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ฉบับเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562

The communication for all
จดหมายข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์

ในหลวง-พระราชิินี เสด็็จฯ เลียบพระนคร
โด็ยขบวนพยุหยาตราทางชิลมารค



	 เม่ื่�อคร้ั้�งว้ันท่ี่�	4	-	6	พฤษภาคมื่	2562	ท่ี่�ผ่่านมื่า	ปวังชนชาวัไที่ย	
ได้้ชมื่พรั้ะรั้าชพิธ่ีพรั้ะบรั้มื่รั้าชาภิเษก	พุที่ธีศ้ักรั้าช	2562	ต่่างม่ื่ควัามื่ปล่ื้�มื่ปีติ่ 
ท่ี่�ได้้เห็็นพรั้ะรั้าชพิธ่ีอย่างยิ�งให็ญ่่	แลื้ะในว้ันท่ี่�	12	ธี.ค.2562	เวัลื้า	15.30	น.	
พรั้ะบาที่สมื่เด็้จพรั้ะเจ้าอย่่ห้็วั	แลื้ะสมื่เด็้จพรั้ะนางเจ้าฯ	พรั้ะบรั้มื่รั้าชิน่	
เสด็้จพรั้ะรั้าชด้ำาเนินเล่ื้ยบพรั้ะนครั้	โด้ยขบวันพยุห็ยาต่รั้าที่างชลื้มื่ารั้ค	
เน่�องในพรั้ะรั้าชพิธ่ีบรั้มื่รั้าชาภิเษก	พ.ศั.2562	อ่กคร้ั้�ง
	 กองบรั้รั้ณาธิีการั้จึงขอปรั้ะมื่วัลื้เห็ตุ่การั้ณ์ปรั้ะว้ัติ่ศัาสต่ร์ั้บ้นทึี่กไว้ั 
ในวัารั้สารั้	SDU	Timeline	ฉบ้บน่�	ซึึ่�งม่ื่พสกนิกรั้เฝ้้าฯ	ร้ั้บเสด็้จในห็ลื้วัง	แลื้ะ 
พรั้ะรั้าชิน่	พร้ั้อมื่พรั้ะบรั้มื่วังศัานุวังศ์ั	ต่ลื้อด้	2	ฝ่้�งแม่ื่นำ�าเจ้าพรั้ะยา

	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััวทรงเคร่�องบรมขััตติยู่ราชภู่ษิิตาภูรณ์์	
สายู่สะพายู่นพรัตนราชวราภูรณ์์	สวมสายู่สร้อยู่จุลจอมเกล้า	และ 
สมเด็็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	เสด็็จพระราชด็ำาเนินพร้อมด้็วยู่สมเด็็จ 
พระเจ้าล่กเธอ	เจ้าฟ้้าพัชรกิติยู่าภูา	นเรนทิราเทพยู่วดี็	กรมหัลวงราชสาริณี์สิริพัชร 
มหัาวัชรราชธิด็า	สมเด็็จพระเจ้าล่กเธอ	เจ้าฟ้้าสิริวัณ์ณ์วรี	นารีรัตนราชกัญญา	
และสมเด็็จพระเจ้าล่กยู่าเธอ	เจ้าฟ้้าทีปัังกรรัศมีโชติ	มหัาวชิโรตตมางก่ร	
สิริวิบ่ลยู่ราชกุมาร	โด็ยู่รถยู่นต์พระที�นั�งจากพระที�นั�งอัมพรสถาน	พระราชวังดุ็สิต	

ไปัยัู่งเร่อนแพ	ที�ปัระทับรับรองบริเวณ์ท�าวาสุกรี	รถยู่นต์พระปัระเทียู่บ 
อัญเชิญพระพุทธปัฏิิมาชัยู่วัฒน์	รัชกาลที�	9	นำารถยู่นต์พระที�นั�งจากพระที�นั�ง 
อัมพรสถาน	พระราชวังดุ็สิต	ไปัยัู่งท�าวาสุกรี	ทหัารกองเกียู่รติยู่ศถวายู่ความเคารพ 
วงดุ็ริยู่างค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
	 เจ้าพนักงานราช่ปัโภูคอัญเชิญพระพุทธปัฏิิมาชัยู่วัฒน์	รัชกาลที�	9	 
ไปัปัระดิ็ษิฐานในบุษิบกเร่อพระที�นั�งอนันตนาคราชที�สะพานฉนวนปัระจำาท�าวาสุกรี 
เม่�อเร่อพระที�นั�งอนันตนาคราชเคล่�อนออกไปั	เร่อพระที�นั�งอเนกชาติภุูชงค์ 
เข้ัาเทียู่บสะพานฉนวนปัระจำาท�าวาสุกรี	เร่อพระที�นั�งสุพรรณ์หังส์เข้ัาเทียู่บเร่อ 
พระที�นั�งอเนกชาติภุูชงค์ไว้พร้อมแล้ว
	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว	ทรงฉลองพระองค์ครุยู่	ทรงพระมาลา 
เส้าส่ง	และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	ทรงพระด็ำาเนินไปัยัู่งท�าวาสุกรี 
ณ์	ที�นั�น	องคมนตรี	นายู่กรัฐมนตรี	และข้ัาราชการชั�นผู้่้ใหัญ�	เฝ้้าฯ	รับเสด็็จ	 
ผู้่้บัญชาการทหัารเร่อในฐานะผู้่้บัญชาการขับวนเสด็็จพระราชด็ำาเนินเลียู่บพระนคร
โด็ยู่ขับวนพยุู่หัยู่าตราทางชลมารค	เน่�องในพระราชพิธีบรมราชาภิูเษิก	พุทธศักราช	
2562	เฝ้้าท่ลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมท่ลพระกรุณ์ารายู่งานจำานวนเร่อ 
และกำาลังพล	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว	และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี 
เสด็็จพระราชด็ำาเนินพร้อมด้็วยู่สมเด็็จพระเจ้าล่กยู่าเธอ	เจ้าฟ้้าทีปัังกรรัศมีโชติ	
มหัาวชิโรตตมางก่ร	สิริวิบ่ลยู่ราชกุมาร	ปัระทับเร่อพระที�นั�งสุพรรณ์หังส์

ปีีติ “ในหลวง-พระราชิินี” เสด็็จฯ เลียบพระนคร
โด็ยขบวนพยุหยาตราทางชิลมารค

กองบรรณาธิิการ
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	 ผู้่้ควบคุมเร่อพระที�นั�งสุพรรณ์หังส์กราบบังคมท่ลพระกรุณ์ารายู่งาน 
บัญชีกำาลังพลปัระจำาเร่อ	นายู่เร่อพระที�นั�งสุพรรณ์หังส์กราบบังคมท่ลขัอ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเคล่�อนขับวนพยุู่หัยู่าตราทางชลมารค	เม่�อพร้อม
แล้วทรงพระกรุณ์าโปัรด็เกล้าฯ	ให้ัเคล่�อนขับวนพยุู่หัยู่าตราทางชลมารคออกจาก
ท�าวาสุกรีไปัตามชลวิถีท้องนำ�าเจ้าพระยู่า	ชาวพนักงานปัระโคมกระทั�งมโหัระทึก 
สังข์ั	แตรงอน	แตรฝ้รั�ง	ป่ั�	และกลองชนะปัระจำาเร่อพระราชพิธีปัระโคมขึั�นพร้อม
กัน	ขับวนพยุู่หัยู่าตราทางชลมารคเคล่�อนไปัตามลำาดั็บ	โด็ยู่จัด็ร่ปัขับวนเร่อตาม 
โบราณ์ราชปัระเพณี์	ทหัารกองเกียู่รติยู่ศถวายู่ความเคารพ	วงดุ็ริยู่างค์บรรเลง 
เพลงมาร์ชธงไชยู่เฉลิมพล

	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััวทรงพระแสงขัรรค์ชัยู่ศรี	ขัณ์ะนั�นทหัาร 
กองเกียู่รติยู่ศถวายู่ความเคารพ	วงดุ็ริยู่างค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี	
ทหัารบก	ทหัารเร่อ	ทหัารอากาศ	ยิู่งปืันใหัญ�เฉลิมพระเกียู่รติฝ่้ายู่ละ	21	นัด็	
ทรงพระกรุณ์าโปัรด็เกล้าฯ	ให้ัสมเด็็จพระเจ้าล่กเธอ	เจ้าฟ้้าพัชรกิติยู่าภูานเรนทิรา 
เทพยู่วดี็	กรมหัลวงราชสาริณี์สิริพัชร	มหัาวัชรราชธิด็า	และสมเด็็จพระเจ้าล่กเธอ	
เจ้าฟ้้าสิริวัณ์ณ์วรี	นารีรัตนราชกัญญา	เสด็็จไปัปัระทับเร่อพระที�นั�งอเนกชาติภุูชงค์	
ตามเสด็็จในขับวนพยุู่หัยู่าตรา
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	 ระหัว�างที�เร่อพระที�นั�งยู่าตราผู้�าน	ปัระชาชนต�างสวมใส�เส่�อเหัล่อง 
ถ่อธงตราสัญลักษิณ์์พระราชพิธีบรมราชาภิูเษิก	และธงพระปัรมาภิูไธยู่	 
พัด็โบกไสว	พร้อมเปัล�งเสียู่งทรงพระเจริญดั็งกึกก้องเม่�อเร่อพระที�นั�งยู่าตราผู้�าน	…

เน่�องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิูเษิก	พุทธศักราช	2562
ขัอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้็วยู่เกล้าด้็วยู่กระหัม�อม	ขัอเด็ชะ
							ข้ัาพระพุทธเจ้า	ผู้่้บริหัาร	คณ์าจารย์ู่	พนักงาน	บุคลากร	

