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Special Report 
โครงการบริการวิิชาการตามควิามเช่�ยวิชาญของ
มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต “มหกรรมชุมชนไทยเว่ิยง”

Identity
October Camp 2019
กิจกรรมเพ่ื่�อการเร่ยนร้�นอกห�องเร่ยน

Spotlight
คณะผู้้�บริหาร คณาจารย์ นักเร่ยน-นักศึึกษา
เผู้�ารับเสด็ุจท้ลักระหม่อมหญิงอุบลัรัตนฯ 
ทรงเปิิดุชมรม TO BE NUMBER ONE 
แลัะศ้ึนย์เพ่ื่�อนใจ TO BE NUMBER ONE

ฉบับเดือน สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2562

The communication for all
จดุหมายข่าวิโดุย กองปิระชาสัมพื่ันธ์



	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.ชนะศึก	นิชานนท์	รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	และนักศึกษา	เฝ้ารับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	ทรงเป็นประธานเปิดชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	และศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	และเขตบางพลัด	เพื่อขยาย 
การดำาเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของศูนย์ 
เพื่อนใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่เขตบางพลัด	โดยสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเขตพื้นที่ให้รู้จัก 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ตามแนวคิด“ปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา	EQ”	ซ่ึงภายในงาน 
มีกิจกรรม	อาทิ	กิจกรรมการเต้น	COVER	กิจกรรมการร้องเพลง	กิจกรรมการแสดง	กิจกรรมอบรม 
การเป็นพิธีกร	กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	กิจกรรมจิตอาสาบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม	กิจกรรม 
ฝึกอาชีพพัฒนาผู้เรียน	ท้ังน้ี	มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	สช.	และกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม 
จำานวน	17	โรงเรียน	ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์
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รศ.ดร.สุขุม	เฉลยทรัพย์	
ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี 
กล่าวถึง โครงการอบรมหลักสูตร 
Game Builder for the 21st Century 
World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey 
และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
นวัตกรรม และการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรบูรณาการ “STEEMS” 
และวิศวกรรมคือพ้ืนฐาน (Engineering 
is Elementary : EiE) ว่า โครงการ 
ทั้ง 2 หลักสูตร ถือเป็นโครงการ

นำาร่องท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดอบรมให้กับคุณครู สพฐ. ตามบันทึกข้อตกลง 
กับ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์  
ผลพันธิน อธิการบดีลงนาม เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมา และสอดคล้อง 
กับนโยบายเร่งด่วนข้อที่ 7 ของรัฐบาล คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา (ศธ.) ได้มอบ 
นโยบายและผลักดันการสอนโค้ดดิ้งเป็นอย่างแรก 

 การเรียน “โคดดิ้ง” มีพื้นฐานมาจากการเรียนด้าน 
วิทยาการคอมพิวเตอร์	ผสมผสานและบูรณาการทักษะต่างๆ	โดยใช้
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือหลัก	เรียกว่า	
ปลั๊ก	(Plugged)	ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของโค้ดดิ้งนำามาประยุกต์ได้	โดย 
สามารถสอนและสร้างกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนและเล่น	เน้นสอนให้
นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ	มีตรรกะ	และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำาวัน 
อย่างเป็นขั้นตอน	โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือคอมพิวเตอร์	
ซึ่งการเรียนลักษณะนี้เรียกว่า	การเรียนแบบ	อันปลั๊ก	(Unplugged)

 รศ.ดร.สุขุม กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นสถาบัน 
การศึกษา จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเห็นได้จากการ 
เรียนการสอนในโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาขั้นพื้นฐานของคุณครู สพฐ. 
สอดคล้องตามนโยบายที่มุ่งให้ครูใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในด้านการศึกษา ก่อเกิด 
องค์ความรู้และมีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี ค้นหาความรู้ส่งต่อไปยังเด็ก 

มสด. ขานรับนโยบายรัฐ 
Coding นำาร่องอบรมครู สพฐ. 

2 หลักสูตร “CodeMonkey และ STEEMS - EiE 
: ปรับรูปแบบการสอนสู่ศตวรรษท่ี 21”

กองบรรณาธิการ            

นักเรียน และเป็นการสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิตผู้สอน และผู้เรียนจะต้องมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง 
เป็นระบบ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือไม่เคยประสบมาก่อนได้ ทางมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต และ MangoSTEEMS บริษัทเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม 
สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลออนไลน์สมัยใหม่ จึงได้บูรณาการดำาเนินงานทางวิชาการ 
ร่วมกัน สร้างหลักสูตรอบรมทั้ง 2 โครงการ กล่าวคือ หลักสูตร STEEMS-EiE 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการ 
บูรณาการศาสตร์ความรู้ 6 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S-Science) เทคโนโลยี 
(T-Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (E-Engineering) คณิตศาสตร์ (M-Mathematics) 
ภาษาอังกฤษ (E-English) และสังคมศึกษา (S-Social Study) และ หลักสูตร Game 
Builder-CodeMonkey ซ่ึงเป็นโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนภายใต้การฝึกปฏิบัติที่ต้อง 
ทดลองสร้างสรรค์เกมด้วยตนเองผ่านโปรแกรม CodeMonkey ผู้เข้าอบรมจะได้ 
ฝึกทักษะการเรียนรู้ผ่านเกม (Game Based Learning) เป็นวิธีการสอนท่ีตอบโจทย์ 
การพัฒนาความต้องการของผู้เรียนรุ่นใหม่ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสนุกไปพร้อมกัน โดยมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตได้นำาศักยภาพคณาจารย์ และ Mango STEEMS บูรณาการองค์ความรู้ 
จัดอบรมท้ัง 2 หลักสูตรข้ึน ถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับ 
นโยบาย Thailand 4.0 ท่ีต้องการเพ่ิมสมรรถนะของวิชาชีพครูด้านการสอน ซ่ึงการ 
อบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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StoryStory

