
SDU Timeline| 1
ฉบับเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563

The communication for all
จดหมายข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์

Academic
ม.สวนดุสิต พร้อมรับมือโควิด วันเปิดเทอม…
เข้มงวดมาตรการดูแลนักศึกษา
ประกาศ งดจััดกิิจักิรรมรับน้้อง ทุกกรณีี

Identity  
“สวนดุสิต” มหาวิทยาลัยที�ให้โอกาส
และเปิดกว้าง เพราะเรื�องการศึกษาต้องสนับสนุน
และส่งเสริมเด็กทุกประเภทอย่างเท่าเทียม

SDU Direction
อธิการบดี ยำ�าการรับสมัครนักศึกษา 64
คัดเลือกเข้ม “เหนือกว่าด้วยคุณีภาพวิชาการ
ควบคู่วิชาชีพ”
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  รศ.ดร.ศิโรจน์์ ผลพััน์ธิิน์ อธิิการบดี กล่่าวในท่ี่�ประชุุมการเตร่ยม 
ความพร้อมรับสมัครนักศึึกษา ปี 2564 ว่า การรับสมัครนักศึึกษา ประจำำาปี 2564
ที่างมหาวิที่ยาลั่ยสวนดุุสิตจำะเพิ�มความเข้้มข้้นขึ้�น ตั�งแต่กระบวนการคัดุเลื่อก
ผู้้้สมัครท่ี่�ดุ่ม่คุณภาพให้ไดุ้ครบตามจำำานวนท่ี่�กำาหนดุ จึำงต้องที่ำาความเข้้าใจำให้ตรงกัน
ทุี่กฝ่่าย ตั�งแต่ผู้้้บริหาร คณาจำารย์ บุคล่ากร ข้องทุี่กคณะ/หลั่กส้ตร เก่�ยวกับ
กระบวนการดุำาเนินงานข้องมหาวิที่ยาลั่ยไปในทิี่ศึที่างเดุ่ยวกัน โดยเน้้น้ยำ��ให้้
คณ�จ�รย์พััฒน้�ห้ลัักสููตรให้้มีีคว�มีทััน้สูมัีย ตอบสูน้องคว�มีต้องก�รของ
นั้กศึึกษ� แลัะผูู้้ประกอบก�ร เพัร�ะเม่ี�อสูำ�เร็จก�รศึึกษ�แล้ัว ต้องมีีง�น้
รองรับ
  “การพัฒนาหลั่กส้ตรให้ม่ความทัี่นสมัย ตอบสนองความต้องการข้อง
นักศึึกษา แล่ะผู้้้ประกอบการ จำำาเป็นต้องสร้างเครือข่้ายความร่วมมือทัี่�งภาครัฐ 
ภาคเอกชุน ให้เข้้ามาม่ส่วนร่วมในการสอนหรือพัฒนาหลั่กส้ตร เพื�อนำาประสบการณ์
ตรงมาแล่กเปล่่�ยน แล่ะเปิดุโอกาสให้นักศึึกษาข้องมหาวิที่ยาลั่ยเข้้าฝึ่กประสบการณ์
วิชุาชุ่พ ทัี่�งน่� ควรเพิ�มรายวิชุาท่ี่�น่าสนใจำแล่ะจำำาเป็นต่อการประกอบอาชุ่พเข้้าใน
หลั่กส้ตรดุ้วย เชุ่น การจำะสอบเป็นนักกำาหนดุอาหาร ต้องเร่ยนวิชุาบังคับอื�นเพิ�ม
เติม หรือจัำดุอบรมหลั่กส้ตรใหม่ระยะสั�น เน้นการสอนวิธ่ีคิดุ เชุ่น การใชุ้โที่รศัึพท์ี่
มือถืือให้เกิดุประโยชุน์ส้งสุดุ วิธ่ีการออมในร้ปแบบต่างๆ จิำตวิที่ยาในการเร่ยนร้้
ข้องคนในชุ่วิตประจำำาวัน ฯล่ฯ”

  โจทย์์สำำาคััญ คัณาจารย์์ต้้องดึงศักย์ภาพั “คัวามเป็็น์
สำวน์ดุสิำต้” ที�แท้จริงออกมาใช้้ให้้เห็้น์เชิ้งป็ระจักษ์์ ทำาให้้เกิด
คัวามแต้กต่้าง ใช้้วิช้าการคัวบค่่ัวิช้าชี้พัเพ่ั�อดึงด่ดให้้
นั์กศึกษ์าตั้ดสิำน์ใจมาเรีย์น์ต่้อกับมห้าวิทย์าลัย์ ห้ากเรา
ทำาได้จะช่้วย์ให้้มห้าวิทย์าลัย์สำวน์ดุสิำต้อย่่์รอด และสำามารถ
ผลิต้บัณฑิิต้ที�มีคุัณภาพัออกส่่ำสัำงคัม

อธิิการบดีี ย้ำำ�าการรับสมััคร
นัักศึึกษา 64 คัดีเลืือกเข้้มั
“ เหนืัอกว่่าด้ีว่ย้ำคุณภาพวิ่ชาการ
 คว่บค่่วิ่ชาชีพ”
 
 ป็ภาวริน์ทร์ สัำงฆพัรห้ม
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  ถึึงแม้ีว่�... สูถึ�น้ก�รณ์ก�รแพัร่ระบ�ดของเช่ื้�อไวรัสูโควิด-19 ใน้ประเทัศึไทัยจะลัดลัง แลัะ
จำ�น้วน้ยอดผูู้้ติดเช่ื้�อร�ยวัน้อยู่ใน้เกณฑ์์ทีั�ควบคุมีได้ คงต้องช่ื้�น้ชื้มีภ�ครัฐ แลัะตบม่ีอให้้กับคน้ไทัย
ทุักคน้ ทีั�ร่วมีด้วยช่ื้วยกัน้ยับยั�งแลัะป้องกัน้ก�รแพัร่ระบ�ดเช่ื้�อไวรัสูโควิด-19 ได้เป็น้อย่�งดี 
  ...เช่ื้น้เดียวกับ มีห้�วิทัย�ลััยสูวน้ดุสิูต ทั�งคณะผูู้้บริห้�รได้แสูดงคว�มีห่้วงใยต่อสูถึ�น้ก�รณ์
ดังกล่ั�ว จึงออกประก�ศึมี�ตรก�รดูแลัคณ�จ�รย์ บุคลั�กร นั้กเรียน้ แลัะนั้กศึึกษ� เพ่ั�อเตรียมี
พัร้อมีกับม่ีอ แลัะเป็น้แน้วทั�งปฏิิบัติร่วมีกัน้...
  รศ.พััช้รี สำวน์แก้ว รองอธิิการบดีฝ่่าย์กิจการนั์กศึกษ์า กล่่าวถึืง มาตรการป้องกันเชืุ�อไวรัสโควิดุ-19 
(COVID-19) ชุ่วงเปิดุภาคเร่ยน 1/2563 ว่า จำากสถืานการณ์การระบาดุข้องเชืุ�อไวรัสโควิดุ-19 ท่ี่�แพร่ระบาดุอย่้ตอนน่� 
ส่งผู้ล่ให้นักศึึกษาปัจำจุำบัน-นักศึึกษาใหม่ ประสบปัญหาการใชุ้ชุ่วิต จึำงต้องม่การปรับตัวในสถืานการณ์ท่ี่�ไม่ปกติเชุ่นน่�  
ซึึ่�งมหาวิที่ยาลั่ยสวนดุุสิต ไดุ้เล็่งเห็นความสำาคัญดัุงกล่่าว รศึ.ดุร.ศิึโรจำน์ ผู้ล่พันธิีน อธิีการบดุ่ มอบนโยบายให้คณาจำารย์
จัำดุการเร่ยนการสอนแบบออนไล่น์ทุี่กคณะ/หลั่กส้ตร โดุยเน้นให้คณาจำารย์ หาเที่คนิคใหม่ๆ เสริมการเร่ยนออนไล่น์ 
ให้เสมือนนักศึึกษานั�งเร่ยนในห้องเร่ยน แล่ะที่างผู้้้บริหารไดุ้ประเมินสถืานการณ์การแพร่ระบาดุไวรัสโควิดุ-19 อย่างต่อเนื�อง 
หากม่แนวโน้นประสบปัญหารุนแรงขึ้�น จำะปรับมาใชุ้ระบบการเร่ยนออนไล่น์ตล่อดุเที่อมการศึึกษาจำนถึืงเดืุอนกันยายน เพื�อความปล่อดุภัยข้องนักศึึกษาเป็นหลั่ก
  การเปิดุภาคเร่ยน 1/2563 กำาหนดุเปิดุในวันท่ี่� 17 สิงหาคม น่� ที่างมหาวิที่ยาลั่ยสวนดุุสิตก็ไดุ้เตร่ยมพร้อม แล่ะออกมาตรการป้องกันเชืุ�อไวรัสโควิดุ-19
อย่างเข้้มงวดุ โดุยม่เจ้ำาหน้าท่ี่�จำากสำานักงานเข้ตดุุสิต ตำารวจำนครบาล่สามเสน แล่ะมณฑล่ที่หารบกไดุ้เข้้าตรวจำพื�นท่ี่�ข้องมหาวิที่ยาลั่ยในการปฏิิบัติตามมาตรการ 
การใชุ้อาคารก่อนเปิดุภาคเร่ยน (มาตรการป้องกันโควิดุ-19) อาทิี่ ตรวจำวัดุอุณหภ้มิร่างกาย นักศึึกษาต้องม่อุณหภ้มิร่างกายตำ�ากว่า 37.5 ถืือว่าปกติ-บริการเจำล่
แอล่กอฮอล์่ ก่อนขึ้�นอาคารห้องเร่ยน แล่ะเปล่่�ยนร้ปแบบการจัำดุโต๊ะ เก้าอ่� ภายในห้องเร่ยนแล่ะห้องรับประที่านอาหารแบบเว้นระยะห่าง จึำงอยากให้มั�นใจำ 
มหาวิที่ยาลั่ยม่ความพร้อมในการรับมือกับสถืานการณ์การแพร่ระบาดุเชืุ�อไวรัสโควิดุ-19

