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“อดีตที่ยาวนาน คือ รากฐานที่ภูมิใจ
 ทศวรรษใหม่ แห่งการเรียนรู้”

17 พฤษภาคม 
ครบรอบสวนดุสิต 84 ปี

The communication for all
จดหมายข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์

ฉบับเดือน มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561



	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จพระราชดำาเนินในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ประจำาปีการศึกษา	2558-2559 
ระดับปริญญาตรี จำานวน 3,142 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ 
จำานวน 683 คน สาขานิเทศศาสตร์ จำานวน 156 คน สาขาบัญชี จำานวน 89 คน 
สาขาบริหารธุรกิจ จำานวน 508 คน สาขาศึกษาศาสตร์ จำานวน 326 คน 
สาขาศิลปศาสตร์ จำานวน 1,212 คน สาขาพยาบาลศาสตร์ จำานวน 83 คน
สาขานิติศาสตร์ จำานวน 83 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำานวน 2 คน
และระดับปริญญาโท จำานวน 21 คน รวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จำานวนทั้งสิ้น 3,163 คน

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งพัฒนางานด้านวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ที่เป็นสาขา
อัตลักษณ์กับสาขาอื่นให้เกิดความรู้ใหม่และหลากหลาย ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา
พื้นฐาน นำาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมการบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ ซึ่งได้จัดการศึกษาแบบ 
บูรณาการศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับ 
คุณภาพชีวิตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม นอกจากนี้ ยังตระหนักถึง
ความสำาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาศักยภาพอาจารย์ มุ่งสู่คุณภาพบัณฑิต ปรับกระบวนทัศน์ 
วิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะ ที่มีผู้สอน ผู้เรียน สื่อการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน สร้างความสนุกสนานจากการเรียนรู้เสมือนจริง ก่อเกิดการพัฒนาวิชาการ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และในโอกาสนี้ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้า  
ทูลกระหม่อมถวายท๊อฟฟี่เค้ก แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำาปีการศึกษา 2558-2559
ไพศาล	คงสถิตสถาพร
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อธิการบดี ชูนโยบายหลักสูตรใหม่ 
ต้องบูรณาการแบบครบวงจร

มุ่งสู่อาชีพในอนาคต 
ดร.ณัฏฐนิช	สิริสัจจานุรักษ์

     รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี 
กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า

“การศึกษาในปัจจุบัน 
ไม่เหมือนในอดีต	โลกมี 
การเปล่ียนแปลงไม่แน่นอน 
ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ที่ทำาให้คนส่วนใหญ่ต้อง
เปลี่ยนแปลง	สถาบัน
อุดมศึกษาเองก็ต้องคิด

ตลอดเวลาว่าจะเตรียมนักศึกษาให้มีความทันสมัย
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต
ได้อย่างไร	ซึ่งแผนกลยุทธ์ของ	มสด.	พ.ศ.	2561	-	
2564	ได้กำาหนดกรอบนโยบายตามยุทธศาสตร์ 
ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	ซึ่งอยู่ในทักษะแห่งศตวรรษที่	21	 
เน้นการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มุ่งสู่อาชีพ 
ในอนาคต	สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน”
     จึงมีการปิดหลักสูตรเก่าและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยการ 
บูรณาการหลักสูตรร่วมกันภายในคณะ โรงเรียน และหน่วยงานธุรกิจ 
 ทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตอบโจทย์
อนาคตให้ได้แบบครบวงจร อาทิ “หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย” 
ที่มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง
โรงเรียนและการบริหารโรงเรียนอนุบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตลาด 
การเงินและงบประมาณ ซึ่งหลักสูตรนี้รับเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรี 
สาขาการศึกษาปฐมวัยเท่านั้น พัฒนา “หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ” ให้มีความทันสมัยกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนำาภาษาจีนมาเพิ่มเติมในหลักสูตร การพาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายระหว่างประเทศด้านการค้าและลงทุน การทำา
ธุรกรรมระหว่างประเทศ ฯลฯ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยใช้ 
ความเชี่ยวชาญและเข้มแข็งที่สวนดุสิตมี อาทิ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
หลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัย หลักสูตรล่ามภาษามือ ฯลฯ และ 
องค์ประกอบที่สำาคัญยิ่งที่จะช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางชั้นนำาของประเทศ ที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มี