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำาเนินการบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน โดยนำาศาสตร์ต่างๆ 
มาบูรณาการร่วมกัน ท้ังท่ีเป็นศาสตร์ด้านอัตลักษณ์ 
และความเช่ียวชาญเฉพาะ ตอบสนองความต้องการของ 
“ชุมชนไทยเวียง”
กองบรรณาธิการ

 ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงโครงการ 
การบริการวิชาการตามความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำาเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก  
โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นผู้อำานวยการศูนย์ฯ และถือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย 
ในการดำาเนินงานภารกิจต่างๆ โครงการบริการวิชาการ ตามความเช่ียวชาญของ
มหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง จึงเป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีมุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
และแผนพัฒนาภาคตะวันออกภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(ปี พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ใช้ความเช่ียวชาญในทุกมิติ เพ่ือบูรณาการ 
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม  
เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนไทยเวียงอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 3 มิติ ท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตทุกคณะ/โรงเรียน ท้ังหมด 8 โครงการ ได้แก่

โรงเรียนการเรือน นำาองค์ความรู้อัตลักษณ์ด้าน
อาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมพื้นบ้านของ
ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อาทิ น้ำาต้นอ่อนข้าวหอม
มะลิ พุดดิ้งข้าวยาคู และกระยาสารท ซึ่งวัตถุดิบที่นำา
มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบของท้องถิ่น

ดร.สุวมาลย์	ม่วงประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ชัยยศ	ชาวระนอง	
ผู้อำานวยการศูนย์ฯ

คณะวิทยาการจัดการ นำาองค์ความรู้การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการตามแนวคิดเกษตรแบบ
ผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาแบรนด์ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ และการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้างต้น 
ส่งเสริมการตลาดให้เป็นที่รู้จัก ตอบสนองการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและการเป็นชุมชนเกษตรผสมผสาน
การท่องเที่ยวในยุคไทยแลนด์ 4.0

โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ ได้สร้าง 
เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ที่จะพานักท่องเที่ยวไป 
รู้จักกับชุมชนไทยเวียงในรูปแบบของ Village Tourism 
ได้ผสมผสานกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจุดเด่น 
ในเส้นทางท่องเที่ยวให้เกิดความแตกต่าง
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โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้ขับเคลื่อน 
ธรรมนูญชุมชนไทยเวียง เพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
ดำาเนินการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและยึด 
ปฏิบัติตามธรรมนูญประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมาย 
คือ “ความสุขโดยรวมของประชาชนชุมชนไทยเวียง 
บนพื้นฐานความพอเพียง”

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำา 
องค์ความรู้ด้านภาษา มาจัดทำาสื่อในรูปแบบคู่มือ 
ภาษาอังกฤษสำาหรับยุวมัคคุเทศก์ และวีดีทัศน์ เพื่อ 
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำาหรับการเป็น 
ยุวมัคคุเทศก์ในเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ของชุมชน 
ไทยเวียง

คณะครุศาสตร์ อีกหนึ่งอัตลักษณ์ด้านปฐมวัย  
นำาคณาจารย์ลงพื้นที่สอนนักเรียนประถมศึกษา  
ด้วยการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้าน 
ภาษาอังกฤษ และพัฒนาเป็นสื่อ Application  
ที่เหมาะสม (Easy ABC App) เพื่อการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งเสริมกิจกรรมใน 
“โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนไทยเวียง” โดยนำาต้นแบบ
ของการดำาเนินการพัฒนามาจากกรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และ 
จากการลงพ้ืนท่ีในชุมชนพบว่ามีผู้สูงอายุเกินคร่ึง และ 
ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็น/การได้ยิน และผู้ 
สูงอายุท่ีอยู่บ้านต้องมีผู้ดูแลและช่วยเหลือในการปฏิบัติ 
กิจวัตรประจำาวัน โดยนำาคณาจารย์คณะพยาบาล 
และนักศึกษาพยาบาล ให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และ
ติดสังคม ได้อย่างเหมาะสม

 จากการดำาเนินการข้างต้น	มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตได้ตระหนักถึงหน้าที่หลัก	นั่นคือ	 
การสร้างสรรค์สังคม	และมุ่งพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 
เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง	การดำาเนินงาน
โครงการดังกล่าว	นอกจาก	ใช้ศักยภาพของ
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว	 
ส่ิงสำาคัญ	คือการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ด้วย	เพราะทุกกิจกรรมได้นำานักศึกษาจากทุกคณะ/ 
โรงเรียน	ลงพื้นที่เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง	 
เพื่อสนับสนุนการเรียนแบบ	Active	Learning	
ทั้งนี้	ยังสอนความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักศึกษา
อีกทางหนึ่ง	เพราะมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่น
สร้างคน	สร้างบัณฑิต	ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ต่อประเทศ	เพื่อรองรับสถานประกอบการที่มี
ความต้องการบัณฑิตในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	
ซึ่งการจัดงานสรุปผลโครงการ	และส่งมอบผลการ 
ดำาเนินการ	โครงการบริการวิชาการตามความ 
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย	ชุมชนไทยเวียง	
อำาเภอเมือง	จังหวัดนครนายก	เป็นการนำาเสนอ
และส่งมอบผลงานผ่านการจัดกิจกรรมมหกรรม	
ไทยเวียง	ซ่ึงการดำาเนินตามโครงการจะเป็นพ้ืนฐาน 
ที่ชุมชนและจังหวัด	สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อ
ความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนไทยเวียงในหลายมิติ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมสำารวจ 
นิเวศวิทยาป่าไม้และทำาป้าย QR code 2) กิจกรรม 
การศึกษาและจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยจัดทำา 
เป็นถังขยะแยกประเภท ป้ายสื่อความหมาย และ 
ธนาคารขยะ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้สามเณร 3)  
การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เหมาะสม 
ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมักและ EM จากเศษวัสดุเหลือทิ้ง 
ทางการเกษตร 4) การจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิง คือ ไผ่ 
โดยใช้เตาเผาขยะแบบไร้ควันท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
5) การท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางจักรยานผ่าน Mobile 
Application
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กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ปภาวรินทร์	สังฆพรหม