มั.สว่นัดุีสิต พร้อมัรับมืัอโควิ่ดี วั่นัเปิิดีเทอมั…
เข้้มังว่ดีมัาตรการด่ีแลืนัักศึึกษา
ปิระกาศึ งดีจััดีกิจักรรมัรับน้ัอง ทุกกรณี
กองบรรณาธิิการ
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  ส่วนนักศึึกษาใหม่ กำาหนดุให้ม่การปฐมนิเที่ศึ
ออกเป็น 3 ระดัุบ คือ ระดัุบมหาวิที่ยาลั่ย ระดัุบคณะ 
(แบบออนไล่น์) แล่ะระดัุบหลั่กส้ตร ซึึ่�งการปฐมนิเที่ศึ
ในระดัุบหลั่กส้ตรนั�น นักศึึกษาจำะเดิุนที่างเข้้ามาใน
มหาวิที่ยาลั่ยสวนดุุสิต โดุยที่างมหาวิที่ยาลั่ยไดุ้คำานวณ
จำำานวนนักศึึกษา จำำากัดุให้ไม่เกิน 300 คน/วัน แล่ะต้อง
ม่อาจำารย์ประจำำาหลั่กส้ตรดุ้แล่อย่างใกล้่ชิุดุ

  1. รางวัลสำร้างทัศน์คัติ้ที�ดีต่้อการศึกษ์า 
ได้แก่ คัณะคัรุศาสำต้ร์

  

  2. รางวัลสำร้างพัลังการมีส่ำวน์ร่วมการ
จัดการศึกษ์า ได้แก่ คัณะวิทย์าการจัดการ

  3. รางวัลคัวามคิัดริเริ�มสำร้างสำรรค์ัใน์การ
ดำาเนิ์น์งาน์ ได้แก่ โรงเรีย์น์การท่องเที�ย์วและการ
บริการ 

  4. รางวัลคัวามป็ระทับใจต่้อการจัดกิจกรรม 
ได้แก่ วิทย์าเขต้สุำพัรรณบุรี

  อย่์างไรก็ต้าม ใน์ปี็การศึกษ์า 2563 นี์� ทางมห้าวิทย์าลัย์สำวน์ดุสิำต้ ป็ระกาศงดกิจกรรมรับน้์อง 
ห้ร่อ กิจกรรมสำร้างสัำมพััน์ธ์ิไมต้รีรุ่น์พีั�รุ่น์น้์อง เพัราะกิจกรรมดังกล่าว ต้้องมีการใกล้ชิ้ด และมีนั์กศึกษ์า
เข้าร่วมจำาน์วน์มาก สุ่ำมเสีำ�ย์งต่้อการติ้ดเช่้�อห้ร่อการแพัร่ระบาดเช่้�อไวรัสำโคัวิด-19 จึงสัำ�งงดจัดกิจกรรม
เป็็น์ที�เรีย์บร้อย์ ทั�งนี์� ยั์งฝ่ากคัวามห่้วงใย์ และย์ำ�าเต่้อน์การใช้้ชี้วิต้ของนั์กศึกษ์า ห้ากเดิน์ทางไป็ไห้น์ 
ไม่ใช่้แค่ัมามห้าวิทย์าลัย์เท่านั์�น์ คัวรป็ฏิิบัติ้ต้ามห้ลักการด่แลต้น์เองให้้พ้ัน์จากเช่้�อไวรัสำโคัวิด-19  
ห้ลีกเลี�ย์งการอย่่์ใน์ที�ชุ้มช้น์ และรักษ์าระย์ะห่้างทางสัำงคัม เพ่ั�อคัวามป็ลอดภัย์ของตั้วนั์กศึกษ์า 
คัรอบคัรัว และส่ำวน์รวม

  ทัี่�งน่� คณะกรรมการประเมินการจัำดุปฐมนิเที่ศึระดัุบคณะ/โรงเร่ยน ศ้ึนย์การศึึกษา แล่ะวิที่ยาเข้ต 
ประจำำาปี 2563 พิจำารณาแล้่วเห็นควรให้รางวัล่การปฐมนิเที่ศึนักศึึกษาใหม่ ประจำำาปีการศึึกษา 2563 
แบ่งออกเป็น 4 รางวัล่ (โดุยไม่เร่ยงตามล่ำาดัุบคะแนน) ดัุงน่�
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StoryStory

“ สว่นัดุีสิต” มัหาวิ่ทย้ำาลัืย้ำ
 ที�ให้โอกาสแลืะเปิิดีกว้่าง
เพราะเรื�องการศึึกษาต้องสนัับสนุันั
แลืะส่งเสริมัเด็ีกทุกปิระเภทอย่้ำางเท่าเทีย้ำมั
กองบรรณาธิิการ

  ดร.สุำวมาลย์์ ม่วงป็ระเสำริฐ รองอธิิการบดีฝ่่าย์วิช้าการ มห้าวิทย์าลัย์สำวน์ดุสิำต้ จัำดุกิจำกรรมแล่กเปล่่�ยนเร่ยนร้้จำากประสบการณ์ข้องนักศึึกษา 
ท่ี่�ไดุ้รับทุี่นนักศึึกษาแล่กเปล่่�ยน Global UGRAD ไปศึึกษา ณ สหรัฐอเมริกา ซึึ่�งวัตถุืประสงค์ข้องการจัำดุงาน เพื�อให้นักศึึกษาท่ี่�ม่ความบกพร่องที่างการไดุ้ยิน
ท่ี่�ศึึกษาอย่้ ในสาข้าวิชุาแล่ะคณะอื�นๆ มาเปิดุโล่กทัี่ศึน์ แล่ะก่อเกิดุเป็นแรงบันดุาล่ใจำ เห็นคุณค่าในตนเอง แล่ะเห็นโอกาสในชุ่วิต เพราะการเร่ยนร้้สิ�งใหม่ 
นักศึึกษาสามารถืเร่ยนร้้ไดุ้ตล่อดุเวล่า โดย์มีน์าย์วัฒน์ากรณ์ กัน์ทะแก้ว นั์กศึกษ์าห้ลักส่ำต้รศิลป็ศาสำต้รบัณฑิิต้ สำาขาวิช้าบรรณารักษ์ศาสำต้ร์และ
สำารสำน์เทศศาสำต้ร์ คัณะมนุ์ษ์ย์ศาสำต้ร์และสัำงคัมศาสำต้ร์ (นั์กศึกษ์าบกพัร่องทางการได้ยิ์น์) ท่ี่�สามารถืสอบชิุงทุี่นนักศึึกษาแล่กเปล่่�ยน Golbal  
Undergradute Exchange Program 2019-2020 : Gobal UGRAD มาถ่ืายที่อดุประสบการณ์ แล่ะแล่กเปล่่�ยนองค์ความร้้ การใชุ้ชุ่วิต สังคม วัฒนธีรรม 
แล่ะระบบการศึึกษาในสถืาบันอุดุมศึึกษาในสหรัฐอเมริกา กิจำกรรมข้้างต้นจึำงตอกยำ�าว่า มหาวิที่ยาลั่ยสวนดุุสิต ให้ความสำาคัญแล่ะตั�งใจำสนับสนุนให้ผู้้้เร่ยน
ทุี่กประเภที่ไดุ้รับโอกาสที่างการศึึกษาอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมมาโดุยตล่อดุ 