และนักศึกษิา	มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	
ขัอขัอบคุณ์ภูาพ/ขั�าว	:	สำานักขั�าวไทยู่พีบีเอส/โพสต์ท่เด็ย์ู่
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	 ดร.สุุวมาลย์์		ม่วงประเสุริฐ	รองอธิิการบดีฝ่่าย์วิชาการ	เปิัด็เผู้ยู่ถึง
ความร�วมม่อกับโรงเรียู่นนานาชาติ	The	British	International	School	of	Northern 
Thailand	(BISN)	ว�า	มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	เปิัด็โอกาสให้ักับนักศึกษิาต�างชาติ 
เข้ัาศึกษิาต�อในระดั็บมหัาวิทยู่าลัยู่	และได้็สร้างเคร่อขั�ายู่สถาบันการศึกษิา 
ต�างปัระเทศอยู่�างต�อเน่�อง	โด็ยู่เฉพาะนักศึกษิาต�างชาติปัระเทศจีนเข้ัามาศึกษิา 
ต�อในมหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิตจำานวนหันึ�ง	เพ่�อเป็ันการลด็ช�องว�างทางวัฒนธรรม	
และทักษิะด้็านภูาษิาอังกฤษิ	และภูาษิาไทยู่ขัองนักศึกษิาจีน	มหัาวิทยู่าลัยู่ 
จึงสนับสนุนความร�วมม่อทางวิชาการ	เพิ�มมาตรฐานและความเป็ันสากล 
ในการจัด็การเรียู่นการสอนขัองมหัาวิทยู่าลัยู่	จึงได้็ลงนามข้ัอตกลงความร�วมม่อ 
กับโรงเรียู่นนานาชาติ	The	British	International	School	of	Northern	Thailand	
(BISN)	จังหัวัด็ลำาปัาง	เป็ันศ่นย์ู่นำาร�องเพ่�อเตรียู่มความพร้อมนักศึกษิาต�างชาติ	
ก�อนเข้ัาศึกษิาต�อในศ่นย์ู่ฯ	ลำาปัาง	
	 ความร�วมม่อดั็งกล�าวนี�	ก�อเกิด็ปัระโยู่ชน์กับทางมหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	
และโรงเรียู่นนานาชาติ	BISN	เพราะนักศึกษิาต�างชาติจะได้็เสริมศักยู่ภูาพให้ัตรง 
กับคุณ์สมบัติขัองหัลักส่ตรที�นักศึกษิาต�างชาติต้องการเข้ัาศึกษิาต�อ	ซึึ่�งหัลักส่ตร 
วิชาที�เปิัด็ในศ่นย์ู่การศึกษิานอกที�ตั�ง	ลำาปัาง	มีทั�งหัมด็	3	หัลักส่ตร	ได้็แก�	
สาขัาวิชาธุรกิจการบิน	โรงเรียู่นการท�องเที�ยู่วและการบริการ	สาขัาวิชาการศึกษิา 
ปัฐมวัยู่	คณ์ะครุศาสตร์	และสาขัาวิชาเทคโนโลยีู่การปัระกอบอาหัารและการ 
บริการ	โรงเรียู่นการเร่อน	
 ซึึ่�งการคัด็เล่อกนักศึกษิาต�างชาติเข้ัาศึกษิาต�อ	ทางมหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต
จะเป็ันผู้่้คัด็เล่อกร�วมกับโรงเรียู่นนานาชาติ	BISN	ถ่อเป็ันการลด็ช�องว�างทางวัฒนธรรม
และเพิ�มทักษิะด้็านภูาษิาอังกฤษิ	และปัระโยู่ชน์อันส่งสุด็	ตกอยู่่�กับนักศึกษิาไทยู่ 
เพราะได้็แลกเปัลี�ยู่นพหุัวัฒนธรรม	กับนักศึกษิาต�างชาติ	พัฒนาตนเอง	และ 
เพิ�มศักยู่ภูาพด้็านภูาษิา	จีน	อังกฤษิ	และไทยู่	ก�อเกิด็องค์ความร้่ที�เข้ัมแข็ัง 
สามารถแขั�งขัันกับนานาปัระเทศได้็

ศูนย์ฯ ลำ�ป�ง จับมือ
โรงเรียนน�น�ช�ติ BISN
“ ปักธงเกณฑ์รับ นศ. 
 ต่�งช�ติเรียนต่อ…   
 ต้องผ่�นม�ตรฐ�น
 ต�มกำ�หนด”
	 ปภาวรินทร์	สุังฆพรหม
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	 สิ�งแรกที�ต้องทำาความเข้ัาใจก�อน	ค่อ	เกมในเน่�อหัานี�ไม�ใช�เกมออนไลน์	
ไม�ใช�เกมที�เล�นจากโทรศัพท์ม่อถ่อ	แต�เป็ันเกมกระด็าน	(Board	Game)	และการ์ด็เกม 
(Card	Game)	ที�เราจะเรียู่กโด็ยู่รวมว�า	เกมที�เล�นบนโต๊ะ	(On	top	Table)	
	 การเล�นเกมเพ่�อการเรียู่นร้่	(Game	Based	Learning	:	GBL)	จึงหัมายู่ถึง 
วิธีการที�ปัรับจากวิธีการสอนแบบบรรยู่ายู่	(Lecture	Method)	ที�ผู้่้เรียู่นได้็	“ร้่”	 
แต�ไม�ได้็	“เรียู่นร้่”	เป็ันการสอนแบบ	Active	Learning	ซึึ่�งเป็ันผู้ลมาจากพฤติกรรม 
การเรียู่นร้่ขัองนักเรียู่นยุู่คใหัม�ในสังคมยุู่คข้ัอม่ลขั�าวสาร	ที�ทุกคนสามารถหัาคำาตอบ
ทุกอยู่�างได้็ผู้�านอินเตอร์เน็ตได้็ในเวลาไม�นานนัก	ผู้่้สอนจึงต้องตระหันักว�า	GBL	
เป็ันอีกหันึ�งกระบวนการจัด็การเรียู่นร้่ที�ท้าทายู่ผู้่้เรียู่นให้ัลงม่อกระทำาแล้วเห็ันผู้ล
ด้็วยู่ตัวเอง	ที�ต้องเกิด็จากความร�วมม่อระหัว�างผู้่้เรียู่นและผู้่้สอน	ลด็อำานาจ 
ขัองผู้่้สอน	เพิ�มอำานาจให้ักับชั�นเรียู่น	และเพิ�มกิจกรรมที�ทำาให้ัผู้่้เรียู่นมีความ 
กระต่อร่อร้น	พร้อมที�จะเรียู่นร้่มากขึั�น	ข้ัอม่ลจาก	Advance	HE	(advanced	
higher	education)	มองว�าการเรียู่นร้่แบบ	Passive	นักเรียู่นจะได้็รับความร้่น้อยู่ 
กว�าแบบ	Active	และหันึ�งในการเรียู่นร้่แบบ	Active	ค่อการใช้เกม	
	 GBL	มาจากปัรัชญาขัองการเรียู่นร้่ที�ว�า	การเรียู่นร้่ที�แท้จริงต้องเป็ันการ 
เรียู่นร้่ที�นักเรียู่นสามารถแสด็งออกได้็	แล้วนำาไปัปัระยุู่กต์ได้็ว�าจะนำาความร้่นั�นไปั 
ใช้ในชีวิตจริงได้็อยู่�างไร	GBL	จึงมีบทบาทที�ทำาให้ัเน่�อหัายู่ากๆ	กลายู่มาเป็ัน 
การเรียู่นร้่ที�สนุก	เป็ันอีกวิธีหันึ�งในการเปิัด็โลกการเรียู่นร้่แบบใหัม�ในสังคม 
สวนดุ็สิต	
	 ผู้่้ที�จะทำากระบวนการ	GBL	ให้ัเริ�มจากทด็ลองเล�นเกมกระด็าน 
ที�หัลากหัลายู่	เพ่�อสังเกตกลไกและเน่�อหัาขัองเกม	รวมถึงสังเคราะห์ัและวิเคราะห์ั 
กระบวนการเรียู่นร้่ที�สามารถเกิด็ขึั�นได้็	ทั�งจากตัวเกมและการเช่�อมโยู่งส่�ปัระเด็็น 
ภูายู่นอก	ก�อนจะเล่อกเกม	และปัระเด็็นการเรียู่นร้่ไปัทด็ลองจัด็กระบวนการจริง	
หัร่อออกแบบเกมเป็ันขัองตนเอง	หัลักสำาคัญขัองการใช้เกมเพ่�อการเรียู่นร้่มีอยู่่� 
3	ข้ัอ	1.	เกมต้องสนุก	2.	ต้องทำาให้ัเกิด็การทด็ลอง	และ	3.	ต้องให้ัปัระสบการณ์์ 
ใหัม�กับนักเรียู่น
	 ตััวอย่์างของเกมที�อาจารย์์มหาวิทย์าลัย์สุวนดุสิุตั	ได้ออกแบบ 
และนำาไปทดลองใช้ในชั�นเรีย์น	เช่น	เกม	Headline	(หลักสูุตัรนิเทศศาสุตัร์)	
เกมเด็กแรกเกิด	(การศึกษาปฐมวัย์)	เกมเศรษฐีภูธิร	(โรงเรีย์นกฎหมาย์ 
และการเมือง)	เกมกู้ภัย์วัย์จิ�ว	(ศ.การศึกษานอกที�ตัั�งลำาปาง)	เป็นต้ัน	
เกมที�กล่าวมาข้างต้ัน	เป็นผลงานของอาจารย์์ที�เกิดจากการเข้าร่วมอบรม 
เชิงปฏิิบัติัการ	“เปลี�ย์นห้องเรีย์นเป็นห้องเล่น”	จัดโดย์สุำานักสุ่งเสุริมวิชาการฯ 
มหาวิทย์าลัย์สุวนดุสิุตั	เมื�อต้ันปีที�ผ่านมา	