 ช่วงเวลาปิดเทอม ไม่ว่าจะปิดเทอมเล็ก ปิดเทอมใหญ่ ปิดภาคฤดูร้อน ล้วนแต่เป็นช่วงเวลาท่ีเด็กๆ 
เฝ้ารอ ซึ่งบางคนก็ใช้ช่วงเวลานี้ ในการทำากิจกรรมต่างๆ ทั้งเล่น กีฬา ดนตรี บ้างก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับ 
ครอบครัว บางคนก็ยังคร่ำาเคร่งกับการเรียนพิเศษ กวดวิชา ขณะที่บางคนก็ปล่อยเวลาทิ้งไปเฉยๆ  
โดยเปล่าประโยชน์ แต่วันนี้ผู้เขียนมีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาอวดกัน

 October	Camp	2019	เป็นความร่วมมือระหว่าง	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	 
Suan	Dusit	The	Open	และหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 
จัดขึ้นระหว่างวันที่	1	-	25	ตุลาคม	2562	โดยบูรณาการการทำางานร่วมกัน	เพ่ือนำา 
องค์ความรู้	และความเช่ียวชาญของบุคลากร	ซ่ึงมากด้วยคุณวุฒิ	ความเช่ียวชาญ 
เฉพาะสาขา	และประสบการณ์การทำางานที่หลากหลาย	มาจัดกิจกรรมอันส่งผลต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กประถม	ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม	ผลักดัน	และเปิดโอกาสให้เด็กได้เปิดโลกทัศน์ใหม่	ส่งเสริมการต่อยอดทาง
ความคิดอย่างมีเหตุมีผล	ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลิกภาพ	สามารถเรียนรู้จากพื้นฐาน
การใช้ชีวิตประจำาวันแบบง่าย	และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ดร.สุวิชชา	เนียมสอน	
ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลยุทธ์ 
และผู้บริหาร Suan Dusit The Open
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	 ดร.สุวิชชา	เนียมสอน	ผู้อำานวยการ 
สำานักบริหารกลยุทธ์	และผู้บริหาร	Suan	Dusit 
The	Open เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรม October 
Camp 2019 แบ่งตามช่วงอายุของน้องๆ สำาหรับเด็ก
ช่วงอายุ 2 - 6 ปี จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Back	to	
the	basic” ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จากพื้นฐานการ
ใช้ชีวิตประจำาวันแบบง่าย ฝึกให้เด็กได้นำาสิ่งของรอบ
ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำาให้รู้คุณค่าของสิ่ง
ต่างๆ และสามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้โดยที่ไม่ยึดติดกับ
เทคโนโลยีตลอดเวลา และสำาหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7-12 ปี  
จัดภายใต้แนวคิด “Earn	and	Learn” จัดกิจกรรมการ
ฝึกประสบการณ์ โดยเน้นให้เด็กรู้จักการเรียนรู้ผ่านการ
ทำางาน ซึ่งเป็นการฝึกทักษะและสัมผัสประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ณ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
อาทิ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สำานักงานมหาวิทยาลัย  
สำานักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโพล โรงแรมสวนดุสิต เพลส
ฯลฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีรายละเอียดของงานหลายส่วน 
หลายหน้าที่ จึงทำาให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 
รวมถึงเรียนรู้การประพฤติ การปฏิบัติตนให้เหมาะกับ
กาลเทศะและสถานที่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ
ดูแล เด็กจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง	ชั่วโมงละ	
20	บาท	จะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
ส่วนตัวระหว่างวัน	เช่น	ค่าอาหารกลางวัน	ค่าขนม	
หรือแม้แต่การรู้จักเก็บออม	และการลงทุน	ด้วยความ
ตั้งใจและความมุ่งมั่น	กิจกรรม	October	Camp	2019	
จึงมีผู้ปกครองให้ความสนใจในการส่งบุตรหลาน 
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก

 คราวนี้ ลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
ท่ีได้ส่งน้องๆ มาร่วมกิจกรรม และความคิดเห็นน้องๆ  
ที่เข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้ ว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อกิจกรรม
ดังกล่าว ลองมาอ่านพร้อมๆ กันเลยคะ 

A	:	คุณแม่ดุสิตพร	มุ่งมานะกิจ	และ	คุณแม่ณภัทร 
เตียรวนนธ์	ในฐานะตัวแทนผู้ปกครองมีความรู้สึกอย่าง 
ไรต่อกิจกรรม	October	Camp	2019	บ้างคะ? 
B	: ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของ 
น้องได้สมตามวัย เพราะตนได้ส่งลูกเข้าร่วมแคมป์ตลอด 
เห็นกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปทุกปี ซึ่งแต่ละปีกิจกรรม

จะถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย และ 
ทันเหตุการณ์ เสริมสร้างทักษะทางความคิดให้แก่เด็กๆ 
ได้เป็นอย่างดี ตนจึงรู้สึกพอใจกับกิจกรรมนี้