คุณธรรมและความสามารถ ด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย อยู่รอดได้
อย่างยั่งยืน คือ บุคลากรทั้งสายสอนวิชาการและสายสนับสนุน  
ต้องรู้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก  
พัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ รอบรู้ในงานที่ทำา สามารถ 
ปฏิบัติงานแทนกันได้ มีความพร้อมเพ่ือร่วมขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย 
ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

SDU Direction
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อดีตท่ียาวนาน 
คือ รากฐานท่ีภูมิใจ
ทศวรรษใหม่
แห่งการเรียนรู้
17 พฤษภาคม
ครบรอบสวนดุสิต 84 ปี
 84 ปีเต็มที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ถือกำาเนิดขึ้น 
จาก “โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” (พ.ศ. 2477 - 2504) 
ซึ่งถือเป็นยุคแรกของสวนดุสิต ยุคที่ 2 คือ ยุควิทยาลัยครู 
(พ.ศ. 2504 - 2538) ยุคที่ 3 คือ ยุคสถาบันราชภัฏ (พ.ศ. 
2539 - 2546) ยุคที่ 4 คือ ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2547 
- 2558) และยุคปัจจุบัน คือ สวนดุสิต 5.0 “มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต” ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ หากเป็นชีวิต
มนุษย์ก็ถือได้ว่า เป็นผู้ใหญ่ที่มากด้วยประสบการณ์ชีวิต
อย่างเต็มเปี่ยม

โดย	ผศ.ดร.รัตนา	วงศ์รัศมีเดือน



ต่อหน้าถัดไป
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 สวนดุสิต ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง 84 ปี ได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ 
มาแล้วนับหมื่นนับแสนคน เริ่มตั้งแต่ยุคแรกที่เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะสตรี ในด้านคหกรรมศาสตร์หรือ
งานการบ้านการเรือน และมีการสอนโดยเจ้านายที่เป็นเชื้อพระวงศ์ ผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางด้านงานบ้านการเรือน เย็บปักถักร้อย อาหาร และศิลปะ
ประดิษฐ์ รวมทั้งการดูแลเด็กเล็กที่ถือเป็นรากฐานสำาคัญของชีวิตมนุษย์ แม้ว่า
งานการเรือนจะมิใช่งานวิชาการชั้นสูง แต่ต้องยอมรับว่า มนุษย์ทุกผู้คนจะมีชีวิต
อยู่ได้ ล้วนต้องอาศัยปัจจัยสี่ ในการดำารงชีวิต และปัจจัยข้อแรก คือ อาหาร  
ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญเรื่องหนึ่งของชีวิต ดังที่หลายรัฐบาล ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ 
ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) “ครัวไทยสู่ครัว
โลก” ซึ่งนอกจากจะทำาให้ต่างชาติรู้จักอาหารไทยแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ของการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย ในการสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งสวนดุสิต ก็ได้รับนโยบายดังกล่าวเป็นภารกิจหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในแง่การผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการจัดการธุรกิจ
อาหาร รวมทั้งการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปร่วมขับเคลื่อนงานต่างๆ ของ 
ภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถของคนสวนดุสิต 
อย่างน่าชื่นชม นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวสวนดุสิตยิ่งนัก
 ยุคต่อมาท่ีมีการสอนสาขาอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็น สาขาวิชาการพัฒนา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ทำาให้เกิดคณะใหม่ คือ  
คณะวิทยาการจัดการ ในช่วงปลายของยุควิทยาลัยครูในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นยุค 
ที่เผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่ทำาให้มีการเปิดสอนสายวิชาการ
อื่นนอกเหนือจากสายวิชาชีพครู ควบคู่กับบทบาทที่เพิ่มขึ้นใหม่ คือ จะต้องคำานึง
ถึงความต้องการของท้องถิ่นหรือสังคมนั้นๆ ด้วย นั่นคือจะต้องทำาหน้าที่ในการ
เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหลักในการพัฒนาท้องถิ่น