เปลี�ยนโลกกระด�นดำ�เป็นโลกกระด�นเกม
ผู้ช่วย์ศาสุตัราจารย์์	ดร.วรัตัต์ั	อินทสุระ	

(หัลักส่ตรนิเทศศาสตร์	มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต)

	 แอนนาลิซึ่า	คร่ซ์ึ่	
(Annalisa	Crews)	บรรณ์ารักษ์ิ 
โรงเรียู่น	Homewood	High	
School	ได้็เขีัยู่นบทความ	
Getting	Teachers	on	“Board” 
	ในนิตยู่สาร	Knowledge	Quest	
ฉบับที�	40	ป่ั	2011	[6	ในเร่�อง 
ขัองการทด็ลองนำาบอร์ด็เกม 
สมัยู่ใหัม�มาใช้ในห้ัองเรียู่น	เพ่�อ 
พัฒนาทักษิะที�สำาคัญได้็ยู่ก 
ตัวอยู่�างเกมที�ใช้บ่รณ์าการ 
กับการเรียู่นการสอน	ดั็งนี�	
Power	Grid	ในชั�นเรียู่น 
วิทยู่าศาสตร์สิ�งแวด็ล้อม	 
7	Ate	9	ในชั�นเรียู่นคณิ์ตศาสตร์	
Werewolves	of	Millers	Hollow	
ในชั�นเรียู่นการละคร	Apples	to	
Apples	ในชั�นเรียู่นภูาษิา 
10	Days	in	Europe	และ	10	Days	in	the	Americas	ในชั�นเรียู่นภู่มิศาสตร์	
Acquire	ในชั�นเรียู่นเศรษิฐศาสตร์

“จะเห็นได้ว่าเกมเพื�อการเรีย์นรู้ไม่มีข้อจำากัดสุำาหรับวิชาใดๆ”		
	 สิ�งสำาคัญที�สุด็ค่อเม่�อเล�นเกมจบแล้ว	ผู้่้สอนกับนักเรียู่นจะต้องร�วมกัน
ถอด็บทเรียู่น	เพ่�อนำาไปัส่�การเรียู่นร้่ร�วมกันจากปัระสบการณ์์ใหัม�ที�เกิด็ขึั�นจาก 
การเล�น	แล้วเช่�อมโยู่งปัระสบการณ์์เหัล�านั�นส่�สถานการณ์์จริง	(Authentic	Learning) 
เพ่�อให้ันักเรียู่นเกิด็ความคิด็ต�อยู่อด็	ความคิด็เช่�อมโยู่ง	รวมถึงการคิด็วิธีการ 
แก้ปััญหัาที�เกิด็ขึั�นในชีวิตจริง	
	 มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	มีนโยู่บายู่สนับสนุนการเรียู่นการสอนแบบ	
Active	Learning	การนำาเกมมาปัระยุู่กต์ใช้	หัร่อการออกแบบเกมเป็ันขัองตนเอง 
ขัองผู้่้สอน	จึงเป็ันทางเล่อกที�น�าสนใจ	สำาหัรับใช้เป็ันส�วนปัระกอบในกระบวนการ
เรียู่นร้่	
	 อยู่�างไรก็ตาม	ผู้่้สอนที�มีความสนใจในการนำาร่ปัแบบการสอนนี�ไปัใช้ 
ต้องเตรียู่มพร้อมเพ่�อปัรับตัวครั�งใหัญ�	ทำาความเข้ัาใจถึงข้ัอดี็ข้ัอเสียู่ในการใช้เกม 
เป็ันส่�อการสอน	การศึกษิาหัาวิธีบ่รณ์าการการใช้เกมควบค่�ไปักับการสอนแบบ 
บรรยู่ายู่	การเล่อกเกมที�มีความสอด็คล้องกับเน่�อหัา	และการปัรับเปัลี�ยู่นร่ปัแบบ
เกมให้ัเหัมาะสมกับความสามารถขัองผู้่้เรียู่น	ถ้าผู้่้สอนขัยัู่บตัวออกมาจาก	
Comfort	Zone	ขัองตนเองได้็	

“นักเรีย์นของเราจะสุนุกจนเก่ง”
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	 ศ่นย์ู่สิ�งแวด็ล้อม	ซึึ่�งเป็ันหัน�วยู่งานภูายู่ใต้
คณ์ะวิทยู่าศาสตร์และเทคโนโลยีู่	และเป็ันหัน�วยู่งาน
สนับสนุนการเรียู่นการสอน	มีพันธกิจในการเป็ันแหัล�ง 
เสริมสร้างความร้่และทักษิะเชิงปัฏิิบัติการให้ักับนักศึกษิา
ให้ับริการวิชาการต�างๆ	เช�น	การวิจัยู่ศ่นย์ู่ฝึ้กอบรม 
ด้็านสิ�งแวด็ล้อม	อาชีวอนามัยู่และความปัลอด็ภัูยู่ 
ที�ปัรึกษิาโครงการด้็านสิ�งแวด็ล้อม	ที�ปัรึกษิาระบบ 
มาตรฐานห้ัองปัฏิิบัติการ	ISO	17025	ให้ับริการวิชาการ
ภูายู่นอกทางด้็านการทด็สอบคุณ์ภูาพสิ�งแวด็ล้อม	
ได้็แก�	งานวิเคราะห์ันำ�า	นำ�าด่็�ม	อากาศ	เสียู่งและ 
ความสั�นสะเท่อน	ดิ็น	ปุั�ยู่	และวัสดุ็ปัรับปัรุงดิ็น	
ขัยู่ะม่ลฝ้อยู่		และการสอบเทียู่บเคร่�องแก้ววัด็ปัริมาตร
ที�ได้็รับการรับรองมาตรฐานห้ัองปัฏิิบัติการทด็สอบ 
และห้ัองปัฏิิบัติการสอบเทียู่บ	ISO/IEC17025	จาก 
สำานักงานมาตรฐานผู้ลิตภัูณ์ฑ์์อุตสาหักรรม	(สมอ.)	
ตั�งแต�ป่ั	พ.ศ.	2546	เป็ันต้นมา	อีกทั�งมีบทบาทหัลัก	
ในการด็ำาเนินงานภูายู่ใต้พันธกิจและกลยุู่ทธ์การ 
จัด็การคุณ์ภูาพด้็านสิ�งแวด็ล้อมขัองมหัาวิทยู่าลัยู่	 
เพ่�อมุ�งส่�การเป็ันมหัาวิทยู่าลัยู่ที�สวยู่	สะอาด็และใส�ใจ 
สิ�งแวด็ล้อม	(Clean	&	Green	University)	ในอนาคต	
	 โด็ยู่	ด็ร.พรธิด็า	เทพปัระสิทธิ�	ผู้่้อำานวยู่การ 
ศ่นย์ู่สิ�งแวด็ล้อม	ให้ัสัมภูาษิณ์์	กับกองบรรณ์าธิการ 
เปิัด็เส้นทางการด็ำาเนินงานเพ่�อพัฒนามหัาวิทยู่าลัยู่ 
สวนดุ็สิต	มุ�งส่�การเป็ัน	Clean	&	Green	University	
ซึึ่�งในป่ั	2562	ได้็ด็ำาเนินการอะไรไปัแล้วบ้าง
 A :	ภูาพรวมการด็ำาเนินงานขัองศ่นย์ู่ 
สิ�งแวด็ล้อม	เพ่�อพัฒนามหัาวิทยู่าลัยู่ให้ัยัู่�งยู่่นในการ 
เป็ัน	Clean	&	Green	University	ได้็ทำาอะไรไปัแล้ว 
บ้างคะ
 B :	ด้็วยู่บริบทขัองการพัฒนามหัาวิทยู่าลัยู่
สวนดุ็สิตที�ยัู่�งยู่่นนั�น	ค่อ	การมุ�งส่�การเป็ัน	Clean	&	
Green	University	โด็ยู่ครอบคลุมการบริหัารจัด็การ 
ใน	5	ด้็าน	ได้็แก�	ระบบบำาบัด็นำ�าเสียู่	ระบบบำาบัด็ขัยู่ะ	
การจัด็การอากาศ	การปัระหัยัู่ด็พลังงาน	และการเพิ�ม 
พ่�นที�สีเขีัยู่ว	โด็ยู่การด็ำาเนินงานดั็งกล�าวมีการด็ำาเนิน 
งานภูายู่ใต้แผู้นกลยุู่ทธ์มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	พ.ศ.	
2561-	2564	ซึึ่�งได้็ระบุไว้ในยุู่ทธศาสตร์ที�	6	การพัฒนา
ปัระสิทธิภูาพ	การบริหัารจัด็การนั�น	ได้็จัด็กิจกรรม 
อยู่�างหัลากหัลายู่และให้ัครอบคลุม	ทั�ง	5	ด้็านข้ัางต้น	
อาทิ	
1.	การจัดงานรณรงค์์เรื�องการลดขย์ะพลาสุติัก 

ในมหาวิทย์าลัย์สุวนดุสิุตัเนื�องในวันสิุ�งแวดล้อม
ไทย์	กิจกรรม	“สุวนดุสิุตั	รักษ์โลก	เลิกพลาสุติัก” 

2.	กิจกรรม:	การสุำารวจรูปแบบการจัดการที�เป็น 
มิตัรกับสิุ�งแวดล้อม	ศูนย์์การศึกษานอกที�ตัั�ง	

3.	การจัดการขย์ะและบรรจุภัณฑ์์ใช้แล้ว	ภาย์ใน 
มหาวิทย์าลัย์สุวนดุสิุตั	

4.	การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิิบัติัการ	กลไก 
การรับรอง	และสุ่งเสุริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
ในมหาวิทย์าลัย์สุวนดุสิุตั