ดร.สุำวมาลย์์ ม่วงป็ระเสำริฐ
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  ด้าน์น์าย์วัฒน์ากรณ์ กัน์ทะแก้ว (น้์องไน์ท์) 
นักศึึกษาบกพร่องที่างการไดุ้ยิน 
สาข้าวิชุาบรรณารักษศึาสตร์แล่ะสารสนเที่ศึศึาสตร์ 
คณะมนุษยศึาสตร์แล่ะสังคมศึาสตร์ ชัุ�นปีท่ี่� 4 
ท่ี่�ไดุ้รับทุี่นนักศึึกษาแล่กเปล่่�ยน Golbal Undergradute 
Exchange Program 2019-2020 : Gobal UGRAD 
ตั�งแต่เดืุอนสิงหาคม 2562-เดืุอนกุมภาพันธ์ี 2563 
ไดุ้เล่่าถึืงประสบการณ์ ว่าการไดุ้รับทุี่นนักศึึกษาแล่ก
เปล่่�ยนในครั�งน่� ตนต้องข้อบคุณมหาวิที่ยาลั่ย
สวนดุุสิตท่ี่�ให้โอกาส ข้อบคุณคณาจำารย์ท่ี่�คอยดุ้แล่ 
ให้คำาปรึกษา ชุ่วยเหลื่อในการสมัคร จำนสามารถื 
เป็นนักเร่ยนทุี่นแล่กเปล่่�ยนไดุ้ ซึึ่�งการเดิุนที่างไปศึึกษา 
แล่กเปล่่�ยนต่างแดุนนั�น สิำ�งสำำาคััญ ค่ัอการเต้รีย์มตั้ว
เร่�องภาษ์าอังกฤษ์มีคัวามจำาเป็็น์ต้้องมีพ่ั�น์ฐาน์ 
การใช้้ไวย์ากรณ์ และใช้้ผลคัะแน์น์ TOEIC เพัราะ
การศึกษ์าอย่่์ที�สำห้รัฐอเมริกานั์�น์ มีระบบการเรีย์น์
การสำอน์ รวมถึงการสำอบจะใช้้ทักษ์ะการเขีย์น์
ทั�งห้มด ไม่ว่าจะเป็็น์นั์กศึกษ์าบกพัร่องทาง 
การได้ยิ์น์ ก็ต้้องสำามารถอ่าน์-เขีย์น์ ได้เทีย์บเท่า 
คัน์ป็กติ้ ดัุงนั�น ถ้ืาหากเพื�อนๆ น้องๆ คนไหนสนใจำ
อยากไปศึึกษาแล่กเปล่่�ยนบ้าง ต้องเร่งเตร่ยมตัวดุ้าน
ภาษาอังกฤษ ซึึ่�งการมาถ่ืายที่อดุประสบการณ์ในครั�งน่� 
อยากให้เป็นเหมือนแรงบันดุาล่ใจำ อย่าท้ี่อแท้ี่ในชุ่วิต 
เพราะ “คนห้หนวกควรไดุ้รับโอกาสท่ี่�ดุ่ อยากให้ทุี่กคน
           ม่ความมั�นใจำ” แล่ะตนเชืุ�อว่าทุี่กคนสามารถื
             ที่ำาไดุ้เชุ่นเดุ่ยวกันครับ

  ต่้อด้วย์น์างสำาวกมลช้น์ก รักษ์ามั�น์ (น้์อง
เฟิิร์น์) และ น์าย์ศิริศักดิ� บุญป็ระสำาน์ (น้์องนิ์ว) 
นักศึึกษาผู้้้บกพร่องที่างการไดุ้ยิน 
สาข้าวิชุาบรรณารักษศึาสตร์แล่ะสารสนเที่ศึศึาสตร์ 
ชัุ�นปีท่ี่� 4 กล่่าวแสดุงความคิดุเห็นต่อกิจำกรรมดัุงกล่่าว 
ว่า ตนดุ่ใจำท่ี่�ไดุ้เข้้ามาร่วมแล่กเปล่่�ยนองค์ความร้้ใน 
ครั�งน่� แล่ะสนใจำอยากเข้้าชิุงทุี่นไปแล่กเปล่่�ยนท่ี่�
สหรัฐอเมริกาบ้าง หลั่งจำากน่� คงต้องร่บกลั่บไปพัฒนา
ตนเองเรื�องภาษาอังกฤษ แล่ะดุ้านอื�นๆ แต่้อย่์างไร
ก็ต้าม เราทั�งค่่ัอย์ากขอบคุัณโอกาสำทางการศึกษ์า
ที�ทางมห้าวิทย์าลัย์สำวน์ดุสิำต้ได้มอบโอกาสำให้้ 
ขอบคุัณคัณาจารย์์ และเจ้าห้น้์าที�ฝ่่าย์บริการ
สำนั์บสำนุ์น์นั์กศึกษ์าพิัการเรีย์น์ร่วม (DSS) ที�คัอย์
ด่แลอย่์างดี ไม่ใช่้แค่ัเร่�องการเรีย์น์การสำอน์เท่านั์�น์ 
แต่้ยั์งรวมถึงการให้้คัำาแน์ะน์ำาด้าน์การใช้้ชี้วิต้ และ
การใช้้ทักษ์ะด้าน์ต่้างๆ ซึึ่�งตนมั�นใจำ เมื�อสำาเร็จำการ
ศึึกษาออกไปแล้่ว จำะสามารถืหางานที่ำาไดุ้เหมือนคน
ปกติแน่นอน

  สุำดท้าย์น์างสำาวสุำธัิญญา ห้องสำำ�า (น้์องมิ�ว) 
สาข้าวิชุาคหกรรมศึาสตร์ โรงเร่ยนการเรือน
แล่ะน์าย์ธีิรพัล แพังสีำ (น้์องแฟิรงค์ัเฟิิร์ต้) 
สาข้าวิชุาวิที่ยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิที่ยาศึาสตร์
แล่ะเที่คโนโล่ย่ นักศึึกษาชัุ�นปีท่ี่� 1 กล่่าวเสริมว่า 
เราทัี่�งสองคนถืือว่าเป็นนักศึึกษาน้องใหม่ หรือ เฟรชุชุ่� 
ไดุ้ม่โอกาสมาร่วมกิจำกรรมครั�งน่� ยิ�งตอกยำ�าว่าตัดุสินใจำ
ไม่ผิู้ดุท่ี่�เลื่อกเข้้ามาศึึกษาต่อกับที่างมหาวิที่ยาลั่ย
สวนดุุสิต เพราะเป็นสถืาบันการศึึกษาท่ี่�เปิดุกว้างแล่ะ
ให้โอกาสแก่นักศึึกษาพิการเร่ยนร่วมอย่างแท้ี่จำริง
การได้เห็้น์รุ่น์พีั�มีโอกาสำไป็ศึกษ์าแลกเป็ลี�ย์น์ 
ต่้างป็ระเทศ ก็เห้ม่อน์เป็็น์แบบอย่์างที�ดีให้้เรา
ป็ฏิิบัติ้ต้าม โดย์จะน์ำาองค์ัคัวามร้่ไป็ป็รับใช้้  
กับต้น์เอง ซึึ่�งการเข้ามาเรีย์น์ต่้อกับทางมห้าวิทย์าลัย์
สำวน์ดุสิำต้ ไม่ต้้องป็รับตั้วอะไรมาก ใช้้ชี้วิต้ได้เห้ม่อน์
คัน์ป็กติ้ มีคัวามสุำขกับการเรีย์น์ และเพ่ั�อน์ๆ
รวมถึงได้รับการด่แลเอาใจใส่ำจากคัณาจารย์์ 
เป็็น์อย่์างดี จึำงอยากข้อบคุณมหาวิที่ยาลั่ยสวนดุุสิต
จำากใจำจำริงท่ี่�เห็นคุณค่า แล่ะให้โอกาสแก่ผู้้้พิการ 
ทุี่กประเภที่ คอยสนับสนุนแล่ะส่งเสริมให้พวกเรา
สามารถืใชุ้ชุ่วิตอย่้ในสังคมไดุ้อย่างเท่ี่าเท่ี่ยม