Story
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เจ็ดรอบสถาปนา

  
กาพย์ยานี ๑๑

	 							ณ	สวนดุสิตสรรค์	
สมญานั้นขจรไกล

	 วิวัฒน์วิเศษนัย	
ศาสตร์สรรค์สร้างป

ระเสริฐคุณ

	 เจ็ดรอบสถาปนา	
ทุกแหล่งหล้าเปรม

ปรีดิ์บุณย์

	 ฟูเฟื่องประเทืองคุณ
	 ทรงคุณค่าคู่ธรณิน

 หลังจากนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏ 
ตาม พ.ร.บ. 2537 ภายใต้มุมมองที่เชื่อมโยงกับความเป็นโลกาภิวัตน์อันนำามาสู่
แนวคิดการจัดการที่มีลักษณะ Academic Business Base ภายหลังที่เกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ ในช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2540 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ที่ได้ระบุว่า สถาบัน
การศึกษาต้องพึ่งพาตนเอง สวนดุสิตภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารวิสัยทัศน์
ยาวไกล รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้บริหารท่ี “คิดต่าง ทำาเร็ว” ก็ได้กำาหนดเป้าหมาย 
และทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยได้ปรับเปลี่ยนการบริหารสู่นวัตกรรมใหม่ภายใต ้
ปรัชญาท่ีว่า “จัดการศึกษา ฝึกอบรม และบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของสังคม และนำาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” อันเป็นที่มาของ 
การพัฒนาหลักสูตร ที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาและตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดแรงงานสากล 
 เม่ือต้องเปล่ียนสถานะอีกคร้ัง จากสถาบันราชภัฏ สู่ “มหาวิทยาลัย” ภายใต้ 
การกำากับดูแลของสำานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี พ.ศ. 2547 สวนดุสิต 
ก็ได้ที่ยืนใหม่ ที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่เดิมเป็นคู่เทียบ งานนี้แม้จะยากแต่เราก็ผ่าน
มาได้ ซึ่งนับว่าหมวกใบใหม่ก็เป็นอีกตัวเร่ง ทำาให้เกิดการพัฒนาที่เข้าสู่หลักเกณฑ์
มาตรฐานมากขึ้น 
 ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง (เมื่อ 18 กรกฎาคม 2558) โดยเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกที่มีความพร้อมและศักยภาพเป็นที่ยอมรับส่งผลให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสถานะใหม่เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ จวบจน
ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญที่ทำาให้ “สวนดุสิตสามารถเลือก
ทางเดินในแบบที่ใช่ สไตล์สวนดุสิต” ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการจนได้รับ

การยอมรับจากสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ 
สามารถนำาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ภายใต้อัตลักษณ์ที่ 
เข้มแข็ง คือ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ การพยาบาล 
และสุขภาวะ ซึ่งนักศึกษา เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถหางานทำาได้ทุกคน  
นับเป็นความสามารถของบัณฑิตที่เกิดจากผลผลิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
 นอกจากผลงานการผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต 
ดังกล่าวมาแล้ว สวนดุสิตวันนี้ ยังได้ตื่นตัวต่อการเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้าน
การศึกษาที่ปรับเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง อันเกิดจากเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนแบบ 
พลิกโลกและรูปแบบการศึกษายุคใหม่ ทั้งรูปแบบแนวทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
ท่ีผลักดันให้มหาวิทยาลัยต้องต่ืนตัวท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมต่อการพัฒนาตนเอง 
ที่จะสามารถนำาองค์ความรู้ ประสบการณ์ ก้าวสู่การทำางานยุคใหม่ ซึ่งจำาเป็นต้อง 
เตรียมความพร้อมสำาหรับทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้คน
สามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ 3 - 4 อาชีพ เพราะในอนาคตเชื่อว่า 
จะไม่มีใครทำาอาชีพเดียวไปตลอดชีวิต เนื่องจาก โอกาสที่มากขึ้น ปัญหาที่ซับซ้อน
ขึ้น ซึ่งการเตรียมความพร้อมในประเด็นนี้มีกรอบความคิดที่สำาคัญคือ การศึกษา
ตลอดชีวิต (Life Long Education) หมายถึงการศึกษาเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยน
ทิศทางของชีวิตตัวเอง ถ้าต้องการจะเปลี่ยน นับเป็นภารกิจที่ท้าทายยิ่งสำาหรับ 
ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่จะต้องปลูกฝัง ปรับปรุงรูปแบบ แนวทาง
การให้ความรู้แบบใหม่ท่ีต้องปลูกฝังให้เด็กรู้จักเรียนรู้ (learn how to learn) คิด 
วิเคราะห์ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่จำาเป็น หาใช่การเรียนแบบท่องจำาและ 
ทำาตามดังเช่นอดีตที่ผ่านมา
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เจ็ดรอบสถาปนา

  
กาพย์ยานี ๑๑

	 							ณ	สวนดุสิตสรรค์	
สมญานั้นขจรไกล

	 วิวัฒน์วิเศษนัย	
ศาสตร์สรรค์สร้างป

ระเสริฐคุณ

	 เจ็ดรอบสถาปนา	
ทุกแหล่งหล้าเปรม

ปรีดิ์บุณย์

	 ฟูเฟื่องประเทืองคุณ
	 ทรงคุณค่าคู่ธรณิน

ร้อยกรองโดย

เหมพัสสิริ	หว่างพัน

เจ้าหน้าที่สำานักงาน (บริหารงานทั่วไป) 

สำานักงานมหาวิทยาลัย

 เหล่านี้ล้วนเป็นภารกิจที่ท้าทาย ซึ่งสวนดุสิตเคยทำา และได้ทำาสำาเร็จ
แบบ “มืออาชีพ” มายาวนานตลอด 84 ปีที่ผ่านมา เป็น 84 ปีแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ก็ต้องชื่นชมและยอมรับในศักยภาพของ
บุคลากร “คนสวนดุสิต” ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันตลอดมา และจะร่วมกันฝ่าฟัน 
ต่อแรงผลักใหม่ๆ ที่นับวันจักรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ 
และเอกชน ที่ต่างจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วยความมุ่งมั่นที่จะครอบครอง 
ส่วนแบ่งทางการตลาดวิชาการ ที่แม้หลายคนจะกล่าวว่า การศึกษาไม่ใช่ธุรกิจ 
แต่ที่สุดก็ต้องแข่งขัน  ผู้แพ้ต้องลงจากเวที หากไม่อยากเป็นคนดูแต่อยากเป็น 

คนแข่ง ก็ต้องเตรียมให้พร้อมทั้งกายและใจ.. แล้วสร้างพลังร่วมกันให้เกิด 
Economy of Speed ควบคู่กับการสร้างนวัตกรรมในการทำางานเพ่ือสร้างมาตรฐาน 
ทั้งเชิงวิชาการและการจัดการ ให้สมกับวัฒนธรรมของสวนดุสิตภายใต้แนวคิดที่

ต้องบอกกันดังๆ อีกครั้งว่า “สวนดุสิต	ทำาอะไรก็ตาม	ต้องทำาให้
ดีที่สุด” วันนี้ มีเพียงคำาตอบเดียวที่ทุกคนต้องออกเสียงดังๆ ตอบคำาถามที่