5.	การอบรมให้ค์วามรู้เชิงปฏิิบัติัการ	การพัฒนา 
มาตัรฐานค์วามปลอดภัย์ด้านอนามัย์สิุ�งแวดล้อม
ในมหาวิทย์าลัย์สุวนดุสิุตั	เนื�องในวันอนามัย์ 
สิุ�งแวดล้อมไทย์	ภาย์ใต้ัแนวคิ์ด	“อากาศดี	
สุุขภาพดี	ด้วย์พลังภาคี์ทุกภาค์สุ่วน	(Better	Air	
Quality	for	Better	Health)”

“ มห�วิิทย�ลัยสวินดุสิต” มุ่งหน้�สู่ก�รเป็น
 มห�วิิทย�ลัย Clean & Green University
	 ดร.พรธิิดา	เทพประสิุทธิิ�
	 (ผู้่้อำานวยู่การศ่นย์ู่สิ�งแวด็ล้อม)

6.	การจัดการขย์ะและบรรจุภัณฑ์์ใช้แล้วภาย์ใน 
มหาวิทย์าลัย์สุวนดุสิุตั	การอบรมเชิงปฏิิบัติัการ	
การจัดการขย์ะ	และบรรจุภัณฑ์์ที�ใช้แล้วภาย์ใน
มหาวิทย์าลัย์สุวนดุสิุตั	ภาย์ใต้ัค์วามร่วมมือกับ
สุถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์์และรีไซเคิ์ลเพื�อ
สิุ�งแวดล้อม	(TIPMSE)	สุภาอุตัสุาหกรรม 
แห่งประเทศไทย์

7.	มสุด.	ร่วมกิจกรรม	“ปิดไฟ	1	ชั�วโมง	เพื�อลด 
โลกร้อน	(60+Earth	Hour	2019)”	
พร้อมประกาศเจตันารมณ์	ร่วมเป็นสุ่วนหนึ�ง 
ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

8.	การจัดกิจกรรมและประชาสัุมพันธ์ิโค์รงการ	 
U	ปรับ	โลกเปลี�ย์น	by	GC	&	TIPMSE

 A :	และถ้าพ่ด็ถึงกิจกรรมเด็�นที�สุด็	ทางศ่นย์ู่  
สิ�งแวด็ล้อมยู่กให้ัเป็ันกิจกรรมด้็านไหันคะ
 B :	ตามจริงแล้ว	ในทุกๆ	กิจกรรมที�จัด็ขึั�น	
เป็ันความตั�งใจที�จะผู้ลักดั็นให้ัมหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	
กลายู่เป็ัน	Clean	&	Green	University	ทั�งสิ�น	แต�หัาก 
ให้ัเล่อก	น�าจะเป็ัน	“การจัดกิจกรรมประชาสัุมพันธ์ิ
แอปพลิเค์ชัน	ECOLIFE”	ในพ่�นที�มหัาวิทยู่าลัยู่				
ถ่อเป็ันโครงการที�ร�วมม่อกับองค์กรข้ัางนอกมหัาวิทยู่าลัยู่ 
ในการจัด็เคร่อขั�ายู่	เพราะเป็ันโครงการต�อเน่�องตลอด็ 
ทั�งป่ั	2562	และยัู่งมีกิจกรรมยู่�อยู่ๆ	ในโครงการให้ักับ 
นักศึกษิา	บุคลากร	เจ้าหัน้าที�	ได้็ร�วมทำากิจกรรม	ค่อ	
การลด็ขัยู่ะพลาสติกในร้านสะด็วกซ่ึ่�อในมหัาวิทยู่าลัยู่
ทุกแหั�งภูายู่ใต้เคร่อขั�ายู่มหัาวิทยู่าลัยู่ยัู่�งยู่่นแหั�งปัระเทศ
ไทยู่	(Sustainable	University	of	Thailand)	กับ	บริษัิท	
ซีึ่พี	ออลล์	จำากัด็	(มหัาชน)	และบริษัิทคิด็คิด็	จำากัด็	
โด็ยู่มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	ได้็ร�วมลงนามในบันทึก 
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ข้ัอตกลง	(MOU)	เพ่�อด็ำาเนินการลด็ขัยู่ะพลาสติก 
แบบครั�งเดี็ยู่วทิ�ง	ในร้าน	7-Eleven	รวมถึงร้านอ่�นๆ 
ตลอด็จนโรงอาหัารขัองมหัาวิทยู่าลัยู่	ณ์	ห้ัองปัระชุม 
สัญญาธรรมศักดิ็�	ตึกโด็ม	ชั�น	2	มหัาวิทยู่าลัยู่ 
ธรรมศาสตร์	ในวันที�	5	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	
ที�ผู้�านมานั�น	
 A :	หัลังจากการ	MOU	ทางศ่นย์ู่สิ�งแวด็ล้อม
ได้็จัด็กิจกรรมรณ์รงค์อยู่�างต�อเน่�องมีอะไรบ้างคะ
 B :	ได้็ด็ำาเนินการ	2	กิจกรรมใหัญ�ๆ	ใน 
กิจกรรมปัระชาสัมพันธ์แอปัพลิเคชัน	ECOLIFE	
ในพ่�นที�มหัาวิทยู่าลัยู่	ค่อ	“การให้ัคำาแนะนำาวิธีการ 
ใช้งานเคร่�องม่อแก�ร้านค้า	ผู้่้ปัระกอบการภูายู่ใน”	 
ในโครงการลด็ขัยู่ะพลาสติกด้็วยู่แอปัพลิเคชั�น	ECOLIFE 
บริษัิท	คิด็	คิด็	จำากัด็	ภูายู่ใต้เคร่อขั�ายู่มหัาวิทยู่าลัยู่ 
ยัู่�งยู่่นแหั�งปัะเทศไทยู่	และจัด็โครงการอบรม	
“ให้ัความร้่	ส�งเสริมการลด็ใช้พลาสติกแบบครั�งเดี็ยู่ว
ทิ�ง	ส่�วิถีชีวิตแบบคาร์บอนตำ�า”	พร้อมด้็วยู่	คุณ์ท็อปั	
–	พิพัฒน์	อภิูรักษ์ิธนากร	คุณ์นุ�น	–	ศิรพันธ์	วัฒนจินด็า
จากบริษัิท	คิด็	คิด็	จำากัด็	มาให้ัความร้่การใช้ 
แอปัพลิเคชัน	ECOLIFE	และการสร้างแรงบันด็าลใจ 
ด้็านการจัด็การที�เป็ันมิตรกับสิ�งแวด็ล้อม	โด็ยู่มุ�งเน้น
การลด็ใช้ขัยู่ะพลาสติกแบบครั�งเดี็ยู่วทิ�ง		

 A :	ส�วนสถานการณ์์วิกฤตฝุ่้นละออง	 
PM	2.5	ศ่นย์ู่สิ�งแวด็ล้อม	ได้็เฝ้้าระวังและป้ัองกัน 
ผู้ลกระทบต�อสุขัภูาพบุคลากรขัองมหัาวิทยู่าลัยู่ 
อยู่�างไรบ้าง
 B :	จากสถานการณ์์ฝุ่้นละอองขันาด็เล็ก	
PM	2.5	ในพ่�นที�กรุงเทพฯ	และปัริมณ์ฑ์ลที�ผู้�านมา 
อยู่่�ในระดั็บเริ�มมีผู้ลกระทบต�อสุขัภูาพ	และมีค�าเกิน 
ค�ามาตรฐานที�กรมควบคุมมลพิษิกำาหันด็	มหัาวิทยู่าลัยู่ 
จึงได้็ด็ำาเนินการเฝ้้าระวังและป้ัองกันผู้ลกระทบต�อ 
สุขัภูาพจากวิกฤต	สถานการณ์์ฝุ่้นละออง	PM	2.5	 
ด้็วยู่กิจกรรมการด็ำาเนินงานทั�งในระยู่ะสั�น	(เร�งด็�วน)	
และระยู่ะยู่าว	ได้็แก�	1)	การให้ัความร้่ถึงสถานการณ์์	
สาเหัตุ	อันตรายู่	แนวทางการป้ัองกันที�ถ่กต้อง
2)	การด็ำาเนินงานป้ัองกันผู้ลกระทบต�อสุขัภูาพให้ักับ
กลุ�มที�มีภูาวะเสี�ยู่ง	3)	การเฝ้้าระวังและปัระเมิน 
สถานการณ์์คุณ์ภูาพอากาศในมหัาวิทยู่าลัยู่	 
4)	มาตรการลด็ปัริมาณ์ฝุ่้นละอองในอากาศขันาด็ 
ไม�เกิน	2.5	ไมครอน	(PM	2.5)	และ	5)	การบริการ 
วิชาการให้ักับหัน�วยู่งานภูายู่นอก	และปัระชาชนทั�วไปั