A	:	ประทับใจกิจกรรม 
ไหนเป็นพิเศษ	และ 
อยากฝากอะไรถึง 
ผู้บริหารท่ีดูแลกิจกรรม 
นี้บ้างคะ?
B	: ประทับใจอย่างมาก 
กับทีมงาน รวมถึงคุณครู
ผู้สอนที่ให้การดูแลน้องๆ 
อย่างเข้าใจและใจเย็น  
มีเทคนิคการสอนที่ไม่จำาเจ  
ทำาให้น้องสามารถจดจำาและเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกิจกรรมของ 
น้องประถมศึกษาท่ีได้ฝึกทักษะและสัมผัส
ประสบการณ์การเรียนรู้จริง ณ หน่วยงาน 
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เด็กได้รับ 
ประสบการณ์มากกว่าในห้องเรียน จึงเช่ือม่ัน 
ว่าเป็นกิจกรรมท่ีดีหากมีการจัดแคมป์ในปี 
ต่อไป พร้อมชักชวนผู้ปกครองท่านอ่ืนให้ส่งลูก 
เข้าร่วมแคมป์ของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน 
 ส่วน คุณแม่ณภัทร	กล่าวเพิ่มเติมว่า  
รู้ข่าวกิจกรรม October Camp 2019 มาจากน้องสะใภ้ 
ที่มีลูกเรียนที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เห็นเป็นโครงการ 
ที่ดีเลยส่งน้องมาเข้าร่วม และพัฒนาการของน้องดีขึ้น 
เห็นได้ชัดเรื่องของ “การรู้จักเก็บออม” ปกติให้เงินน้องไป 
เท่าไรก็หมด แต่พอเข้าแคมป์ น้องรู้จักตั้งเป้าหมายว่า 
อยากได้สิ่งของชิ้นไหน และจะเก็บเงินซื้อด้วยตัวเอง  
น้องดูมีความสุข มีความกระตือรือล้นในการมาแคมป์  
เมื่อกลับบ้านจะมีเรื่องเล่าให้ฟังทุกวันว่าวันนี้ได้เรียนรู้ 
อะไรบ้าง ถ้าหากจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก ก็คงมีโอกาส 
ส่งน้องร่วมกิจกรรมเช่นเดิม

A	:	น้องฟิล	และ	น้องดัลญ่า	อยากให้แนะนำา 
ตัวเองก่อน	ผู้อ่าน	SDU	Timeline	จะได้รู้จักน้องๆ
B	:	ผมเด็กชายสรณะ รัตนเขมากร (น้องฟิล อายุ  
11 ขวบ) กำาลังเรียนระดับประถมชั้นปีที่ 5 

โรงเรียนอำานวยศิลป์ครับ และเด็กหญิงชาคริยา ลาดอุ่น  
(น้องดัลญ่า อายุ 7 ขวบ) กำาลังเรียนระดับประถมช้ันปีท่ี 4 
โรงเรียนอุดมวิทยา ค่ะ 

A	:	ในฐานะตัวแทนเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	
รู้สึกอย่างไรที่ได้มาเข้า	October	Camp	2019	
B	: ผมรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะปกติ 
ผู้ปกครองก็จะหากิจกรรมช่วงซัมเมอร์ให้ทำาอยู่เป็นประจำา 
ซึ่งผมมองว่าเป็นกิจกรรมไม่น่าเบื่อ ได้ไปฝึกประสบการณ์
หลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ท้ังยังได้รับค่าตอบแทน 
ช่ัวโมงละ 20 บาท ผมชอบตรงน้ี (หัวเราะ) ซ่ึงตนได้นำาเงิน 
มาซื้ออาหารกลางวันรับประทานเอง และต้องแบ่งไว้ให้ 
คุณแม่ด้วยครับ เด็กๆ ทุกคนจะมีสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
ต้องลงบันทึกทุกวัน จึงถือเป็นการฝึกบริหารค่าใช้จ่ายด้วย 
ตนเองครับ สุดท้าย น้องดัลญ่า กล่าวปิดท้ายว่ารู้สึกต่ืนเต้น 
ที่ได้มาร่วมแคมป์ในครั้งนี้ เพราะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ 
ต่างโรงเรียน และได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม และการอยู่ 
ร่วมกับผู้อื่น และได้ฝึกประสบการณ์จริงกับหน่วยงาน 
ภายใน อาทิ สถาบันวิจัย สำานักงานมหาวิทยาลัย 

กองอาคารและสถานที่ ฯลฯ 
ถือเป็นการฝึกเรื่อง 

สมาธิเพราะตนใช้กรรไกร 
ตัดกระดาษทำามุม และ 
ได้ลองถ่ายเอกสาร  
ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่
ที่ตนเองไม่เคยได้รับ
มาก่อน 
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รศ.ดร.ธนภัทร	ปัจฉิมม์	
คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (มสด.) เกิดข้ึนจากนโยบายของ 
ผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร โดยการรวมหลักสูตรที่มี
พื้นฐานทางวิชาการใกล้เคียงกัน ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาการ 
บริหารงานยุติธรรมและสังคม เข้าเป็นศักยภาพเดียวกัน พัฒนาหลักสูตร 
แบบบูรณาการโดยมีกฎหมายมหาชนเป็นฐานในการจัดการศึกษา และ 
จัดตั้งเป็น “โรงเรียนกฎหมายและการเมือง”	(School	of	Law	and	 
Politics) เน้นการสร้างความแตกต่างของหลักสูตร ด้วยการมุ่งเน้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้มีลักษณะที่โดดเด่น พร้อมผลักดัน
ให้เป็นอัตลักษณ์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัย

85 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับการก่อเกิด 
“โรงเรียนกฎหมายและการเมือง”
กองบรรณาธิการ