น้์องไน์ท์

น้์องเฟิิร์น์ น้์องมิ�ว

น้์องนิ์ว น้์องแฟิรงค์ัเฟิิร์ต้
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  วารสำาร SDU Timeline ฉบับก่อน์ ...กองบรรณาธิิการได้น์ำาเสำน์อ  
กว่าจะเป็็น์เมล่อน์ สำำานั์กกิจการพิัเศษ์ ได้ทราบถึงที�มา- ที�ไป็ ใน์การป็ล่ก 
เมล่อน์ใน์โรงเร่อน์ และใน์ฉบับนี์� อย์ากน์ำาเสำน์อ “เมล่อน์”  ...ใน์โรงเร่อน์ 
(ศ่น์ย์์ฯ ต้รัง) : ห้้องเรีย์น์ให้ม่ที�สำร้างป็ระสำบการณ์ต้รงให้้กับ
นั์กศึกษ์าเช้ฟิ ซึึ่�งห้ลาย์ท่าน์คังสำงสัำย์ว่าเมล่อน์ของสำำานั์กกิจการพิัเศษ์
และ ศ่น์ย์์การศึกษ์าน์อกที� ต้รัง มีคัวามแต้กต่้างกัน์อย่์างไร ลองมาอ่าน์บท
สัำมภาษ์ณ์ผ้่บริห้ารรับผิดช้อบโคัรงการ ดร.สำฤษ์ดิ� ธัิญกิจจานุ์กิจ ผ้่อำาน์วย์การ
ศ่น์ย์์การศึกษ์าน์อกที�ตั้�ง ต้รัง กล่าวถึงที�มา-ที�ไป็ โดย์สัำงเขป็ ว่า
  โครงการ เมล่่อน ปล่อดุสารพิษในโรงเรือน ศ้ึนย์การศึึกษานอกท่ี่�ตั�ง ตรัง 
ม.สวนดุุสิต ไดุ้บริหารจัำดุสรรพื�นท่ี่�ภายในมหาวิที่ยาลั่ยเพื�อใชุ้ที่ำาการเกษตรอย่้แล้่ว 
ส่วนใหญ่ปล้่กพืชุผัู้กสวนครัวง่ายๆ ตามแบบเศึรษฐกิจำพอเพ่ยง เชุ่น ตะไคร่  
ข่้า พริก ผัู้กชุ่ กะเพรา ฯล่ฯ และเพ่ั�อเป็็น์การน์ำาน์โย์บาย์ส่่ำการป็ฏิิบัติ้จาก  
รศ.ดร.ศิโรจน์์ ผลพััน์ธิิน์ อธิิการบดี ท่ี่�เล็่งเห็นถึืงความสำาคัญข้องการใชุ้ที่รัพยากร 
ให้ม่ประโยชุน์ส้งสุดุ ไม่ว่าจำะเป็นเรื�องพื�นท่ี่� เวล่า หรือ บุคล่ากร จึำงไดุ้เริ�มปล้่กเมล่่อน
ในโรงเรือน (ศ้ึนย์ฯ ตรัง) โดุยที่ำาความร่วมมือกับลิ่�ตเติ�ล่ฟาร์ม ผู้้้เชุ่�ยวชุาญดุ้านการ
ปล้่กเมล่่อนในโรงเรือนเข้ตภาคใต้ มาชุ่วยแนะนำาในฐานะท่ี่�ปรึกษาในการเพาะปล้่ก 
เพื�อให้ผู้ล่ผู้ลิ่ตเมล่่อนสามารถืที่ำาการข้อมาตรฐาน GAP กับศ้ึนย์วิจัำยแล่ะพัฒนา 
การเกษตรตรัง
  โครงการ เมล่่อน ปล่อดุสารพิษในโรงเรือนข้องศ้ึนย์ฯ ตรัง ไม่ไดุ้หวัง 
ผู้ล่กำาไรจำากการจัำดุจำำาหน่าย เพราะเมล่่อนในโรงเรือนข้องศ้ึนย์ฯ ตรัง เน้นการปล้่ก
ปล่อดุสารพิษ แล่ะพิถ่ืพิถัืน เราดุ้แล่อย่างปราณ่ตตามแบบวัฒนธีรรมสวนดุุสิต  
คือ 1 ล้่ก : 1 ต้น ทัี่�งหมดุ 178 ล้่ก ทัี่�งน่� ไดุ้คำานึงถึืงความหล่ากหล่ายข้องผู้้้บริโภค
ในการเลื่อกรับประที่าน จึำงเลื่อกปล้่กพันธ์ุีอัล่ฟ่า(เนื�อส้ม) แล่ะกร่นเน็ต (เนื�อเข่้ยว) 
แล่ะทัี่�ง 2 สายพันธ์ุีก็เหมาะสมกับสภาพอากาศึภาคใต้ท่ี่�ม่อากาศึร้อนชืุ�น จึำงอยาก
ให้มั�นใจำในเรื�องข้องคุณภาพความหวานข้องเมล่่อนในโรงเรือนข้อง ศ้ึนย์ฯ ตรัง 
ภารกิจข้างต้้น์ น์อกเห้น่์อจะเป็็น์การน์ำาน์โย์บาย์ส่่ำการป็ฏิิบัติ้
แล้ว โคัรงการ เมล่อน์ ป็ลอดสำารพิัษ์ใน์โรงเร่อน์ จุดสำำาคััญ
ห้ลักค่ัอการมีส่ำวน์ร่วมของนั์กศึกษ์าสำาขาวิช้าเทคัโน์โลยี์การ
ป็ระกอบอาห้ารและการบริการ ที�ได้เรีย์น์ร้่ และได้ป็ระสำบการณ์
ต้รงน์อกเห้น่์อจากห้้องเรีย์น์อย่์างแท้จริง เพัราะเราได้พัานั์กศึกษ์า
ไป็ศึกษ์ากระบวน์การป็ล่กเมล่อน์ ณ Silver Valley ฟิาร์มคัาเฟ่ิ
แอน์ด์รีสำอร์ท จ.น์คัรศรีธิรรมราช้ ซึึ่�งนั์กศึกษ์าได้น์ำาองค์ั 
คัวามร้่กลับมาใช้้ใน์การป็ล่ก เมล่อน์ตั้�งแต่้ต้้น์น์ำ�า-ป็ลาย์น์ำ�า 
เช่้น์ การเพัาะเมล็ด การผสำมเกสำร การด่แล การเก็บเกี�ย์ว 
ต้ลอดจน์การใช้้คัวามคิัดสำร้างสำรรค์ั เพ่ั�อมาแป็รร่ป็เป็็น์ผลิต้
ภัณฑ์ิให้ม่ๆ ซึึ่�งใน์อน์าคัต้อัน์ใกล้ จะมีผลิต้ภัณฑ์ิจากการ
แป็รร่ป็เมล่อน์ใน์โคัรงการฯ โดย์ให้้นั์กศึกษ์าเข้าใช้้ห้้องป็ฏิิบัติ้
การอาห้าร และอย่่์ใน์คัวามด่แลของคัณาจารย์์ เพ่ั�อจัดจำาห้น่์าย์
ใน์ร้าน์กาแฟิของ ศ่น์ย์์ฯ ต้รัง อาทิ บิงซ่ึ่เมล่อน์ เมล่อน์สำม่ทตี้� 
และเบเกอรี�ช้นิ์ดต่้างๆ พัร้อมจัดส่ำงใน์ร้าน์ค้ัาคัวามร่วมม่อ
ภาย์ใน์จังห้วัดต้รังด้วย์