 A :	สุด็ท้ายู่	ช�วยู่บอกชาวเราสวนดุ็สิต 
หัน�อยู่คะ	ผู้ลสำาเร็จที�เราได้็มีอะไรบ้างในการร�วม 
กิจกรรมรณ์รงค์ต�างๆ	เพ่�อเป็ันกำาลังใจ	และเป็ันแรง 
ผู้ลักดั็นให้ัเราร�วมม่อกันด่็แลสิ�งแวด็ล้อมต�อไปั
 B	:	ปี	2562	ถือเป็นปีที�มหาวิทย์าลัย์ 
ประสุบค์วามสุำาเร็จอยู่์ในระดับดีมาก	โดย์เมื�อวันที� 
19	กันย์าย์น	2562	ที�ผ่านมา	ว่าที�ร้อย์ตัรี	ดร.วราธิร 
อภิรัตัน์	ผู้อำานวย์การสุำานักงานมหาวิทย์าลัย์	
ผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที�	เป็นผู้แทนมหาวิทย์าลัย์ 
สุวนดุสิุตั	รับมอบประกาศเกีย์รติัคุ์ณในงาน	 
“ร้อย์ดวงใจ	ร่วมใจลดโลกร้อน	ประจำาปี	2562”	 
จัดขึ�นโดย์องค์์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก	
(องค์์การมหาชน)	จากโค์รงการสุนับสุนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก	(Less	Emission	Support	
Scheme:	LESS)	และในวันที�	19	มิถุนาย์น	2562	
เข้ารับมอบใบรับรอง	Green	Meetings	 
Certification	จากองค์์กรธุิรกิจเพื�อการพัฒนา 
อย่์างยั์�งยื์นและสุถาบันสิุ�งแวดล้อมไทย์	
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	 จากภูาพรวมขัองเศรษิฐกิจ	ในป่ั	
2562	ที�มีแนวโน้มชะลอตัวลงอยู่�างต�อเน่�อง 
ในปัระเทศ	จึงทำาให้ัหัลายู่ภูาคส�วนหัันมา 
ให้ัความสำาคัญกับเร่�องปัากท้องขัองพี�น้อง 
ในชาติเพ่�อกระตุ้นเศรษิฐกิจภูาครัฐเองก็มี 
มาตรการ	ชิมช้อบใช้ออกมากระตุ้นเศรษิฐกิจ
ให้ัเห็ันอยู่่�	จากข้ัอม่ลภูาคอุตสาหักรรมพบว�า	
เด่็อนมกราคม	ถึง	ตุลาคม	2562	มีกิจการ 
จำานวน	1,339	โรงงาน	มีพนักงานรวม	
34,569	คน	แจ้งเลิกกิจการ	(คม	ชัด็	ลึก,	 
11	พฤศจิกายู่น	2562)	ซึึ่�งส�งผู้ลกระทบถึง 
ฐานะการเงินขัองบุคคลและครอบครัว	เพราะ 
ในปััจจุบันสินค้าอุปัโภูคบริโภูคมีราคาส่งขึั�น	 

ทำาให้ัทุกคนทุกครอบครัวต้องปัรับตัวตามสภูาพเศรษิฐกิจเพ่�ออยู่่�รอด็ให้ัได้็	เช�น 
ต้องทบทวนมากขึั�นก�อนตัด็สินใจซ่ึ่�อ	หัร่อซ่ึ่�อเท�าที�จำาเป็ันต้องใช้จริง	ไม�กักตุน	
ลด็การใช้จ�ายู่ที�ไม�จำาเป็ันลง	หัร่ออาจกล�าวได้็ว�าต้องรัด็เข็ัมขััด็	ปัระหัยัู่ด็กันสุด็ๆ	
เท�าที�จะทำาได้็	เพ่�อให้ัมีเงินเพียู่งพอต�อค�าใช้จ�ายู่ในแต�ละเด่็อน	และพยู่ายู่ามที�สุด็ 
เพ่�อที�จะได้็มีเงินเหัล่อเพ่�อเก็บออมไว้ใช้ในยู่ามจำาเป็ันฉุกเฉิน	โด็ยู่บุคคลที�มีเงินออม
หัากปัระสบปััญหัาทางการเงินก็ยัู่งมีเงินออมก้อนหันึ�งที�สามารถช�วยู่ตนเอง	และ 
ครอบครัวในยู่ามฉุกเฉินได้็หัร่ออาจจะเรียู่กว�า	“ผู้�อนหันักเป็ันเบา”	ได้็ด้็วยู่การออม	
  การออม	(Saving)	ค่อ	“การเก็บเงิน	หัร่อออมเงิน	ไว้เพ่�อซ่ึ่�อสินค้า 
หัร่อบริการที�ต้องการ	เก็บไว้ใช้ยู่ามเจ็บป่ัวยู่ฉุกเฉิน	หัร่อเก็บไว้เพ่�ออนาคต 
หัลังเกษีิยู่ณ์อายุู่	และนำาไปัลงทุนเพ่�อให้ัเกิด็ด็อกผู้ลเพิ�มเติมขึั�นมา	เพ่�อเพิ�ม 
ความมั�งคั�งและมั�นคงทางการเงินขัองบุคคล”	บุคคลที�มีรายู่ได้็หัลักจากเงินเด่็อน	
อยู่�างเราๆ	ท�านๆ	เพียู่งอยู่�างเดี็ยู่วนั�น	ค่อมนุษิย์ู่เงินเด่็อนซึึ่�งควรมีการศึกษิา 
หัาความร้่เกี�ยู่วกับ	“การออมเงินขัองมนุษิย์ู่เงินเด่็อน”	สิ�นเด่็อนเม่�อได้็รับเงินเด่็อน 
ก็ควรมีการแบ�งเงินเด่็อนออกสัด็ส�วนตามความจำาเป็ันในการใช้เงินขัองแต�ละคน 
เพื�อไม่ให้ใช้เงินเกินตััวเกินรายู่ได้็ที�ได้็รับ	และต้องมีไว้ส�วนหันึ�งสำาหัรับการออมด้็วยู่ 
วิธีิการแบ่งสัุดสุ่วนของราย์ได้จากเงินเดือน	เพ่�อที�จะมีเงินไว้ใช้จ�ายู่ในการ 
ด็ำาเนินชีวิตปัระจำาวันอยู่�างเพียู่งพอ	และมีเงินออม	จึงต้องมีการแบ�งสัด็ส�วนขัอง 
รายู่ได้็ให้ัเพียู่งพอต�อการใช้จ�ายู่และการออมในแต�ละเด่็อนขัองตนให้ัชัด็เจน	เช�น	
การแบ�งรายู่ได้็ในสัด็ส�วนร้อยู่ละ	55	:	20	:	10	:	10	:	5	จากเงินเด่็อน	15,000	บาท 
โด็ยู่การคำานวณ์หัารายู่ได้็สุทธิจากเงินเด่็อนที�ได้็รับจริงจากนายู่จ้าง	ดั็งนี�		
รายู่ได้็สุทธิ	=	เงินเด่็อน-ปัระกันสังคม	(5%)-กองทุนสำารอง	(5%)-ค�าใช้จ�ายู่อ่�น	(ถ้ามี)
	 	=	15,000-750-750-0		
	 	=	13,500	บาท
 55%		=	7,425	บาท	แบ�งเป็ันค�าใช้จ�ายู่ต�างๆ	ในการซ่ึ่�อสินค้าเพ่�ออุปัโภูค	
บริโภูค	และค�าพาหันะเดิ็นทาง	ซึึ่�งเป็ันค�าใช้จ�ายู่ผัู้นแปัรที�มีความแปัรปัรวนไม�คงที�	
บุคคลจะต้องควบคุมให้ัดี็
	 20%	=	2,700	บาท	แบ�งเป็ันเงินออม	และเงินลงทุน	เพ่�ออนาคตหัร่อเพ่�อ 
เหัตุฉุกเฉินต�างๆ	ในการด็ำาเนินชีวิตขัองบุคคลซึึ่�งอาจเกิด็ขึั�นได้็	และถ่อเป็ันการ 
เตรียู่มความพร้อมทางการเงินขัองบุคคลด้็วยู่
 10%	=	1,350	บาท	แบ�งเป็ันค�าใช้จ�ายู่ในการส�งเสียู่เลี�ยู่งด่็บิด็า	มารด็า	ฯลฯ	
บุคคลผู้่้เป็ันล่กควรมีความกตัญญู่ในการอุปัการะเลี�ยู่งด่็บิด็ามารด็าขัองตนให้ัเต็ม
ความสามารถเท�าที�ตนจะทำาได้็	และควรได้็สอบถามท�านถึงเงินที�ได้็ให้ัไปัว�า 
เพียู่งพอไหัม	เพ่�อท�านจะได้็ใช้ชีวิตอยู่�างมีความสุขัตามอัตภูาพ
 10%	=	1,350	บาท	แบ�งเป็ันค�าใช้จ�ายู่ส�วนตัวและการท�องเที�ยู่วเป็ันค�าใช้จ�ายู่
ที�เกิด็ขึั�น	เพ่�อตนเองในการท�องเที�ยู่วเพ่�อการพักผู้�อน	หัร่อนันทนาการต�างๆ	
ขัองตนและครอบครัว	
 5%	=	675	บาท	แบ�งเป็ันเงินสำารอง	ภูาษีิสังคม	งานเลี�ยู่งสังสรรค์	ทำาบุญ 
หัร่อบริจาค	ในการด็ำาเนินชีวิต	บุคคลไม�ได้็อยู่่�เพียู่งคนเดี็ยู่วแต�เป็ันการอยู่่�ร�วมกัน
ในสังคม	ดั็งนั�น	บุคคลจึงควรกันเงินไว้สำาหัรับค�าใช้จ�ายู่ในส�วนนี�	เพ่�องานปัระเพณี์ 
และวัฒนธรรมในสังคมขัองปัระเทศ	เช�น	งานบวช	งานแต�ง	ทอด็กฐิน	ทอด็ผู้้าป่ัา	
หัร่อบริจาค	เป็ันต้น