 รองศาสตราจารย์	ดร.ธนภัทร	ปัจฉิมม์	คณบดีโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง	กล่าวว่า	เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 85 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
จึงตระหนักเล็งเห็นความสำาคัญดังกล่าว ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะให้บุคลากร 
นักศึกษา ได้รู้จักรากฐานของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ว่าเติบโตมาอย่างไร 
จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในคร้ังน้ี ไฮไลท์สำาคัญของงาน คือ การรับฟัง 
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “หลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของนักกฎหมาย 
นักการเมือง กับการบริหารงานภาครัฐ” โดยได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย์	
(พิเศษ)	จรัญ	ภักดีธนากุล	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และจัดเสวนาวิชาการ 
หัวข้อ : เง่ือนไขและข้อจำากัดทางกฎหมายและการเมือง ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 
โดยมี ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธาน 
ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง
กัน ภารกิจข้างต้น จึงถือเป็นการเสริมสร้างทักษะ	ความรู้ด้านกฎหมาย
และการเมืองให้แก่บุคลากร	นักศึกษา	เพื่อสร้างกระบวนความคิด
แบบคุณธรรม	นำากฎหมาย	รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ของ
ตนอง	กลายเป็นพลเมืองที่ดี	มีคุณภาพ
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ผศ.ดร.เกยูร	วงศ์ก้อม 
หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พิเศษ	กล่าวถึงงานแสดง 
ศักยภาพนักศึกษาพิการ	
ว่าตามที่มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต	ได้เปิดโอกาส 
ทางการศึกษาให้กับบุคคล 
ที่มีความพิการประเภท 
ต่างๆ	สอบคัดเลือก 

เข้าเรียนตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดซ่ึงปัจจุบัน 
มีนักศึกษาพิการเรียนร่วม	ทุกหลักสูตรทุกชั้น	 
รวมทั้งหมด	86	คน	(**ข้อมูล	ณ	วันที่	9	สิงหาคม	
2562)	และประเภทความพิการทางการได้ยิน	 
มีจำานวนมากที่สุด	ดังนั้น	เมื่อนักศึกษาได้รับโอกา
สทางการศึกษาและได้เข้ามาศึกษาแล้ว	ส่งผลให้ 
นักศึกษา	มีความรู้และทักษะในหลักสูตรที่ตนเอง
ศึกษาอยู่	ภายใต้การช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ	จนทำาให้นักศึกษาพิการเรีย
นร่วมมีศักยภาพของตน	สามารถนำาความรู้และ 
ทักษะไปสู่การมีงานทำาและประกอบอาชีพเลี้ยง 
ตนเองหลังจบการศึกษาได้
 “ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ตระหนักถึงการมี 
ศักยภาพของนักศึกษาในทุกมิติ นำาไปสู่การมีงานทำา 
สามารถสร้างรายได้ในอนาคต จึงจัดงานแสดงศักยภาพ 
นักศึกษาพิการขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.สุวมาลย์ 
ม่วงประเสริฐ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เป็นประธาน 
เปิดงาน	ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน เพื่อเปิด 
โอกาสให้นักศึกษาแสดงความสามารถ รวมถึงให้คณะ 
ผู้บริหาร บุคลากร เพื่อนๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ 
เห็นความสามารถของนักศึกษาเชิงประจักษ์ ภายในงาน 
จึงมีบูธจำาหน่ายสินค้าและแสดงทักษะของนักศึกษาพิการ 
เรียนร่วมมากมาย อาทิ การทำาขนมอบเบเกอรี่ การจัด 
ดอกไม้สด การร้อยพวงมาลัย การแกะสลักผักผลไม้ 
การชงกาแฟลาเต้อาร์ต และกิจกรรมแสดงบนเวทีจากน้องๆ 
และนักศึกษาพิการเรียนร่วมภารกิจข้างต้นถือเป็นการ 
โชว์ศักยภาพของนักศึกษาพิการเรียนร่วม	ก่อเกิด 
ความภาคภูมิใจแก่ตนเอง	และสร้างความประทับใจ 
กับแขกผู้เข้าร่วมงานด้วย” 
 ด้านนางสาวจตุระพร	สุวรรณวงษ์ 

(น้องโม)	นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ โรงเรียน 
การเรือน ชั้นปีที่ 3 กล่าวเสริม 
ว่า ตนเองพิการตั้งแต่กำาเนิด 
บกพร่องทางการได้ยิน  

ซึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบการ  
“แกะสลัก” และเห็นว่ามหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต ก็เปิดโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรที่ตนเอง 
ถนัด จึงสมัครมาเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านฝีมือการ 
แกะสลัก และก็ตัดสินใจไม่ผิด อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตมีความเข้าใจ และรู้หลักในการสอนคนพิการ  
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้ตน ซ่ึงในอนาคต 
ตนม่ันใจว่าสามารถนำาความรู้ในการแกะสลักไปสร้างเป็น
อาชีพเล้ียงดูตัวเองได้จึงอยากฝากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เปิดหลักสูตร ที่คนพิการสามารถเรียนได้ เพื่อเพิ่มโอกาส 
สำาหรับอนาคตและการใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติให้มากขึ้น

มสด. เปิดโอกาสทางการศึกษา
ผลักดันให้ “นักศึกษาพิการเรียนร่วม”  
มีศักยภาพในทุกมิติ
กองบรรณาธิการ

ต่อด้วยคุณแม่ของนายชนะชัย 
ทิพย์จักร์	(น้องบ๊ิก)	กล่าวต่อว่า 
ลูกเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน 
เช่นเดียวกัน ลูกมีความบกพร่อง 
เป็นออทิสติก ซึ่งไม่ได้มองเห็น 

