาลััยที่่�ให้้โอกาสและเปิิดกว้้าง
Special Report 2-10

SDU Directions: SMALL but SMART
Issue Alert 16

“เมล่่อน” ...ในโรงเรืือน (ศููนย์์ฯ ตรััง)
ห้้องเรีียนใหม่่ที่่�สร้้างประสบการณ์์ตรงให้้กัับนัักศึึกษาเชฟ
Story 17-19

HOMKHAJORN GARDEN
ม.สวนดุุสิิต ...ประสบการณ์์ใหม่่ ของการเป็็นเจ้้าของ
แปลงปลููกผัักปลอดสารพิิษ...
Like & Share 20

มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิิต จััดงานเกษีียณอายุุราชการ
ประจำำ�ปีี 2563
Show me 21

สวนดุุสิิต ...คว้้ารางวััล Green Youth เกณฑ์์มาตรฐาน
“ระดัับทอง”
Social Tag 22-23

ประมวลข่่าว-ภาพกิิจกรรม
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