	 เม่�อเรา	สามารถวางแผู้นทางการเงินโด็ยู่แบ�งสัด็ส�วนรายู่ได้็ให้ัเพียู่งพอ 
ต�อค�าใช้จ�ายู่ได้็แล้ว	สิ�งต�อไปัที�สำาคัญที�สุด็ค่อ	“วินัย์ทางการเงิน”	ขัองตนเอง	 
ต้องด่็ว�าท�านสามารถทำาตามที�วางแผู้นไว้ได้็หัร่อไม�	ใช้เงินเพียู่งพอตามที�แบ�งสัน 
ปัันส�วนไว้ได้็หัร่อไม�	ถ้าได้็ก็ถ่อว�าปัระสบผู้ลสำาเร็จเป็ันที�น�าพอใจแล้วจึงค�อยู่ๆ	 
ปัรับแผู้นการเงินให้ัสอด็คล้องกับอัตราส�วนเพ่�อความมั�นคงทางการเงิน	ดั็งตารางที�	1
ด้็านล�าง	เช�น	ปัรับเงินออมให้ัได้็	25%	ขัองรายู่ได้็	แต�ถ้าทำาไม�ได้็ตามสัด็ส�วนที� 
แบ�งไว้ก็สามารถปัรับแผู้นเพิ�มลด็อัตราส�วนค�าใช้จ�ายู่บางรายู่การใหัม�ได้็	แต�ต้อง 
ไม�เกินรายู่ได้็จากเงินเด่็อนที�ได้็รับในแต�ละเด่็อนที�สามารถทำาได้็	เพ่�อความอยู่่�รอด็ 
ขัองตนก�อน	โด็ยู่ยัู่งไม�ต้องคำานึงถึงอัตราส�วนขัองความมั�นคงทางการเงินแต�ควร 
เน้นให้ัเหัมาะสมกับรายู่ได้็และค�าใช้จ�ายู่ขัองตนเพ่�อให้ัมีเก็บออม	ซึึ่�งออมได้็น้อยู่กว�า
25%	ก็ยัู่งดี็กว�าไม�มีเงินออมเลยู่	เม่�อเรามีรายู่ได้็	หัร่อเงินเด่็อนเพิ�มมากขึั�นก็ค�อยู่
ปัรับแผู้นการเงินเพ่�อให้ัเป็ันไปัตามฐานะทางการเงินในปััจจุบันขัองตน	เม่�อทำาได้็แล้ว
จึงค�อยู่ๆ	ปัรับแผู้นการเงินให้ัใกล้เคียู่งกับอัตราส�วน	เพ่�อความมั�นคงทางการเงินให้ั
มากที�สุด็เท�าที�ทำาได้็	เพ่�อความมั�งคั�งและมั�นคงทางการเงินขัองตนเองและครอบครัว
ในอนาคตและมีเงินออมเก็บไว้ยู่ามฉุกเฉินด้็วยู่	

ตัารางที�	1	อัตราส�วนเพ่�อความมั�นคงทางการเงิน

	 เม่�อเราสามารถออมเงินได้็แล้ว	ต�อไปัก็ต้องศึกษิาหัาความร้่ว�าออมเงิน
แบบใด็จะเกิด็ปัระโยู่ชน์ส่งสุด็	ได้็ผู้ลตอบแทนมากที�สุด็ด้็วยู่วิธีง�ายู่ๆ	ที�มนุษิย์ู่เงินเด่็อน
สามารถทำาได้็	สิ�งแรกที�หัลายู่คนนึกถึงค่อฝ้ากธนาคาร	แต�การฝ้ากธนาคารนั�น 
ก็ไม�ใช�ว�าจะได้็ด็อกเบี�ยู่หัร่อผู้ลตอบแทนส่งที�สุด็	ถ้าท�านอยู่่�ในกระบวนการสหักรณ์์ 
หัร่อในหัน�วยู่งานที�ผู้่้บริหัารได้็จัด็ให้ัมีสหักรณ์์เป็ันสวัสดิ็การให้ักับพนักงานสหักรณ์์ 
เป็ันระบบเพ่�อนช�วยู่เพ่�อน	ช�วยู่เหัล่อซึึ่�งกันและกัน	โด็ยู่ผู้�านกระบวนการสหักรณ์์	
โด็ยู่มีคำากล�าวที�ว�า	“ยู่ามมีเราเก็บ	ยู่ามจำาเป็ันเราก้่”	ระบบขัองสหักรณ์์เป็ันการ 
ออมเงินโด็ยู่การหัักจากเงินเด่็อนขัองสมาชิกทำาให้ัสมาชิกมีเงินเก็บออม	เพราะเงิน
ออมในส�วนนี�จะถ่กหัักจากเงินเด่็อนเพ่�อออมไว้เป็ันค�าหุ้ันที�สหักรณ์์โด็ยู่จะสะสม 
เพิ�มขึั�นเร่�อยู่ๆ	ทุกเด่็อน	หัร่อสมาชิกจะหัักเพิ�มเป็ันเงินฝ้ากออมทรัพย์ู่	เงินฝ้ากปัระจำา 
สหักรณ์์ออมทรัพย์ู่มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	จำากัด็	ก็มีให้ับริการสมาชิกและบุคลากร
มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	ผู้่้สนใจ	โด็ยู่มาสมัครเป็ันสมาชิกสหักรณ์์ก�อนแล้วจึงออมเงิน
ไปัด้็วยู่กัน	ผู้ลตอบแทนที�สมาชิกสหักรณ์์จะได้็รับค่อเงินปัันผู้ลเงินเฉลี�ยู่ค่น	เงินกองทุน
สวัสดิ็การในการเข้ัาพักรักษิาตัวที�โรงพยู่าบาลเป็ันรายู่ค่น	ค�าเบี�ยู่ปัระชุม	อาหัารว�าง
และขัองรางวัลในการปัระชุมใหัญ�สามัญปัระจำาป่ั	และกรณี์ที�สมาชิกถึงแก�กรรม 
สหักรณ์์จัด็ให้ัมีพวงหัรีด็เคารพศพ	และมอบเงินบำาเพ็ญกุศลศพให้ัทายู่าทด้็วยู่	 
โด็ยู่ผู้ลการด็ำาเนินงานที�ผู้�านมาอัตราเงินปัันผู้ลที�สมาชิกได้็รับส่งกว�าอัตราด็อกเบี�ยู่ 
เงินฝ้ากธนาคารเป็ันเท�าตัว	และให้ัด็อกเบี�ยู่เงินฝ้ากออมทรัพย์ู่	1%	เงินฝ้ากปัระจำา	2% 
และเม่�อยู่ามจำาเป็ันและฉุกเฉินต้องการใช้เงินก็สามารถก้่เงินกับสหักรณ์์ได้็โด็ยู่ 
การให้ัก้่ก็มีหัลายู่ร่ปัแบบ	ปัระกอบด้็วยู่	เงินก้่สามัญโด็ยู่ใช้ทุนเร่อนหุ้ันคำ�าปัระกัน 
ตนเอง	เงินก้่สามัญโด็ยู่ใช้บุคคลคำ�าปัระกัน	เงินก้่ฉุกเฉินวงเงินส่งถึง	20,000	บาท	
ซึึ่�งสามารถรับเงินได้็เลยู่ในวันที�ก้่	และเงินก้่พิเศษิที�จัด็เป็ันโปัรโมชั�นพิเศษิสำาหัรับ 
สมาชิก	โด็ยู่สหักรณ์์จะเป็ันผู้่้ด่็แลเงินขัองสมาชิกทั�งระบบตั�งแต�	เงินค�าหุ้ัน	เงินฝ้าก	
เงินออม	และเงินก้่ให้ัสมาชิก	พร้อมบริการให้ัคำาปัรึกษิาด้็านการเงินได้็อยู่�าง 
ครบวงจร	ทำาให้ัเงินออม	ขัองสมาชิกมีความมั�นคงและมีด็อกผู้ลเพิ�มมากขึั�น	 
โด็ยู่ทีมบริหัารที�เป็ันคณ์ะกรรมการที�ท�านสมาชิกเป็ันผู้่้เล่อกมาทำาหัน้าที�ในการ 
บริหัารงาน	และมีเจ้าหัน้าที�สหักรณ์์เป็ันฝ่้ายู่จัด็การ	และมีหัน�วยู่งานขัองรัฐ	ค่อ 
กรมส�งเสริมสหักรณ์์พ่�นที�	1	ทำาหัน้าที�เป็ันผู้่้กำากับด่็แลสหักรณ์์อีกขัั�นหันึ�ง	เพ่�อสร้าง 
ความมั�นใจให้ักับสมาชิกได้็ว�าเงินขัองท�านจะไม�ส่ญหัายู่ไปัไหันเม่�อฝ้ากไว้ที�สหักรณ์์ 
โด็ยู่ในป่ั	2562	นี�	สุหกรณ์ออมทรัพย์์มหาวิทย์าลัย์สุวนดุสิุตั	จำากัด	ได้รับผลการ
จัดระดับมาตัรฐานสุหกรณ์โดย์กรมสุ่งเสุริมสุหกรณ์พื�นที�	1	อยู่์ในมาตัรฐานสูุงสุุด
คื์อ	“ผ่านมาตัรฐานระดับดีเลิศ”	ซึ�งสุามารถการันตีัค์วามมั�นใจให้กับสุมาชิก 
ได้อีกขั�นหนึ�งด้วย์
	 ร้่อยู่�างนี�แล้วท�านใด็ที�ยัู่งไม�ได้็เป็ันสมาชิกเชิญมาสมัครเป็ันสมาชิก 
สหักรณ์์ได้็ที�ห้ัองสำานักงานสหักรณ์์	อาคาร	2	ชั�น	1	มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	หัร่อ	
โทร.	5470-1	แล้วก้าวไปัด้็วยู่กันอยู่�างมั�นใจเพ่�อความมั�งคั�งและมั�นคงทางการเงิน 
ขัองสมาชิกสหักรณ์์ออมทรัพย์ู่มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	จำากัด็	ทุกท�าน

ก�รออมเงินของ
มนุษย์เงินเดือน
ผู้ช่วย์ศาสุตัราจารย์์วันธิณี	สุุดศิริ
(ผู้่้จัด็การสหักรณ์์ออมทรัพย์ู่	มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	จำากัด็)