“เมล่่อน” ...ในโรงเรือน“เมล่่อน” ...ในโรงเรือน (ศ่ึนัย์้ำฯ ตรัง) 
ห้องเรีย้ำนัใหม่ัที�สร้างปิระสบการณ์ตรง
ให้กับนัักศึึกษาเชฟ
กองบรรณาธิิการ

ดร.สำฤษ์ดิ� ธัิญกิจจานุ์กิจ
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  ผศ.ดร.ยุ์ธิย์า อย่่์เย็์น์ รักษ์าการผ้่อำาน์วย์การสำถาบัน์วิจัย์และพััฒน์า กล่่าวถึืง HOMKHAJORN GARDEN ว่า  
หอมข้จำรการ์เดุ้น : HOMKHAJORN GARDEN เป็นพื�นท่ี่�ส่วนหนึ�งข้องแปล่งสาธิีตเกษตรปล่อดุภัยอัจำฉริยะมหาวิที่ยาลั่ย
สวนดุุสิต วิที่ยาเข้ตสุพรรณบุร่ โดุยในส่วนข้องหอมข้จำรการ์เดุ้นนั�น เป็นการจัำดุสรรพื�นท่ี่�สำาหรับปล้่กผัู้กสวนครัว เพื�อเปิดุ
โอกาสให้บุคล่ากรมหาวิที่ยาลั่ยหรือผู้้้ท่ี่�สนใจำทัี่�วไปไดุ้ม่โอกาสร่วมสัมผัู้สประสบการณ์ในการเป็นเจ้ำาข้องแปล่งผัู้กสวนครัวท่ี่�
ม่กระบวนการผู้ลิ่ตตามแนวที่างเกษตรปล่อดุภัย ทัี่�งน่� ผู้้้สนใจำสามารถืเลื่อกเข้้าร่วมกิจำกรรมการเพาะปล้่กผัู้กสวนครัวใน
แปล่งข้องตนเองไดุ้ตั�งแต่เริ�มต้นกระบวนการเพาะปล้่กไปจำนกระทัี่�งการเก็บเก่�ยวภายใต้การให้คำาแนะนำาโดุยผู้้้เชุ่�ยวชุาญ
อย่างใกล้่ชิุดุหรือสามารถืเลื่อกให้เจ้ำาหน้าท่ี่�ข้องหอมข้จำรการ์เดุ้นเป็นผู้้้ดุำาเนินการเพาะปล้่กแล่ะดุ้แล่แที่นแล้่วรายงานผู้ล่
การดุำาเนินงานในทุี่กขั้�นตอนถึืงเจ้ำาข้องแปล่งแบบ real time ปัจำจุำบันแปล่งปล้่กผัู้กสวนครัวในพื�นท่ี่�หอมข้จำรการ์เดุ้นม่
จำำานวนรวมทัี่�งสิ�น 31 แปล่ง โดุยข้นาดุข้องแต่ล่ะแปล่งม่พื�นท่ี่�ประมาณ 1.5 x 6 เมตร ซึึ่�งผู้้้สนใจำสามารถืเลื่อกเพาะปล้่กพืชุ
ผัู้กสวนครัวตามความต้องการข้องตนเองไดุ้ 10 ชุนิดุ ดัุงน่� คือ พืชุท่ี่�ใชุ้ระยะเวล่าในการปล้่กประมาณ 2 เดืุอน ไดุ้แก่ ขึ้�นฉ่าย  
ถัื�วแระญ่�ปุ่น มันเที่ศึญ่�ปุ่น แล่ะพืชุท่ี่�ใชุ้ระยะเวล่าในการเพาะปล้่ก 1 เดืุอน ไดุ้แก่ คะน้า ผัู้กบุ้ง กวางตุ้ง สะระแหน่ กะเพรา 
โหระพา แล่ะผัู้กชุ่ เป็นต้น
  “ห้อมขจรการ์เด้น์ไม่ได้เป็็น์เพีัย์งแค่ัแป็ลงสำำาห้รับให้้เช่้าพ่ั�น์ที�เพ่ั�อป็ล่กผักสำวน์คัรัว ห้ากแต่้เป็็น์แป็ลงผักสำวน์คัรัวที�มุ่งเน้์น์การสำร้างป็ระสำบการณ์ต้รง 
แก่ผ้่ร่วมกิจกรรมใน์การป็ล่กผักสำวน์คัรัวต้ามแน์วทางเกษ์ต้รป็ลอดภัย์ โดย์เน้์น์การป็ฏิิบัติ้จริง ตล่อดุจำนรับการถ่ืายที่อดุองค์ความร้้ผู่้านที่างสื�อมัล่ติม่เดุ่ยท่ี่� 
หล่ากหล่ายท่ี่�จัำดุที่ำาขึ้�น โดุยเฉพาะทัี่�งในร้ปแบบข้องคลิ่ปวิดุ่โอหรือภาพอินโฟกราฟฟิค อาทิี่ ขั้�นตอนการเตร่ยมดิุน การเพาะเมล็่ดุ การปล้่ก การดุ้แล่รักษาพืชุ การที่ำาปุ�ย 
การที่ำาสารบำารุงหรือกำาจัำดุศัึตร้พืชุ การเก็บเก่�ยว ตล่อดุจำนการประกอบอาหารจำากผัู้กในแปล่งจำากเมน้สไตล์่สวนดุุสิต โดุยส่งผู่้านไปยังผู้้้รับบริการที่าง Line แล่ะ 
Facebook ทัี่�งน่� ภายหลั่งจำากการเก็บเก่�ยว ยังม่การให้บริการจัำดุส่งผู้ล่ผู้ลิ่ตในร้ปแบบข้องผัู้กสดุบรรจุำห่บห่อหรือจัำดุกระเชุ้าข้องข้วัญฟร่ในพื�นท่ี่�กรุงเที่พฯ แล่ะปริมณฑล่

HOMKHAJORN  GARDEN
...ปิระสบการณ์ใหม่ัข้องการเป็ินั
เจ้ัาข้องแปิลืงปิล่ืกผัักปิลือดีสารพิษ…
กองบรรณาธิิการ
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SDU Timeline| 17 Story



  เม่�อวัน์ที� 15 สิำงห้าคัม 2563 รศ.ดร.ช้น์ะศึก นิ์ช้าน์น์ท์  
รองอธิิการบดีฝ่่าย์วิจัย์และพััฒน์าการศึกษ์า พัร้อมด้วย์ ดร.วรานี์ 
เวสำสุำน์ทรเทพั รองอธิิการบดีฝ่่าย์วิทย์าเขต้สุำพัรรณบุรี ร่วมกับ
คัณะผ้่บริห้าร และ คุัณนิ์ภาพัร ซ่ึ่�อสัำต้ย์์ (เจ๊ไข่) จากร้าน์เจ๊ไข่ ซีึ่ฟ่ิ�ด 
ป็ระช้าช่้�น์ ร่วมกิจกรรมเพัาะป็ล่กผักสำวน์คัรัวป็ลอดสำารพิัษ์  และ
ปั็จจุบัน์ทางโคัรงการ HOMKHAJORN GARDEN (ห้อมขจรการ์เด้น์) 
ได้จัดส่ำงผลผลิต้ใน์ร่ป็แบบของผักสำดบรรจุหี้บห่้อ ห้ร่อจัดกระเช้้า
ของขวัญเป็็น์ที�เรีย์บร้อย์ สำร้างคัวามป็ระทับใจแก่ผ้่ร่วมกิจกรรม 
ใน์การป็ล่กผักสำวน์คัรัวต้ามแน์วทางเกษ์ต้รป็ลอดภัย์ เป็็น์อย่์าง
มาก
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  มห้าวิทย์าลัย์สำวน์ดุสิำต้ จัดงาน์เกษี์ย์ณอายุ์ราช้การ  
ป็ระจำาปี็ 2563 โดย์ได้รับเกีย์รติ้จาก รศ.ดร.ศิโรจน์์ ผลพััน์ธิิน์ 
อธิิการบดี เป็็น์ป็ระธิาน์กล่าวแสำดงคัวามขอบคุัณ และมอบของ 
ที�ระลึกให้้แก่ผ้่เกษี์ย์ณอายุ์ราช้การ โดย์ใน์ช่้วงเช้้าผ้่เกษี์ย์ณอายุ์
ราช้การ ได้ร่วมพิัธีิบวงสำรวงห้ลวงป่่็ชั้ย์มงคัล โดย์ได้รับเกีย์รติ้จาก 
ผศ.ดร.พิัทักษ์์ จัน์ทร์เจริญ รองอธิิการบดีฝ่่าย์บริห้าร เป็็น์ป็ระธิาน์
ใน์พิัธีิ พัร้อมด้วย์ รศ.ดร.มณีรัต้น์์ จัน์ทน์ะผะลิน์ เป็็น์ผ้่น์ำาทำาพิัธีิ
บวงสำรวง ณ ศาลห้ลวงป่่็ชั้ย์มงคัล และศาลากระจ่างศรี และใน์ 
ปี็ 2563 นี์� มีข้าราช้การ พันั์กงาน์มห้าวิทย์าลัย์ และล่กจ้างป็ระจำา 
ของมห้าวิทย์าลัย์สำวน์ดุสิำต้ที�เกษี์ย์ณอายุ์ราช้การ ดังนี์�

มัหาวิ่ทย้ำาลัืย้ำสว่นัดุีสิต 
จััดีงานัเกษีย้ำณอายุ้ำราชการ 
ปิระจัำาปีิ 2563
กองบรรณาธิิการ

คณะครุศึาสตร์
1. อาจำารย์ ดุร.สวงค์ บุญปล้่ก (รองอธิีการบดุ่ฝ่่ายเที่คโนโล่ย่สารสนเที่ศึ) 
2. ผู้ศึ.ดุร.วล่่มาศึ แซ่ึ่อึ�ง 
3. ผู้ศึ.ดุร.กานดุา ธ่ีระที่องคำา 
4. อาจำารย์ ดุร.สุรพล่ ศิึริเศึรษฐ (ผู้้้อำานวยการศ้ึนย์การศึึกษานอกท่ี่�ตั�ง หัวหิน)

คณะมันุัษย้ำศึาสตร์แลืะสังคมัศึาสตร์
1. ผู้ศึ.ดุร.รสริน สุที่องหล่่อ 
2. อาจำารย์สุณา กังแฮ

คณะวิ่ทย้ำาการจััดีการ
1. ผู้ศึ.ดุร.อนัญญา โปราณานนท์ี่
2. อาจำารย์สุพัตรา สถืาพรประดิุษฐ 
3. ผู้ศึ.สุรศัึกดิุ� แสงเย็น

กองคลัืง
1. นายนราวุฒิ เกษศิึริ                            

กองอาคารแลืะสถานัที�
1. นางจัำนทิี่มา เกษร 
2. นายประใส ธีรรมศึร
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สว่นัดุีสิต ...คว้่ารางวั่ลื 
Green Youth เกณฑ์์มัาตรฐานั “ระดัีบทอง”
กิจักรรมัด้ีานัสิ�งแว่ดีล้ือมัข้องเย้ำาว่ชนั
ภาย้ำในัมัหาวิ่ทย้ำาลัืย้ำ (Green Youth)  ปิระจัำาปีิ 2562
กองบรรณาธิิการ

  ผู้ศึ.ดุร.ประวรดุา โภชุนจัำนที่ร์ ผู้้้อำานวยการศ้ึนย์เครื�องมือปฏิิบัติการ
วิที่ยาศึาสตร์ คณะวิที่ยาศึาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ย่ กล่่าวถึืง การเข้้ารับรางวัล่ 
Green Youth ว่า ตนในฐานะอาจำารย์ท่ี่�ปรึกษาโครงการ ไดุ้ดุำาเนินการกิจำกรรม
ดัุงกล่่าว ภายใต้ ชุมรมอนุรักษ์สิ�งแวดุล้่อม คณะวิที่ยาศึาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ย่ ซึึ่�งไดุ้
บ้รณาการการที่ำางานระหว่างนักศึึกษากับคณาจำารย์ ข้องหลั่กส้ตรวิที่ยาศึาสตร์
แล่ะเที่คโนโล่ย่สิ�งแวดุล้่อม แล่ะ หลั่กส้ตรสิ�งแวดุล้่อมเมืองแล่ะอุตสาหกรรม 
โดุยไดุ้รับทุี่นสนับสนุนจำากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ�งแวดุล้่อม แล่ะไดุ้รับรางวัล่ระดัุบ
ประเที่ศึอย่างต่อเนื�องมาเป็นปีท่ี่� 2 ปั็จจุบัน์ ช้มรมอนุ์รักษ์์สิำ�งแวดล้อม  
ได้ดำาเนิ์น์การจัดการขย์ะเศษ์อาห้ารภาย์ใน์ศ่น์ย์์วิทย์าศาสำต้ร์ให้้เป็็น์ 
น์ำ�าห้มักชี้วภาพัคุัณภาพัส่ำงจึงได้รับ รางวัล Green Youth เกณฑ์ิมาต้รฐาน์
ระดับทอง จากการป็ระเมิน์โคัรงการการดำาเนิ์น์กิจกรรมด้าน์สิำ�งแวดล้อม
ของเย์าวช้น์ภาย์ใน์มห้าวิทย์าลัย์ (Green Youth) ป็ระจำาปี็ 2562 
น์อกจากนี์�การน์ำาเสำน์อโคัรงการของนั์กศึกษ์ายั์งได้รับคัะแน์น์ส่ำงสุำด 
เป็็น์ที� 1 ใน์ระดับมห้าวิทย์าลัย์ของภาคักลาง                
  การดุำาเนินโครงการ Green & Clean University 2018 - 2019 น่� ถืือเป็น
ความภาคภ้มิใจำแล่ะความสำาเร็จำข้องการจัำดุการเร่ยนการสอนที่างดุ้านสิ�งแวดุล้่อม 
ท่ี่�จัำดุการเร่ยนการสอนแบบ Problem Based Learning เน้นผู้้้เร่ยนเป็นศ้ึนย์กล่าง  
ซึึ่�งตรงกับนโยบายข้อง รศึ.ดุร.ศิึโรจำน์ ผู้ล่พันธิีน อธิีการบดุ่ ท่ี่�ไดุ้มอบให้คณาจำารย์
ที่ำาการเร่ยนการสอนแบบฝึ่กปฏิิบัติจำริงแล่ะม่ทัี่กษะที่างดุ้านสิ�งแวดุล้่อม 