ลอยมาจากทุกทิศว่า สวนดุสิต พร้อมมั้ย “สวนดุสิต	พร้อม” และเป็นการ
พร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อที่จะ “ไปต่อ” เพื่อชาวสวนดุสิต “ทุกคน”
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สวนดุสิต จัดว่ิงคร้ังใหญ่
ส่งเสริมอัตลักษณ์ 

และสนับสนุนการท่องเท่ียวไทย
ปภาวรินทร์	สังฆพรหม

 A : ว้าว ว ว ว ว แนวคิดชิคมากเลยคะ บรรณาธิการชอบ คนอ่ืนก็น่าจะ
ช่ืนชอบด้วยนะคะ
 B : (ย้ิมมม) นอกจากจะได้ช่วยเหลือสมทบทุนการศึกษาแล้ว ยังคาดหวัง
ให้นักว่ิงได้เรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์ และสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญๆ ตลอด
เส้นทางด้วยคะ โดยโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ ได้นำาความเช่ียวชาญตรง
จุดน้ี สำารวจเส้นทางว่ิง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร 
โดยเส้นทางการว่ิงจะผ่านสถานท่ีสำาคัญ แหล่งท่องเท่ียว และชุมชนต่างๆ 
ได้แก่ พระลานพระราชวังดุสิต วังสวนจิตรลดา วังปารุสกวัน วัดเบญจมบพิตร  
ดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดอินทรวิหาร กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวง
คมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนสวนอ้อย ชุมชน
เทเวศร์ ชุมชนบางลำาภู ชุมชนวัดบวร ฯลฯ นำาเสนอจุดเด่น บริบท และศักยภาพ
ด้านพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และชุมชนโดยรอบ นักว่ิงจะได้รู้จักกับสถานท่ี
สำาคัญในเส้นทางการแข่งขันอย่างลึกซ้ึง  

 A : เส้นทางการว่ิงน่าสนใจมาก ถ้าหากบุคคลท่านใดสนใจเข้าร่วม 
ต้องติดต่อท่ีไหน อย่างไรคะ
 B : อัตราค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สำาหรับบุคลท่ัวไป 500 บาท  
นักศึกษา (มสด.) 300 บาท VIP 2,000 และ VVIP 4,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม : โรงเรียนท่องเท่ียวและบริการ
โทร. 02 244 5717  สมัครออนไลน์ http://suandusittourismrun.dusit.ac.th

 พร้อมกันหรือยังสายสุขภาพ	!!!	 กองบรรณาธิการรู้สึกยินดี
ปรีดา ท่ีได้รับแจ้งกิจกรรมจาก อาจารย์กมลกนก เกียรติศักด์ิชัย คณบดีโรงเรียน
การท่องเท่ียวและการบริการ ว่า จะจัดกิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 
2018 : ว่ิงรอบร้ัว ทัวร์รอบเมือง” ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 น้ี 
เลยจับท่าน คณบดีโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ แม่ทัพจัดกิจกรรมมาน่ังคุย 
น่ังเล่ารายละเอียดของงาน จะเป็นอย่างไรน้ันลองอ่านบทสัมภาษณ์ด้านล่างดูคะ 

 A : อาจารย์ เล่าถึงท่ีมาท่ีไป ในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีหน่อยคะ
 B : เร่ิมแรกของแนวคิดเลยมาจากนักศึกษาภายใน โรงเรียนการ 
ท่องเท่ียวและการบริการ เราสำารวจดูแล้ว นักศึกษาบางคนยังขาดแคลนทุนทรัพย์
การศึกษาอยู่มาก เราพยายามหาทุนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุน
นักศึกษาอยู่ตลอดเวลา แต่ยังไม่มากพอ เลยปรึกษาคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีหาแนว 
ทางในการช่วยเหลือนักศึกษาดู ว่ามีวิธีไหนได้บ้าง? ซ่ึงวัตถุประสงค์หลัก คือ  
การหาทุนสมทบการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนและความประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 A : แล้วทำาไม อาจารย์เลือกท่ีจะจัดกิจกรรม “ว่ิง” หาทุนการศึกษาคะ
 B : เพราะ กิจกรรม “การว่ิง” เป็นกิจกรรมมวลชนท่ีได้รับความนิยม 
อย่างมาก อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ และสามารถสร้างแรงจูงใจ 
ให้เกิดความรัก ความสามัคคี  โดยได้บูรณาการอัตลักษณ์ความโดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน อาทิ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ 
การพยาบาลและสุขภาวะ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ออกมาเป็นกิจกรรม
ดังกล่าว ให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วม มีช่ือกิจกรรม
เก๋ๆ ว่า Suan Dusit Tourism Run 2018 : ว่ิงรอบร้ัว ทัวร์รอบเมือง