ด้วยตาเปล่า จนอายุ 3 ขวบ  
คุณครูได้แจ้งว่าลูกชายดูผิดปกติไป 

จึงพาไปพบหมอ และหมอยืนยันว่าเป็นออทิสติก ไม่สามารถ
รักษาให้หายได้แต่มีวิธีที่จะทำาให้ดีขึ้น คือ การฝึกคุย และ 
ใช้ความใกล้ชิด โชคดีที่ลูกมีความจำาดีมากๆ ประกอบกับ 
ท่ีบ้านทำาเบเกอร่ีขาย จึงลองให้ลูกช่วยทำาและเรียนรู้อาชีพ
จากครอบครัว ลูกสามารถจดจำาสูตร และวิธีการทำาได้อย่างดี 
จึงค้นข้อมูลดูว่ามีมหาวิทยาลัยใดเปิดโอกาสทางการศึกษา 
ให้กับคนพิการบ้าง? ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ให้โอกาส 
นั้น นอกจากได้เรียนทางการวิชาการ และลงมือปฏิบัติแล้ว 
อาจารย์ยังสอนทักษะการเข้าสังคมให้กับลูกด้วย ทางครอบครัว 
จึงอยากขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสน้ี สุดท้ายอยากฝาก 
ถึงสังคมเปิดโอกาสให้กับคนพิการออทิสติกและผู้พิการ 
ด้านอื่นด้วย พวกเขาจะได้มีกำาลังใจที่จะพัฒนาศักยภาพ 
ตนเอง และที่สำาคัญ ฝากถึงครอบครัวที่มีบุตรหลานพิการ 
ไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม “ความรัก และความเข้าใจ” จะเป็น 
ตัวช่วยที่เสริมจุดด้อยให้เด็กๆ กลับมาเข้มแข็งได้ 
สู้ไปด้วยกันนะคะ
 

และด้านนางสาวธัญชนก	จิตตกุล	
(น้องเฟริสท์) กล่าวปิดท้ายว่า 
ตนก็เป็นน้องใหม่เฟรชชี่  
ชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ โรงเรียน 
การเรือน มีความบกพร่อง 

ทางการได้ยิน ตั้งแต่กำาเนิด  
แต่ตนเกิดมาโชคดีมีรูปเป็นทรัพย์ (ย้ิม) 

และมีความสามารถด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์  
การแสดง โฆษณา ถ่ายแบบ ซ่ึงท่ีผ่านมาก็มีผลงานทางด้าน 
บันเทิงหลากหลาย อาทิ รางวัลชนะเลิศการประกวด 
มิสเดฟไทยแลนด์ 2013 ละครเร่ืองสงครามนางงามภาค 2 
ทางช่อง one31 ความบกพร่องทางการได้ยินจึงไม่ใช่ 
อุปสรรคในการใช้ชีวิต และได้เลือกมาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะ 
วิชาชีพ เพราะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความโดดเด่น 
ทางด้านอาหาร และยังเรียนร่วมกับเพ่ือนปกติ จึงทำาให้เกิด 
ทักษะทางสังคม ด้านการคิด ได้ทำางานร่วมกับผู้อื่น 
เหนือส่ิงอ่ืนใด มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบันการศึกษา
ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงอยาก 
ฝากถึงบุคคลที่มีความพิการ หรือคนที่หูหนวกเหมือนกัน 
อยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจสร้างเป้าหมายของชีวิตและ
มีกำาลังใจไว้ต่อสู้ชีวิต เห็นคุณค่าของตัวเอง เพื่อการเป็น 
คนหนึ่งที่สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และ 
มีความสุข
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สวนดุสิต สืบสานอนุรักษ์
งานศิลปะประดิษฐ์ ในโครงการ 
“เย็บร้อย ค่อยจีบ
 ประดิษฐ์ใบตอง
  ระดับชาติ คร้ังท่ี 10” 
			กองบรรณาธิการ

	 รศ.พัชรี	สวนแก้ว	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานดำาเนินงานจัดโครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 กล่าวว่า งานศิลปะประดิษฐ์ ถือเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ที่บ่งบอกถึงความประณีตสวยงาม งานฝีมือแขนงดอกไม้สด 
มีบ่อเกิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบกับการศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ผนวกกับคนไทยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำาดอกไม้ใบตองที่มีในท้องถิ่น 
มาประดิษฐ์ผลงานอย่างงดงาม ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เติบโตและมีรากฐาน 
มาจากโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย ได้มีการพัฒนางานด้านศิลปะ
ประดิษฐ์ท่ีอยู่บนความเข้มแข็ง ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 แต่ยังคงอยู่ในรูปของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งโครงการ 
เย็บร้อยฯ ได้ดำาเนินการจัดมาถึงครั้งที่ 10 และถือเป็นปีมหามงคล รัชกาลที่ 10 
ด้วย จึงมีวัตถุประสงต์จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กระทงดอกไม้ธูป เทียน แพ 

บายศรี 3 ช้ัน

ขนมมงคล

กระเช้าดอกไม้ 

พานพุ่ม
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	 ในการนี้	ได้รับเกียรติจาก	คุณโรจนา	 
ผลพันธิน	ท่ีปรึกษาอธิการบดี	 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกีฬา	(มสด.)	เป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีม 
ที่ชนะเลิศทั้งหมด	7	ประเภท ได้แก่ การประกวด
วิจิตรตระการกรองร้อยมาลัยชายเดียว (มาลัย 
ข้อพระกร) ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
โรงเรียนเทศบาล	5	บ้านห้วยทรายใต้
 การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
กระเช้าดอกไม้ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 
รางวัลชนะเลิศได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม 
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) รางวัลชนะเลิศ 
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
บายศรี 3 ชั้น (ระดับอุดมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
กระทงดอกไม้ธูป เทียน แพ (ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม	(ทีม	ด.ช.ธัชพล	วงษ์ชมพู)
 การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย 
สำารับขนมมงคล (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม	 
(ทีมนางสาวณิชาภัทร	ห่วงประโคน)
 และการประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย
เทียนชัยถวายพระพร (ระดับประชาชนทั่วไป) 
รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ	
 ทั้งนี้	มีสถาบันการศึกษาและผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประกวดกว่า	80	ทีมทั่วประเทศ	 
การจัดโครงการเย็บร้อย	ค่อยจีบ	ประดิษฐ์ใบตอง	
ระดับชาติ	ถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา	
และสถาบันเครือข่ายเกิดการพัฒนาฝีมือด้านก
ารประดิษฐ์	โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนให้เกิดก
ารทดลอง	ค้นคว้า	เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ	
จนทำาให้เกิดความชำานาญ	และถือเป็นการฝึกลัก
ษณะนิสัยในการทำางานให้มีความอดทน	 
เพื่อนำาไปสู่ตลาดแรงงานในอนาคต	