จึำงนำานักศึึกษาท่ี่�ไดุ้รับรางวัล่ดัุงกล่่าวเข้้าพบ 
เพื�อร่วมถ่ืายภาพแสดุงความยินดุ่ แล่ะสอดุคล้่อง
กับนโยบายแล่ะแผู้นกล่ยุที่ธ์ี ข้องมหาวิที่ยาลั่ย 
ตาม พรบ. การอุดุมศึึกษา พ.ศึ. 2562  
มาตรา 13 สถืาบันอุดุมศึึกษาพึงเป็นแบบอย่าง
ให้แก่สังคมในการอนุรักษ์แล่ะฟ้�นฟ้ที่รัพยากร 
ธีรรมชุาติแล่ะสิ�งแวดุล้่อมการใชุ้ที่รัพยากร
อย่างคุ้มค่า แล่ะม่ประสิที่ธิีภาพ  
ภารกิจำข้้างต้น จึำงเป็นภาพสะท้ี่อน
พัฒนาการข้องนักศึึกษาท่ี่�ประสบความ
สำาเร็จำอย่างต่อเนื�อง เพราะเมื�อปี 2561 นั�น 
นักศึึกษาไดุ้ดุำาเนินการจัำดุการนำ�าเส่ยจำากการ
ผู้ลิ่ตอาหารภายในศ้ึนย์วิที่ยาศึาสตร์ดุ้วย 
ถัืงดัุกไข้มันท่ี่�ออกแบบ ขึ้�นเอง แล่ะไดุ้รับ
รางวัล่ Green Youth เกณฑ์มาตรฐานระดัุบ
ที่องแดุง ถืือว่าเป็นตัวอย่างเยาวชุนข้องประเที่ศึ
ท่ี่�ม่คุณภาพแล่ะม่ทัี่กษะในศึตวรรษท่ี่� 21 
สามารถืสร้างทัี่กษะแล่ะเพิ�มม้ล่ค่าให้ตนเอง
ชุุมชุน สังคมแล่ะประเที่ศึ
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สำานัักงานัเลืข้านุัการสภามัหาวิ่ทย้ำาลัืย้ำ
จััดีปิระชุมัคณะกรรมัการส่งเสริมักิจัการ
มัหาวิ่ทย้ำาลัืย้ำ คณะกรรมัการส่งเสริมักิจัการ
มัหาวิ่ทย้ำาลัืย้ำ แลืะพิธีิมัอบทุนัการศึึกษา 
“ทุนัช่ว่ย้ำเหลืือนัักศึึกษาที�ได้ีรับผัลืกระทบ 
จัาก  โควิ่ดี-19” 
  รศ.ดร.ศิโรจน์์ ผลพััน์ธิิน์ อธิิการบดี ให้เก่ยรติเป็นผู้้้มอบทุี่นการศึึกษา 
แล่ะให้โอวาที่แก่นักศึึกษาท่ี่�ไดุ้รับทุี่น โดุยม่ ผศ.เฉิดฉิน์ สุำกป็ลั�ง ป็ระธิาน์คัณะ
กรรมการส่ำงเสำริมกิจการมห้าวิทย์าลัย์ พร้อมดุ้วยคณะกรรมการฯ มหาวิที่ยาลั่ย 
แล่ะผู้้้สนับสนุนทุี่นการศึึกษา ร่วมถ่ืายร้ปแล่ะแสดุงความยินดุ่ ในพิธ่ีมอบทุี่นการ
ศึึกษา “ทุน์ช่้วย์เห้ล่อนั์กศึกษ์าที�ได้รับผลกระทบจากโคัวิด-19” ให้้แก่นั์กศึกษ์า
มห้าวิทย์าลัย์สำวน์ดุสิำต้ ท่ี่�ผู้้้ปกครองไดุ้รับผู้ล่กระที่บที่างเศึรษฐกิจำจำากสถืานการณ์
การแพร่ระบาดุข้องโรคโควิดุ-19 นับเป็นการบรรเที่าแล่ะชุ่วยเหลื่อชุ่วิตความเป็นอย่้ 
ค่าใชุ้จ่ำายท่ี่�เก่�ยวกับการศึึกษาตล่อดุจำนค่าใชุ้จ่ำายอื�นๆ ณ ห้องประชุุมล่ำาพอง 2 

มัหาวิ่ทย้ำาลัืย้ำสว่นัดุีสิต รับใบปิระกาศึนีัย้ำบัตร 
จัากการดีำาเนิันังานัด้ีานัการจััดีการ 
ก๊าซเรือนักระจัก ในังานั “ร้อย้ำดีว่งใจั ร่ว่มัใจัลืดี 
โลืกร้อนั” ปิระจัำาปีิ 2563
  ดร.วรานี์ เวสำสุำน์ทรเทพั รองอธิิการบดีฝ่่าย์วิทย์าเขต้สุำพัรรณบุรี 
มห้าวิทย์าลัย์สำวน์ดุสิำต้ พร้อมดุ้วยคณะผู้้้บริหาร แล่ะเจ้ำาหน้าท่ี่� รับมอบ
ป็ระกาศนี์ย์บัต้รใน์งาน์ “ร้อย์ดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน์ ป็ระจำาปี็ 2563”  
จัำดุโดุยองค์การบริหารจัำดุการก๊าชุเรือนกระจำก (องค์การมหาชุน) ทัี่�งน่� ไดุ้รับเก่ยรติ
จำาก นายจำตุพร บุรุษพัฒน์ ปลั่ดุกระที่รวงที่รัพยากรธีรรมชุาติแล่ะสิ�งแวดุล้่อม 
เป็นประธีานในพิธ่ีมอบรางวัล่ ซึึ่�งม่วัตถุืประสงค์ข้องการจัำดุงานเพื�อเชิุดุชุ้เก่ยรติ
ผู้้้ประกอบการแล่ะภาคส่วนต่างๆ ท่ี่�เป็นตัวอย่างท่ี่�ดุ่ในการบริหารจัำดุการล่ดุการ
ปล่่อยก๊าซึ่เรือนกระจำกภายในประเที่ศึ 

  ทัี่�งน่� มหาวิที่ยาลั่ยสวนดุุสิต เข้้ารับประกาศึน่ยบัตรจำากโครงการสนับสนุน
กิจำกรรมล่ดุก๊าซึ่เรือนกระจำก (Less Emission Support Scheme: LESS) ในกิจำกรรม
การคัดุแยกข้ยะร่ไซึ่เคิล่ข้องหน่วยงานต่างๆ 19 กิจำกรรม แล่ะกิจำกรรมการกักเก็บ
คาร์บอนข้องต้นไม้ 1 กิจำกรรม จำากการดุำาเนินงานข้อง 18 หน่วยงาน ซึึ่�งสามารถื
ล่ดุก๊าซึ่เรือนกระจำกไดุ้รวม 81.559 ตันคาร์บอนไดุออกไซึ่ด์ุเท่ี่ยบเท่ี่า โดุยหน่วยงาน
ท่ี่�เข้้าร่วมพัฒนาโครงการ LESS ประกอบดุ้วย กองกล่าง สำานักงานมหาวิที่ยาลั่ย 
โรงเร่ยนสาธิีตล่ะอออุทิี่ศึ กองอาคารแล่ะสถืานท่ี่� สำานักวิที่ยบริการแล่ะเที่คโนโล่ย่
สารสนเที่ศึ สำานักส่งเสริมวิชุาการแล่ะงานที่ะเบ่ยนแล่ะกองนโยบายแล่ะแผู้น 
โครงการอาหารกล่างวัน 1 ศ้ึนย์บริหารกายเพื�อสุข้ภาพ สวนดุุสิตโฮมเบเกอร่�  
สวนดุุสิตโพล่ ล่านกิจำกรรมนักศึึกษา ศ้ึนย์วิที่ยาศึาสตร์ สำานักงานคณะวิที่ยาศึาสตร์
แล่ะเที่คโนโล่ย่ สำานักงานคณะ พยาบาล่ศึาสตร์ สำานักงานโรงเร่ยนการเรือน 
สำานักงานอาคารบริการวิที่ยาศึาสตร์ ศ้ึนย์เครื�องมือปฏิิบัติการวิที่ยาศึาสตร์  
ศ้ึนย์สิ�งแวดุล้่อมมหาวิที่ยาลั่ยสวนดุุสิต วิที่ยาเข้ตสุพรรณบุร่ แล่ะมหาวิที่ยาลั่ย
สวนดุุสิตศ้ึนย์การศึึกษานอกท่ี่�ตั�ง ล่ำาปาง
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สาข้าวิ่ชานิัเทศึศึาสตร์นัวั่ตกรรมัแลืะผ้่ัปิระกอบ
การธุิรกิจั หลัืกส่ตรนิัเทศึศึาสตรบัณฑิ์ต  
ผัสานัคว่ามัร่ว่มัมืัอลืงนัามับันัทึกคว่ามัเข้้าใจั 
(MOU) คว่ามัร่ว่มัมืัอทางวิ่ชาการแลืะวิ่ชาชีพ กับ
หน่ัว่ย้ำงานั/องค์กร/สถาบันั/บริษัทในัปิระเทศึไทย้ำ
  สาข้าวิชุานิเที่ศึศึาสตร์นวัตกรรมแล่ะผู้้้ประกอบการธุีรกิจำ หลั่กส้ตรนิเที่ศึ
ศึาสตรบัณฑิต คณะวิที่ยาการจัำดุการ จัำดุพิธ่ีล่งนามบันทึี่กความเข้้าใจำ (MOU) 
ความร่วมมือที่างวิชุาการแล่ะวิชุาชุ่พ ผู้สานความร่วมมือกับค่ายใหญ่ชัุ�นนำาระดัุบ
ประเที่ศึ อาทิี่ สถืาบันเที่คโนโล่ย่สารสนเที่ศึแล่ะการสื�อสารเพื�ออุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเที่ศึไที่ย บริษัที่ ที่ร้ คอร์ปอเรชัุ�น จำำากัดุ (มหาชุน)  
บริษัที่ ดุร่มท่ี่ม เน็ตเวิร์ค จำำากัดุ องค์การกระจำายเส่ยงแล่ะแพร่ภาพสาธีารณะ 
แห่งประเที่ศึไที่ย (ส.ส.ที่.) (Thai PBS) สถืาบันอิศึรา แล่ะสำานักงานนวัตกรรม 
แห่งชุาติ (องค์การมหาชุน) เพื�อผู้นึกกำาลั่งร่วมมือในการศึึกษาวิจัำยแล่ะพัฒนา 
เก่�ยวกับเที่คโนโล่ย่แบบหล่อมรวมสื�อ การจัำดุฝึ่กอบรมสัมมนาว่าดุ้วยการศึึกษา
แล่ะการประกอบอาชุ่พ ร่วมมือในการดุำาเนินกิจำกรรมต่างๆ รวมถึืงกิจำกรรม
สาธีารณประโยชุน์ พร้อมทัี่�งส่งเสริมสนับสนุนดุ้านการศึึกษาแล่ะการให้ความร้้ 
แก่นักเร่ยน นักศึึกษา ประชุาชุน ให้ก้าวหน้าทัี่นการเปล่่�ยนแปล่งข้องโล่กเพื�อ
ประโยชุน์ ทัี่�งระดัุบชุาติแล่ะระดัุบท้ี่องถิื�นต่อไป