Coming up



กองบรรณาธิการ

SDU Timeline| 9

 ขอแสดงความยินดี 
“ผู้ท่ีดำารงตำาแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์” คนใหม่
  ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2561

Issue Alert

อาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน 
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย
รับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

อาจารย์เบญจมาศ ขำาสกุล 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาไทย 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไข
ครั้งสุดท้าย

อาจารย์ ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 

อาจารย์ศิริมา สุวรรณศร ี
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงาน
ทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

อาจารย์ ดร.ณัชนก มีประถม 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน 
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการลงตีพิมพ์เผย
แพร่ใน Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
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 กองบรรณาธิการ เดินตามขบวนน้องๆ
นักศึกษา ได้เห็นความต้ังใจ และแววตาจริงจัง
ของเยาวชนยุคใหม่ ท่ีต้องการขับเคล่ือนให้
ประเทศไทยเดินหน้าไปอย่างถูกต้อง ในการ
ประชาสัมพันธ์ “โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต” 
 รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะ
ประธานโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้แสดงเจตนารมณ์
การต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่ายกับ สำานักงาน ป.ป.ช. มูลนิธิต่อต้าน
การทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้าน 
การทุจริต บริเวณโดยรอบตลาดศรีย่าน ชุมชนสวนอ้อย โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร 
คณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนคนในชุมชนร่วมเดินรณรงค์ และได้รับเกียรติ
จาก พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกัน และต่อต้าน 
การทุจริตในภาครัฐ” ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  จัดโครงการ
“เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกัน
 และต่อต้านการทุจริต”

Like & Share
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กองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์รติญา	นนธิราช	
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมทั้งหมด 29 แห่ง 
สำาหรับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิการ หลักประกันแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในการ 
ออมทรัพย์ เม่ือออกจากงาน ทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือถึงแก่กรรม

 ทั้งนี้ในแต่ละกองทุนเป็นกองทุนที่ดูแลผลประโยชน์สำาหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจของบุคลากรต่อไป 

 1. กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยสภา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแหล่งทุน และค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งทุนในการจัดหาประโยชน์ 
เพื่อเพิ่มพูนเงินกองทุนให้มีเสถียรภาพ

 2. กองทุนสะสมเล้ียงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำาหรับบุคลากร  
ซึ่งมิได้เป็นกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ ดังนั้นเงินที่นำาส่งกองทุน
สะสมเลี้ยงชีพ จึงไม่สามารถนำาไปหักลดหย่อนภาษีได้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ
ของรัฐ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการ
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำา อันจะก่อ  
ให้เกิดขวัญ กำาลังใจ และมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. กองทุนสำารองเล้ียงชีพ ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครั้งที่ 3(90)/2554 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำาระเบียบกองทุนสะสมหรือกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และที่ประชุมมีมติเลือกบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
สำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จำากัด เป็นบริษัทจัดการ “กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 บทบาทส่งเสริมความรู้และรักษาสิทธิประโยชน์ 
พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของบุคลากร  
เพื่อนำาเสนอต่อผู้บริหาร ของคณะอนุกรรมการ
กฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์ สภาคณาจารย์และพนักงาน  
ซึ่งดิฉันเองได้ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่
และเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการกองทุน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จึงขอนำาเสนอข้อมูลที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดสำาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 3 กองทุน ดังนี้