มาลัยชายเดียว

เทียนชัยถวายพระพร
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 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2562 
โดยได้รับเกียรติจาก	รองศาสตราจารย์	ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เป็นประธานกล่าวแสดงความขอบคุณ	และมอบของ 
ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศาลากระจ่างศรี โดยในช่วงเช้า 
คณะผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล โดยได้รับเกียรติ
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน  
เป็นผู้นำาทำาพิธีบวงสรวง ซ่ึงในปี	2562	มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตที่เกษียณอายุราชการ	ดังนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2562
กองบรรณาธิการ	

คณะครุศาสตร์	:
ผศ.นัยนา คชแสง
ผศ.กานดา โต๊ะถม
ธีระรัตน์ ศิริสวัสดิ์ 
(ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ)
ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ 
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ฯ หัวหิน)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	:
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม
อาจารย์เอื้อมพร เนาว์เย็นผล  

คณะวิทยาการจัดการ	:
ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	:
ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง	:
รศ.ดร.ชวลิต สวัสดิ์ผล 

บัณฑิตวิทยาลัย	:
รศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจำาปีการศึกษา 2561 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ 
รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ, 
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ กรรมการ, ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ พร้อมด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ซึ่งการตรวจประเมินในวันที่ 2 (11 ตุลาคม 2562) คณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชม 
งาน SDU Open House และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
มหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	มีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดีมาก	โดยผลการประเมินตามระบบ	IQA	ได้คะแนนเฉลี่ยรวม	
4.76	และผลการประเมินตามระบบ	SDU	QA	ได้คะแนนเฉลี่ยรวม	4.73	 
โดยคณะกรรมการได้ชื่นชมระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	และ 
ยกให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ในด้านระบบ 
การบริหารมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ สามารถสะท้อนภาพลักษณ์นักศึกษา 
และบุคลากรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น SDU spirit ได้อย่างชัดเจน

บัณฑิิตวิทยาลัย หลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิิต  
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
จัดการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
ด้านการศึกษาพิเศษ คร้ังท่ี 8  
(The 8th International  
Symposium on Special 
Education (ISSED) :  
Update Theory & Practice)
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ศึกษาพิเศษ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
ม่ันคงของมนุษย์ และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ คร้ังท่ี 8 (The 8th 
International Symposium on Special Education 
(ISSED) : Update Theory & Practice) เร่ืองทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติด้านการฟ้�นฟูสมรรณภาพคนพิการ 
โดยได้รับเกียรติจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎี และแนวปฏิบัติ 
ด้านการฟ้�นฟูสมรรถภาพคนพิการของผู้นำา ด้านการ 
ศึกษาพิเศษในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้ร่วมเสวนา 

และนำาเสนอบทความวิชาการจากหลากหลายประเทศ 
อาทิ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ภูฏาน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
กัมพูชา ลาว และไทย ร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ี ยังได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.สุขุม 
เฉลยทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ดร.มลิวัลย์ 
ธรรมแสง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และคณะผู้บริหารของ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับพร้อมพาชม 
โปสเตอร์บทความวิชาการ/งานวิจัย และนิทรรศการ 
ภาพถ่ายจากฝีมือเด็กหูหนวกจากไทยและต่างประเทศ 
โดยมีบุคคลผู้พิการทุกประเภทบุคคลากรทางการแพทย์
เฉพาะทาง และนักเรียน-นักศึกษาท่ีเก่ียวข้องด้าน 
การศึกษาพิเศษ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ถือเป็นการ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการศึกษาพิเศษให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้พิการ 
ได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ และ 
ท่ัวถึง ณ อาคารรักตะกนิษฐ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงาน 
SUAN  DUSIT  Open  House
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงาน SUAN  DUSIT Open  House  
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ระบบ TCAS ประจำาปีการศึกษา 2563 อีกท้ัง เป็นการแสดงศักยภาพของทุกคณะ/
โรงเรียน ในทุกมิติ อาทิ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในแบบ Game-based 
Learning และห้องเรียน Smart Classroom นิทรรศการแสดงผลงานของ 
มหาวิทยาลัย และนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ 
ได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร 
นักศึกษา TCAS 63  โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พิธีรับมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ช้ันเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
ให้แก่ Mr.Sievert Larsson และ พิธีลงนาม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กับ มูลนิธิ Create Your Future (CYF)
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ Mr.Sievert Larsson ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้
แก่นักศึกษาด้านการอาหารที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ก่อต้ังมูลนิธิ 
Create Your Future (CYF) ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ลงนามความร่วมมือกับ 
Mr.Sievert Larsson ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน 
ท้ังน้ี ยังมีการแสดงสาธิตการประกอบอาหารและการแกะสลัก อาทิ ข้าวเกรียบ 
ปากหม้อ การแกะสลักผัก-ผลไม้ จากนักศึกษาโรงเรียนการเรือน และการแสดง 