สาข้าวิ่ชาภาษาแลืะการสื�อสาร
คณะมันุัษย้ำศึาสตร์แลืะสังคมัศึาสตร์ ร่ว่มักับ 
สาข้าการศึึกษาปิฐมัวั่ย้ำ คณะครุศึาสตร์
โรงเรีย้ำนัการท่องเที�ย้ำว่แลืะการบริการ จััดีเสว่นัา
เรื�อง “คร่ยุ้ำคใหม่ั สื�อสารอย่้ำางไรให้ได้ีใจัผ้่ัเรีย้ำนั”
  สาข้าวิชุาภาษาแล่ะการสื�อสาร คณะมนุษยศึาสตร์แล่ะสังคมศึาสตร์  
ร่วมกับ สาข้าวิชุาการศึึกษาปฐมวัย คณะครุศึาสตร์ แล่ะโรงเร่ยนการท่ี่องเท่ี่�ยว 
แล่ะการบริการ จัำดุเสวนาเรื�อง “คร้ยุคใหม่ สื�อสารอย่างไรให้ไดุ้ใจำผู้้้เร่ยน” โดุยไดุ้ 
รับเก่ยรติจำากวิที่ยากรร่วมเสวนา ไดุ้แก่ ดุร.ศุึภศิึริ บุญประเวศึ  ประธีานหลั่กส้ตร
ศิึล่ปศึาสตรบัณฑิต สาข้าวิชุาภาษาแล่ะการสื�อสาร อาจำารย์มุทิี่ตา คำาแสน  
สาข้าวิชุาการศึึกษาปฐมวัย คณะครุศึาสตร์ แล่ะอาจำารย์กาญจำนา ผิู้วงาม 
 เจ้ำาหน้าท่ี่�บริการการศึึกษา คณะครุศึาสตร์ ซึึ่�งม่คณาจำารย์แล่ะนักศึึกษาให้ 
ความสนใจำเข้้าร่วมฟังเสวนาทัี่�งแบบ onsite แล่ะ online ณ DUSIT BISTRO 
CO-WORKING SPACE อาคาร 2 ชัุ�น 3
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 SDU Timeline ฉบับเดืุอนกรกฎาคม-เดืุอนกันยายน 2563  
กองบรรณาธิีการยังคงม่เนื�อหาข่้าว หรือกิจำกรรมเดุ่นๆ อัดุแน่นเชุ่มเดิุม  
สำาหรับฉบับน่� ม่เนื�อหาอย่างหล่ากหล่าย อาทิี่ คัอลัมน์์ Special Report
นำาเสนอเนื�อหาทิี่ศึที่างข้องมหาวิที่ยาลั่ยสวนดุุสิต: จิำ�ว แต่ แจ๋ำว มาเผู้ยแพร่ 
ให้แก่ประชุาคมไดุ้อ่านแล่ะเป็นแนวที่างปฏิิบัติร่วมกัน คัอลัมน์์ SDU Direction  
นโยบายจำากท่ี่านอธิีการบดุ่ในการเตร่ยมความพร้อมการรับสมัครนักศึึกษา 
ประจำำาปี 2564 คัอลัมน์์ Identity รองอธิีการบดุ่ฝ่่ายวิชุาการ จัำดุกิจำกรรมแล่ก
เปล่่�ยนเร่ยนร้้จำากประสบการณ์ข้องนักศึึกษาท่ี่�ไดุ้รับทุี่นนักศึึกษาแล่กเปล่่�ยน 
Global UGRAD ไปศึึกษา ณ สหรัฐอเมริกา คัอลัมน์์ Academic นโยบายจำาก 
รองอธิีการบดุ่ฝ่่ายกิจำการศึึกษา เน้นมาตรการดุ้แล่นักศึึกษาชุ่วงเปิดุเที่อม 
ในสถืานการณ์การแพร่ระบาดุ เชืุ�อไวรัสโควิดุ-19 พร้อมประกาศึงดุกิจำกรรม 
รับน้อง ทุี่กกรณ่
 นอกจำากน่� ยังม่เนื�อหาท่ี่�น่าสนใจำอย่าง คัอลัมน์์ Story รองอธิีการบดุ่
ฝ่่ายวิจัำยแล่ะพัฒนา เปิดุตัว “หอมข้จำรการ์เดุ้น” แล่ะ คัอลัมน์์ Issue Alert 
บที่สัมภาษณ์ผู้้้บริหาร เล่่าถึืงท่ี่�มา-ท่ี่�ไป : เมล่่อนในโรงเรือน ศ้ึนย์ฯ ตรัง 
ห้องเร่ยนใหม่ท่ี่�สร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึึกษาเชุฟ ติดุตามอ่านทุี่กคอลั่มน์
ไดุ้ในฉบับน่�

ดร.ณัฏิฐนิ้ชื้ สิูริสัูจจ�นุ้รักษ์
หั้วห้น้้�กองบรรณ�ธิิก�ร

SDU Direction 11
อธิการบดี ยำ�าการรับสมัครนักศึกษา 64 คัดเลือกเข้ม

Academic 12-13
ม.สวนดุสิต พร้อมรับมือโควิด วันเปิดเทอม…

Identity 14-15  
“สวนดุสิต” มหาวิทยาลัยที�ให้โอกาสและเปิดกว้าง

Special Report 2-10
SDU Directions: SMALL but SMART

Issue Alert 16 
“เมล่อน” ...ในโรงเรือน (ศูนย์ฯ ตรัง) 
ห้องเรียนใหม่ที�สร้างประสบการณ์ีตรงให้กับนักศึกษาเชฟ 

Story 17-19
HOMKHAJORN GARDEN 
ม.สวนดุสิต ...ประสบการณ์ีใหม่ ของการเป็นเจ้าของ
แปลงปลูกผัักปลอดสารพิษ...

Like & Share 20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณีอายุราชการ
ประจำาปี 2563

Show me 21
สวนดุสิต ...คว้ารางวัล Green Youth เกณีฑ์์มาตรฐาน
“ระดับทอง” 
Social Tag 22-23
ประมวลข่าว-ภาพกิจกรรม
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นายไพศาล คงสถิิตสถิาพร/นายพศิน อินทา/นายตระกูลศักดิ� ศรีบุญรอด

นางสาวมีนา แนมขุนทด/นายสรรค์วเรศ กระต่ายทอง/นางสาวอลิศ พันธ์พรสม
นายธีรพจน์ จินดาเดช/นายปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี : เครือข่ายประชาสัมพัน้ธ์

EDITORIAL Coordinator
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม 

DESIGNED by
ดร.วิโรจน์ เทพบุตร : ศูน้ย์บริกิารสื่อและสิ่งพิมพ์กิราฟฟิคไซท์

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

SDU Timeline เป็นเอกสารเผัยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผัลงาน ทางการศึกษา
ตลอดจนเป็นสื�อกลางในการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้ที�เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ และสังคม

sdu.prnetwork@gmail.com อ่านจดหมายข่าว SDU Timeline ฉบับออนไลน์ได้ที� www.dusit.ac.th