SDU Voice
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 กองบรรณาธิการ ต้องขอปรบมือให้กับ SWAN TEAM มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ที่ได้ทำาหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในฐานะนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย 
โดยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก รายการ “2018 ICU World Cheerleading 
Championships” และ “The Cheerleading World 2018” ผลปรากฏว่า  
SWAN TEAM จากประเทศไทย ได้อันดับที่ 10 (จากทั่วโลก) ซึ่ง
ประเทศไทย ถือเป็นประเทศเดียวในเอเชีย ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  
รุ่น International Open Large Coed L6 ในรายการ IASF The 
Cheerleading Worlds 2018 ณ วอลต์ ดิสนีย์ เวิลด์ รีสอร์ท ออร์แลนโด้ 
สหรัฐอเมริกา 
 โดยการแข่งขันครั้งนี้ สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย 
(CAT) ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย และสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

SWAN TEAM สวนดุสิต
ตัวแทนประเทศไทย
แข่งขันชิงแชมป์โลก

เชียร์ลีดเดอร์ 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Show me

SWAN TEAM



SDU Timeline| 13

สวนดุสิตจัดโบว์ลิ่งการกุศล
หารายได้เป็นทุนการศึกษา
โดย	นายนิเวศน์	กันไทยราษฎร์	
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เปิดเผยว่าเนื่องด้วยในปัจจุบันกีฬาโบว์ลิ่ง เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งในหลายรายการ กีฬาโบว์ลิ่งนับว่ามีความสำาคัญ
ต่อการพัฒนาด้านตัวบุคคล และจิตใจในทางที่ถูกที่ควร ทำาให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมี
สุขภาพแข็งแรง มีน้ำาใจเป็นนักกีฬา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
           มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่ง 
การกุศลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษา
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อสนับสนุนทุนสำาหรับการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. - 14:00 น.  
ณ SF Strike Bowl MBK Center (ชั้น 7 ศูนย์การค้ามาบุญครอง) ที่ผ่านมาโดยมี
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญ
เลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 การจัดงานดังกล่าวดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน 
และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มี 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 54 ทีม ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมครอบครัว
เต่า รับถ้วย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภูเก็ต 
จากบางกอกแอร์เวย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมโอเรียนเต็ล รับถ้วย
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมตั๋ว
เครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่ จากบางกอกแอร์เวย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
2 ได้แก่ ทีม CP All รับถ้วยนายกสภามหาวิทยาลัย บรรยากาศภายในงานเต็มไป
ด้วยความสุข และความสนุกสนาน รวมยอดบริจาคสมทบทุนการศึกษาในครั้งนี้ถึง 
900,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
 ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า
การเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กองพัฒนานักศึกษา และประชาคมชาวสวนดุสิตทุกภาคส่วนที่ร่วมแรง
ร่วมใจในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้            
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สวนดุสิต ร่วมผนึกกำาลัง 3 หน่วยงานหลัก 
 “ติดปีกแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ ทะยานสู่บริการ 
ท่ีเหนือกว่า”
  รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ร่วมลงนาม (MOU) กับท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อร่วมพัฒนา
ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ให้มีมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับจาก
นานาชาติ ตอกย้ำาในการ “ติดปีกแท็กซี่สุวรรณภูมิ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า” 
โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขี ณ หอประชุมสุวรรณภูมิ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 
แอร์พอร์ต การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธี
มอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ 
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษารุ่นท่ี 8
 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ พร้อมมอบโล่
เกียรติยศผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและผู้มีความประพฤติดี แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา
รุ่นที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการ
สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในงานได้
จัดพิธีระลึกพระคุณครู บิดา มารดา และพิธีลอดซุ้มแสดงความยินดี  
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 