	 ลำาดับ	 ค์วามมั�นค์งทางการเงิน	 อัตัราสุ่วน	 ร้อย์ละ

 1	 เงินออมต�อรายู่ได้็ขัองบุคคลต�อเด่็อน	 1	ใน	4	 25

	 2	 หันี�สินต�อรายู่ได้็	(ไม�ควรเกิน)	 1	ใน	3	 33.33

	 3	 เงินออมเพ่�อยู่ามฉุกเฉินขัองค�าใช้จ�ายู่	 6	เท�า	 -

ท่ี่�มื่า	:	จิณห์็นิภา	เลื้นุก่ลื้.	2557
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กองพััฒน�นักศึกษ� 
จัดกิจกรรมวัินช่อใหม่ 2562 
“SDU Freshman Day 2019”
	 กองพัฒนานักศึกษิาจัด็กิจกรรมวันช�อใหัม�	
2562	“SDU	Freshman	Day	2019”	สานสัมพันธ์
น้องพี�	จุด็ปัระกายู่เคร่อขั�ายู่ศิษิย์ู่มหัาวิทยู่าลัยู่ 
สวนดุ็สิต	โด็ยู่ความร�วมม่อระหัว�างองค์การนักศึกษิา	
สภูานักศึกษิา	คณ์ะกรรมการนักศึกษิา	คณ์ะ	โรงเรียู่น	
โด็ยู่ได้็รับเกียู่รติจาก	รศ.พัชรี	สวนแก้ว	รองอธิการบดี็ 
ฝ่้ายู่กิจการนักศึกษิา	เป็ันปัระธานเปิัด็งาน	ภูายู่ในงาน 
มีการปัระกวด็	หันุ�มขัจร-สาวเฟื้�องฟ้้า	ซึึ่�งผู้ลปัรากฎว�า 
นายู่ธนพนธ์	นิยู่มสกุล	นักศึกษิาสาขัาวิชาท�องเที�ยู่ว
โรงเรียู่นการท�องเที�ยู่วและการบริการ	คว้าตำาแหัน�ง 
หันุ�มขัจร	และ	นางสาวกุลสตรี	รัตนุ�มน้อยู่	นักศึกษิา
สาขัาวิชาเทคโนโลยีู่การปัระกอบอาหัารและการ 
บริการ	คว้าตำาแหัน�งสาวเฟื้�องฟ้้า	การปัระกวด็	MC	
Search	โด็ยู่นายู่ธงชัยู่	เกษิลา	นักศึกษิาหัลักส่ตร 
พยู่าบาลศาสตรบัณ์ฑิ์ต	คว้ารางวัลชนะเลิศ	และ 
สุด็ท้ายู่	การปัระกวด็	Miss	Lady	Lady	ซึึ่�งผู้ลปัรากฎว�า
นางสาวภัูสณิ์ชา	อารียู่สกุล	นักศึกษิาหัลักส่ตร 
นิเทศศาสตร์	คว้าตำาแหัน�งชนะเลิศ	พร้อมทั�งมี 
การแสด็ง	และการแขั�งขัันกีฬาเพ่�อส�งเสริมสุขัภูาวะ 
ที�ดี็ให้ักับนักศึกษิา	พร้อมด้็วยู่กิจกรรมต�างๆ	จาก 
ผู้่้สนับสนุน	และMini	Concert	จาก	True	 
ณ์	อาคารรักตะกนิษิฐ	มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต
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ฝ่่�ยกิจก�รต่�งประเทศและลูกค้้�สัมพัันธ์  
ร่วิมกับ ค้ณะวิิทย�ก�รจัดก�ร และสถ�บันขงจื�อ 
ม.สวินดุสิตสุพัรรณบุรี จัดบรรย�ยพิัเศษ เรื�อง 
“ก�รพััฒน�ค้นรุ่นใหม่เพืั�อรองรับก�รดำ�เนิน 
ธุรกิจกับประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน”
  

	 ฝ่้ายู่กิจการต�างปัระเทศและล่กค้าสัมพันธ์	ร�วมกับหัลักส่ตรบริหัาร 
ธุรกิจบัณ์ฑิ์ต	สาขัาวิชาธุรกิจระหัว�างปัระเทศ	คณ์ะวิทยู่าการจัด็การ	และสถาบันขังจ่�อ 
มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	สุพรรณ์บุรี	จัด็บรรยู่ายู่พิเศษิ	เร่�อง	“การพัฒนาคนรุ�นใหัม� 
เพ่�อรองรับการด็ำาเนินธุรกิจกับปัระเทศสาธารณ์รัฐปัระชาชนจีน”	โด็ยู่มี	 
ด็ร.พรชณิ์ตว์	แก้วเนตร	รองอธิการบดี็ฝ่้ายู่กิจการต�างปัระเทศและล่กค้าสัมพันธ์	
ด็ำาเนินรายู่การ	และด็ร.ธนาภูรณ์์	โครตพัฒน์	ผู้่้อำานวยู่การสถาบันขังจ่�อ	
มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	สุพรรณ์บุรี	ฝ่้ายู่ไทยู่	กล�าวต้อนรับพร้อมอธิบายู่ถึง 
วัตถุปัระสงค์ในการจัด็งานในครั�งนี�	ได้็รับเกียู่รติจาก	คุณ์โจ	ฮอร์น	พัธโนทัยู่	
กรรมการผู้่้จัด็การ	บริษัิท	ยุู่ทธศาสตร์	613	จำากัด็	ร�วมสนทนาในเร่�อง	“การด็ำาเนิน
ธุรกิจกับปัระเทศสาธารณ์รัฐปัระชาชนจีน	วัฒนธรรมและธรรมเนียู่มปัฏิิบัติที� 
ควรทราบ	มุมมองจากท่ตเศรษิฐกิจจีน-ไทยู่”	และ	Mr.	HUACHUN	WU	
ผู้่้เชี�ยู่วชาญด้็าน	e-Commerce,	CEO	Sawatdee	Group	(Thailand)	Co.,Ltd	
บรรยู่ายู่พิเศษิเร่�อง	“การด็ำาเนินธุรกิจขัอง	Alibaba”	ถ่อเป็ันบริษัิท	e-Commerce	
ที�ใหัญ�ที�สุด็ในจีน	ณ์	ห้ัองปัระชุมกาหัลา	โรงแรมสวนดุ็สิต	เพลส	
มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต

ค้ณะผู้บริห�รจ�ก มห�วิิทย�ลัยแห่งช�ติเวีิยดน�ม 
(UNIVERSITY OF SOCIALS SCIENCES AND 
HUMANITIES VIETNAM NATIONAL 
UNIVERSITY : USSH) และ มห�วิิทย�ลัย 
เค้รือข่�ย BARIA VUNGTAU UNIVERSITY :
BVU) ประชุมห�รือโค้รงก�รค้วิ�มร่วิมมือ 
แลกเปลี�ยนท�งวิิช�ก�ร
	 ด็ร.พรชณิ์ตว์	แก้วเนตร	รองอธิการบดี็ฝ่้ายู่กิจการต�างปัระเทศและล่กค้า
สัมพันธ์	รศ.ด็ร.ชนะศึก	นิชานนท์	รองอธิการบดี็ฝ่้ายู่วิจัยู่และพัฒนาการศึกษิา	
และคณ์ะผู้่้บริหัารมหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	ให้ัการต้อนรับคณ์ะผู้่้บริหัารจาก 
มหัาวิทยู่าลัยู่แหั�งชาติเวียู่ด็นาม	(UNIVERSITY	OF	SOCIALS	SCIENCES	AND	
HUMANITIES	VIETNAM	NATIONAL	UNIVERSITY	:	USSH)	และ	มหัาวิทยู่าลัยู่ 
เคร่อขั�ายู่	(BARIA	VUNGTAU	UNIVERSITY	:	BVU)	ในการปัระชุมหัาร่อโครงการ
ความร�วมม่อแลกเปัลี�ยู่นทางวิชาการ	เพ่�อหัาแนวทางในการพัฒนาความร�วมม่อ 
ระหัว�างมหัาวิทยู่าลัยู่	อาทิ	การแลกเปัลี�ยู่นนักศึกษิาฝึ้กปัระสบการณ์์วิชาชีพ	 
การสร้างหัลักส่ตรระยู่ะสั�นด้็านธุรกิจการท�องเที�ยู่ว	และด้็านอาหัาร	ซึึ่�งมหัาวิทยู่าลัยู่
USSH	และมหัาวิทยู่าลัยู่	BVU	ได้็เยีู่�ยู่มชมศ่นย์ู่ปัฏิิบัติการอาหัารนานาชาติ	
สวนดุ็สิตโฮมเบเกอรี�	อีกทั�งได้็เยีู่�ยู่มชมแปัลงเกษิตรอินทรีย์ู่นาเฮียู่ไช้	และห้ัองปัฏิิบัติ	
การอาหัาร	GMP	ณ์	วิทยู่าเขัตสุพรรณ์บุรี

|SDU Timeline12Social Tag



โรงเรียนก�รท่องเที�ยวิและก�รบริก�ร มสด. 
จัดโค้รงก�รปัจฉิิมนิเทศนักศึกษ� รหัส 59
 ด็ร.กมลกนก	เกียู่รติศักดิ็�ชัยู่	คณ์บดี็โรงเรียู่นการท�องเที�ยู่วและการบริการ
เป็ันปัระธานกล�าวให้ัโอวาทแก�นักศึกษิาและแสด็งความยิู่นดี็ในงานปััจฉิมนิเทศ 
นักศึกษิา	รหััส	59	พร้อมทั�งได้็มอบรางวัลศิษิย์ู่เก�าดี็เด็�น	2561	โรงเรียู่นการท�องเที�ยู่ว
และการบริการ	และได้็รับเกียู่รติจาก	คุณ์ยู่ศสินี	ณ์	นคร	และคุณ์นภัูสสร	บ่รณ์ศิริ	
จากรายู่การสตรีมีคลาส	มาเสวนาเร่�อง	“เริ�มทำางานต้องยัู่งไง	จริตแบบไหันที�ถ่กที�ควร 
:	First	impressions	are	the	most	lasting”	ด็ร.สุทัน	มุมแด็ง	และคุณ์ณั์ฐวุฒิ	ตันมณี์	
จากสำานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียู่น	เสวนาเร่�อง	“สาระดี็ๆ	จากวันนี�ถึงบัณ์ฑิ์ต” 
ณ์	อาคารรักตะกนิษิฐ	ชั�น	2	มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต

ส�ข�วิิช�ธุรกิจก�รบิน โรงเรียนก�รท่องเที�ยวิ
และก�รบริก�ร ร่วิมพิัธีลงน�มบันทึกข้อตกลง 
กับ บริษัท ก�ร์ดฟอร์ช อะวิิเอชั�น

	 หัลักส่ตรศิลปัศาสตรบัณ์ฑิ์ต	สาขัาวิชาธุรกิจการบิน	โรงเรียู่น 
การท�องเที�ยู่วและการบริการ	จัด็พิธีลงนามความร�วมม่อ	(MOU)	กับ	บริษัิท 
รักษิาความปัลอด็ภัูยู่	การ์ด็ฟ้อร์ช	อะวิเอชั�น	เพ่�อสนับสนุนด้็านการศึกษิา	
การฝึ้กอบรม	และเปิัด็โอกาสให้ันักศึกษิาร�วมฝึ้กปัระสบการณ์์กับบริษัิท	โด็ยู่มี	
ด็ร.พรชณิ์ตว์	แก้วเนตร	รองอธิการบดี็ฝ่้ายู่กิจการต�างปัระเทศและล่กค้าสัมพันธ์	
ด็ร.ชนัต	สุขัสุวรรณ์ธร	ปัระธานเจ้าหัน้าที�บริหัาร	บริษัิทฯ	ด็ร.กมลกนก	
เกียู่รติศักดิ็�ชัยู่	คณ์บดี็โรงเรียู่นการท�องเที�ยู่วและการบริการ	และอาจารย์ู่นิพนธ์	
ระวียัู่น	ปัระธานบริหัารหัลักส่ตรธุรกิจการบิน	ร�วมลงนาม	โด็ยู่มี	ด็ร.วรานี	
เวสสุนทรเทพ	รองอธิการบดี็ฝ่้ายู่วิทยู่าเขัตสุพรรณ์บุรี	ให้ัเกียู่รติเป็ันสักขีัพยู่าน 
ในพิธีลงนามดั็งกล�าว	ณ์	ห้ัองปัฏิิบัติการการบินจำาลอง	Mock	up	Room	 
ชั�น	6	อาคาร	32	มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	
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สวินดุสิตโพัล นำ�เสนอผลก�รสำ�รวิจ 
ค้วิ�มคิ้ดเห็นของประช�ชนที�มีต่อนโยบ�ย 
ก�รงดให้บริก�รถุงพัล�สติก 
เนื�องในวัินสิ�งแวิดล้อมไทย
	 สวนดุ็สิตโพล	ร�วมนำาเสนอผู้ลการสำารวจความคิด็เห็ันขัองปัระชาชน 
เร่�อง	“การงด็ให้ับริการถุงพลาสติกห่ัหิั�ว		ตั�งแต�วันที�	1	มกราคม	2563”	ในงาน 
วันสิ�งแวด็ล้อมไทยู่และวันอาสาสมัครพิทักษ์ิทรัพยู่ากรธรรมชาติและสิ�งแวด็ล้อม 
หัม่�บ้านแหั�งชาติ	ปัระจำาป่ั	2562	โด็ยู่มีนายู่วราวุธ	ศิลปัอาชา	รัฐมนตรีว�าการ 
กระทรวงทรัพยู่ากรธรรมชาติและสิ�งแวด็ล้อมเป็ันปัระธานเปิัด็งาน	ณ์	ฮอลล์	4	
อิมแพ็คฟ้อรั�ม	ศ่นย์ู่การแสด็งสินค้าและการปัระชุมอิมแพ็ค	เม่องทองธานี	
จังหัวัด็นนทบุรี

มห�วิิทย�ลัยสวินดุสิต 1 ใน 56 มห�วิิทย�ลัย 
จ�ก 411 ทีม รับร�งวัิล “ The Best ”  
จ�กโค้รงก�รออมสินยุวิพััฒน์รักษ์ถิ�น Plus
	 นักศึกษิาหัลักส่ตรบัญชี	“ทีมบัญชีครีเอทีฟ้”	คณ์ะวิทยู่าการจัด็การ	
รับโล�รางวัล	จากคุณ์พัชลีพร	วรวิบ่ลย์ู่สวัสดิ็�	รองผู้่้อำานวยู่การธนาคารออมสิน	 
กลุ�มล่กค้าฐานรากและสนับสนุนนโยู่บายู่รัฐ	จากผู้ลงาน	การพัฒนา	ยู่กระดั็บ 
ผู้ลิตภัูณ์ฑ์์ผู้้าฝ้้ายู่ป้ัานาง	วิสาหักิจชุมชนกลุ�มแม�บ้านเจริญรัถ	5	ซึึ่�งผู้ลิตผู้้าขัาวม้า 
และผู้ลิตภัูณ์ฑ์์ที�ทำาจากผู้้าขัาวม้า	ผู้้านุ�งที�เป็ันภู่มิปััญญาขัองท้องถิ�นไทยู่	โด็ยู่ยู่กระดั็บ
คุณ์ภูาพผู้ลิตภัูณ์ฑ์์	ออกแบบ	ปัักลายู่	และปัระยุู่กต์ทำาหัมวก	และกระเปั�าผู้้า	
เพ่�อเพิ�มม่ลค�าให้ักับผู้้าขัาวม้า	โด็ยู่การบ่รณ์าการภู่มิปััญญา	และวิทยู่าการสมัยู่
ใหัม�ขัองสถาบันการศึกษิากับภู่มิปััญญา	และทรัพยู่ากร
ท้องถิ�น	ยู่กระดั็บขีัด็ความสามารถ	ในการปัระกอบการ
ให้ัตอบสนองต�อความต้องการขัองตลาด็	เพ่�อเสริม 
ความมั�นคงในอาชีพและรายู่ได้็	สร้างความมีวินัยู่
ทางการเงินและศักยู่ภูาพในการเข้ัาถึงแหัล�งเงินทุน	
ให้ัมีความมั�นคง	เกิด็ผู้ลที�ยัู่�งยู่่น	อีกทั�งส�งเสริมการ
อนุรักษ์ิสร้างสรรค์มรด็กศิลปัะและวัฒนธรรม	และ
ภู่มิปััญญาท้องถิ�น	โครงการนี�ได้็รับการสนับสนุน
จากธนาคารออมสิน	โครงการออมสินยุู่วพัฒน์
รักษ์ิถิ�น	Plus	ซึึ่�งเป็ันส�วนหันึ�งในโครงการอาสา
ปัระชารัฐ	ภูายู่ใต้ความร�วมม่อระหัว�างธนาคาร 
ออมสินและสถาบันการศึกษิาทั�วปัระเทศ	
ณ์	ห้ัองราชาบอลร่ม	โรงแรมปัรินซ์ึ่พาเลซึ่	
กรุงเทพฯ
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	 SDU	Timeline	ฉบับเด่็อนพฤศจิกายู่น	–	เด่็อนธันวาคม		2562	ถ่อเป็ัน 
ฉบับ	(พิเศษิ)	ส�งท้ายู่ป่ัหัม่ทอง	กองบรรณ์าธิการยัู่งคงอัด็แน�นด้็วยู่เน่�อหัาต�างๆ	 
ผู้�านกิจกรรมและขั�าวสารมาให้ัอ�านอยู่�างครบถ้วน	โด็ยู่เริ�มต้นกับ	คอลัมน์	Story 
ป่ัติ	“ในหัลวง-พระราชินี”	เสด็็จฯ	เลียู่บพระนครโด็ยู่ขับวนพยุู่หัยู่าตราทางชลมารค	
เน่�องในพระราชพิธีบรมราชาภิูเษิก	พ.ศ.2562	และ	คอลัมน์	SDU	Direction	
มหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	สร้างความเข้ัมแข็ังทางวิชาการ	“	ร�วมม่อโรงเรียู่นนานาชาติ	
BISN	สร้างมาตรฐานการรับนศ.ต�างชาติเรียู่นปัริญญาตรี	”

	 นอกจากนี�	ยัู่งมีเน่�อหัา	คอลัมน์	Academic		บทความจากผู้่้ช�วยู่ศาสตราจารย์ู่ 
ด็ร.วรัตต์	อินทสระ	เขีัยู่นในหััวข้ัอ	:	เปัลี�ยู่นโลกกระด็านด็ำาเป็ันโลกกระด็านเกม	และ
อีกหันึ�งไฮไลท์ขัองวารสารเล�มนี�	ค่อ	คอลัมน์	Issue	Alert	เปิัด็เส้นทางการด็ำาเนินงาน	
เพ่�อพัฒนามหัาวิทยู่าลัยู่สวนดุ็สิต	มุ�งการเป็ัน	Clean	&	Green	University	สุด็ท้ายู่	
คอลัมน์	Like	&	Share	ที�บอกเทคนิค	“การออมเงินขัองมนุษิย์ู่เงินเด่็อน”	ทุกคอลัมน์ 
ที�กล�าวมานั�น	ท�านสามารถติด็ตามอ�านได้็ในฉบับดั็งกล�าวนี�

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

Story 2-5 
ปีีติิ “ในหลวง-พระราชิินี” เสด็็จฯ เลียบพระนคร
โด็ยขบวนพยุหยาติราทางชิลมารค

SDU Direction 6 
ศููนย์ฯ ลำำาปาง จับมือโรงเรียนนานาชาติิ BISN
“ปักธงเกณฑ์์รับ นศู. ต่ิางชาติิเรียนต่ิอ…ต้ิองผ่่านมาติรฐาน    
ติามกำาหนด”

Academic 7
เปลีำ�ยนโลำกกระดานดำาเป็นโลำกกระดานเกม

Issue Alert 8 - 9
“มหาวิทยาลัำยสวนดุสิติ” มุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัำย 
Clean & Green University

Like & Share 10
การออมเงินของมนุษย์เงินเดือน 
Social Tag 11 - 14
ภาพกิจกรรม-ข่าว

Coming up 15

this month:
The communication for all
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