รำาอวยพร ชุดฟ้อนขันดอก จากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้ร่วมงาน ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
จัดกิจกรรม “U ปรับโลกเปล่ียน” 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำาโดย ดร.พรธิดา 
เทพประสิทธ์ิ ผู้อำานวยการศูนย์ส่ิงแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม 
“U ปรับโลกเปล่ียน” ซ่ึงเป็นการดำาเนินงานภายใต้ 
โครงการของ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำากัด 
(มหาชน) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล
เพ่ือส่ิงแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา เร่ือง “Circular Living” 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน  
ซ่ึงภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้จากหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ 
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองอาคาร
และสถานท่ี ศูนย์ส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ีไฮไลท์สำาคัญ 
คือ กิจกรรมบนเวที ซ่ึงได้รับเกียรติจาก คุณท็อป พิพัฒน์
อภิรักษ์ธนากร และ คุณนุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา  
เป็นวิทยากรรับเชิญถ่ายทอดเร่ืองราว Circular Living 
ในหัวข้อ : การใช้ของรียูส และรียูสอย่างไรให้ติดเทรน 
กิจกรรม “U ปรับโลกเปล่ียน” ถือเป็นกิจกรรมท่ีมี 
บทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสวย สะอาด 
และใส่ใจส่ิงแวดล้อม (Clean & Green University)  
ณ อาคารรักตะกนิษฐ ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ  
กองประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรม KM 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่ือสารพัฒนาองค์กร
 กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรม KM 
“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่ือสารพัฒนาองค์กร” โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.พิทักษ์ 
จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบนโยบาย 
ด้านการสื่อสารองค์กร และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี 
มอบนโยบายด้านการเผยแพร่ข่าวของหน่วยงานท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
และสังคม ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์และบุคลากร 
กองประชาสัมพันธ์ ร่วม KM แบ่งปันความรู้ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านการ 
ดำาเนินงานของกองประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวและการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ นางสาวปนัดดา ทรัพย์นภาพันธ์ วิทยากรจาก 
designmee อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 
โดยมีอาจารย์และบุคลากรซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
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 SDU Timeline ฉบับเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562 ถือเป็นฉบับ 
สุดท้ายส่งท้ายปีหมูทอง กองบรรณาธิการยังคงอัดแน่นด้วยเน้ือหาต่างๆ ผ่านกิจกรรม
และข่าวสารมาให้อ่านอย่างครบถ้วน โดยเร่ิมต้นกับ คอลัมน์	Spotlight นำาโดย 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	ทรงเป็นประธานเปิดชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	และศูนย์เพ่ือนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และเขตบางพลัด และ	คอลัมน์	Special	Report ท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำาเนินการ
บริการวิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน โดยนำาศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการร่วมกันท้ัง
ท่ีเป็นศาสตร์ด้านอัตลักษณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะ ตอบสนองความต้องการของ 
“ ชุมชนไทยเวียง ”

 นอกจากน้ี ยังมีเน้ือหา คอลัมน์	SDU	Direction แนวนโยบายประธาน 
ท่ีปรึกษาอธิการบดี ขานรับนโยบายรัฐ Coding นำาร่องอบรมครู สพฐ. ปรับรูปแบบ 
การสอนสู่ศตวรรษท่ี 21 และอีกหน่ึงไฮไลท์ท่ีได้รับความสนใจ	คอลัมน์	Identity 
บทสัมภาษณ์แนวคิดผู้บริหาร ผู้ปกครอง และน้องๆ ท่ีเข้าร่วม October Camp 2019 
กิจกรรมดีๆ ท่ีสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซ่ึงได้รับผลตอบรับจากบุคคลภายนอก 
เป็นอย่างดี สุดท้าย เน้ือหาสาระสำาคัญอีกหัวข้อ คือ คอลัมน์	Story สืบสาน 
อนุรักษ์งานศิลปะประดิษฐ์ ในโครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ  
คร้ังท่ี 10” ท่านสามารถติดตามอ่านทุกคอลัมน์ได้ในฉบับดังกล่าวน้ี

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

Spotlight 1-2
คณะผู้้�บริิหาริ คณาจาริย์์ นัักเรีิย์นั-นัักศึึกษา 
เผู้�ารัิบเสด็็จทู้ลกริะหม่่อม่หญิิงอุบลรัิตนัฯ 
ทูริงเปิิด็ชม่ริม่ TO BE NUMBER ONE 
และศ้ึนัย์์เพ่ื่�อนัใจ TO BE NUMBER ONE”

Special Report 4-5 
โคริงการิบริิการิวิิชาการิ 
ตาม่ควิาม่เชี�ย์วิชาญิของม่หาวิิทูย์าลัย์สวินัดุ็สิต 
“ม่หกริริม่ชุม่ชนัไทูย์เวีิย์ง”

Identity 6-7
October Camp 2019 
กิจกริริม่เพ่ื่�อการิเรีิย์นัร้ิ�นัอกห�องเรีิย์นั

SDU Direction 2 
มสดุ. ขานรับนโยบายรัฐ Coding น�าร่องอบรมคร้ สพื่ฐ.
2 หลัักส้ตร “CodeMonkey แลัะ STEEMS-EiE : 
ปิรับร้ปิแบบการสอนส้่ศึตวิรรษท่� 21”

Academic 8
85 ปิี มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต กับการก่อเกิดุ
“โรงเร่ยนกฎหมายแลัะการเม่อง”

Show me 9
มสดุ. ให�โอกาสทางการศึึกษา ผู้ลัักดัุนให�
“นักศึึกษาพื่ิการเร่ยนร่วิม” ม่ศึักยภาพื่ในทุกมิติ
Story 10-11
สวินดุุสิต ส่บสานอนุรักษ์งานศึิลัปิะปิระดุิษฐ์ ในโครงการ
“เย็บร�อย ค่อยจ่บ ปิระดุิษฐ์ใบตองระดุับชาติ ครั้งท่� 10”

Issue Alert 12
มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต จัดุงานเกษ่ยณอายุราชการ ปิระจ�าปีิ 2562
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