ม.สวนดุสิต บริการวิชาการ Suan Dusit  
The Open จัดค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิต
ท่ีเด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน
 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ Suan Dusit Open สำานักบริหารกลยุทธ์ 
บริการวิชาการ Suan Dusit The Open จัดค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็ก
ควรรู้ในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการงานวิชาการ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ที่หลากหลายของบุคลากร นำามาถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการผ่าน 
กิจกรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งตลอดทั้งหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไป  
(bilingual program) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Social Tag
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ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25010
วันท่ี: พุธ 4 เมษายน 2561
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 25(กลาง)

ภาพข่าว: ร่วมมือ

รหัสข่าว: C-180404035077(3 เม.ย. 61/09:00) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 8.33 Ad Value: 18,326 PRValue : 54,978 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23676
วันท่ี: จันทร์ 12 มีนาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(กลาง)

ภาพข่าว: แสดงผลงาน

รหัสข่าว: C-180312021045(12 มี.ค. 61/06:22) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 13.43 Ad Value: 11,415.50 PRValue : 34,246.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23698
วันท่ี: ศุกร์ 6 เมษายน 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(ซ้าย)

คอลัมน์: รอบร้ัวการศึกษา: สวนดุสิต เปิดตำรับข้าวแช่ชาววังสูตรโบราณแท้

รหัสข่าว: C-180406021050(6 เม.ย. 61/06:46) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 29.86 Ad Value: 25,381 PRValue : 76,143 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

Spotlight
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EDITOR at Large
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การส่งข่าวสารและงานเขียนเพื่อลงตีพิมพ ์หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งข่าว/ข้อเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ปิดเล่ม เวลา 16.30 น. โดยส่ง
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SDU Timeline เป็นเอกสารเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลงาน ทางการศึกษา
ตลอดจนเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ และสังคม

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

this month:
The communication for all

 SDU Timeline ฉบับเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2561 ทุกคอลัมน์ใน
วารสารฉบับนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาข่าว หรือกิจกรรมเด่นๆของมหาวิทยาลัยเช่นเคย 
โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกิจกรรมที่สำาคัญ อาทิ คอลัมน์ 
Special Report สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำาปีการ
ศึกษา 2558-2559 ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง คอลัมน์ Story บทความที่เล่าถึง
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย อดีตที่ยาวนาน คือ รากฐานที่ภูมิใจทศวรรษใหม่แห่ง
การเรียนรู้ “17 พฤษภาคม ครบรอบสวนดุสิต 84 ปี” และคอลัมน์ SDU Direction 
ท่ีท่านอธิการบดี ชูนโยบายปรับปรุงหลักสูตรใหม่ นำาอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นมาบูรณาการ 
แบบองค์รวม เพื่อสร้างหลักสูตรมุ่งสู่อาชีพในอนาคต 
 ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์คนใหม่” และแสดงความยินดีกับนักศึกษา SWAN TEAM ในฐานะ
นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย แข่งขันชิงแชมป์โลกเชียร์ลีดเดอร์ ณ ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา และยังมีข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีกมากมาย 
ติดตามอ่าน ทุกคอลัมน์ได้ในฉบับนี้ 

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

Story 4 - 7 
อดีตที่ยาวนาน คือ รากฐานที่ภูมิใจ
ทศวรรษใหม่ แห่งการเรียนรู้ 
17 พฤษภาคม 61 ครบรอบสวนดุสิต 84 ปี

Special Report 2
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2558-2559 

Coming up 8 

Issue Alert 9
ขอแสดงความยินดี 
“ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์” คนใหม่ 

Like & Share 10
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการ
“เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต”

SDU Voice 11
กองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Show me 12 
SWAN TEAM สวนดุสิต ตัวแทนประเทศไทย
แข่งขันชิงแชมป์โลกเชียร์ลีดเดอร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Social Tag 13-14

Sportlight 15
สวนดุสิต จัดวิ่งครั้งใหญ่
ส่งเสริมอัตลักษณ์ และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย

Editor’s Note 16


