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Café by Home

 Poll Café

เปิดใจอธิการบดี... สร้าง Caféé Library
13 แห่ง ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้”
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อธกิารฯ ย�า้ชดั
อาจารย์ต้องมคุีณภาพ !!
“เน้นสือ่สารและเชือ่มโยง …
ให้เกดิความรูใ้หม่แบบบูรณาการ”
กองบรรณาธิการ

	 รศ.ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดี	มอบนโยบายแก่บุคลากรในการ 
ประชมุบคุลากรมหาวทิยาลยัสวนดสุติ (สายวชิาการ/สายสนบัสนนุ) ว่ามหาวิทยาลยั 
สวนดุสิต ในปี 2562 ได้เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐปีที่ 4 คณะ 
ผู้บริหารได้วางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ซึ่งตนเชื่อว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มขีดศักยภาพของตัวเองได้ 
หากสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างคณะ จึงอยากให้คณาจารย์เร่งพัฒนาตนเอง โดย
เฉพาะคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษได้ก�าหนดให้ผู้สอน มีคะแนน TOEIC 960 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคณาจารย์มีความตั้งใจ  
 ส�าหรับการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ	ต้องค�านึงถึงการอยู่รอดบนพื้นฐาน
การจัดการคุณภาพทางการศึกษา โดยมอบนโยบายให้ทุกหลักสูตร เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และต้องฝึก “ทักษะ
เชิงปฏิบัติ ให้มากกว่า เชิงวิชาการ” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่นักศึกษา 
ตอบสนองตลาดแรงงานในมิติที่กว้างขึ้น พร้อมผลักดันให้บัณฑิตออก
ไปตลาดแรงงานต่างประเทศ ทั้งนี้ ควรตระหนักเรื่องของบุคลิกภาพ และ
สภาพแวดล้อมที่ดี สร้างความแตกต่างให้กับนักศึกษา แต่ยังอยู่บนหลักการและ
กรอบความเป็นสวนดุสิต ก่อเกิดความ Proud ความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะตน
เชื่อว่าหากนักศึกษามีความสามารถที่หลากหลาย เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว  
จะสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการแน่นอน   

SDU Timeline| 3 SDU Direction



เปิดใจอธกิารบดี...
สร้าง Café Library
13 แห่ง ภายใต้แนวคดิ
“มติิใหม่แห่งการเรยีนรู”้
ปภาวรินทร์ สังฆพรหม

 รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เปิดใจถึงแนวคิดการสร้าง 
Café Library ทั้งหมด 13 แห่งภายในมหาวิทยาลัย ว่า ในปัจจุบันโลก
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้การด�าเนินชีวิตของเราเปลี่ยนไป จากห้อง
สมุดที่เคยไว้อ่านหนังสือ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ามาค้นคว้า 
หาความรู้ แต่ปัจจุบัน “เด็กยุคใหม่ ที่เราเรียกว่า GEN Y กลับสืบค้น 
ข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ ไอแพด” และสามารถเข้าถึงข่าวสารได้
อย่างง่ายดายจากทุกมุมโลก ท�าให้ตนหันมามองนักศึกษาในยุคนี้ที่เกิด
การเปลี่ยนแปลง จึงเกิดแนวคิดการสร้างพื้นที่ในการสื่อสาร	การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	และเป็นสถานที่หาข้อมูล	ในมิติใหม่แห่ง
การสืบค้น	หรือเรียกให้สวยงามขึ้นว่า	Café	Library
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ต่อหน้าถัดไป



 Café Library ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
แต่ก่อนเดิมที เมื่อ 10 ปีก่อน เคยถูกจัดตั้งขึ้นเป็น 
ที่แรกในส�านักวิทยบริการ :ห้องสมุดบริเวณชั้น 2  
ชื่อ cafeteria แต่หากย้อนเวลากลับไป ยังไม่ค่อยเป็น
ทีน่ยิมหรอืยอมรับ เพราะคนส่วนใหญ่ยงัยดึตดิกับภาพ 
ห้องสมุดทีต้่องเงยีบไว้อ่านหนงัสอืเท่านัน้ แต่ตนยนืยนั 
ว่า ไม่เกีย่ว ห้องสมดุสามารถมไีว้พดูคยุและแลกเปลีย่น 
องค์ความรู้ซึ่งกันและกันได้ แต่เมื่อเวลาผันเปลี่ยน
ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้ Café 
Amazon เข้ามาเช่าพื้นที่ในการเปิดร้าน ถือเป็นการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ตนจึงได้ศึกษาและเก็บรายละเอียด ไม่ใช่แค่ Café 
Amazon เท่านั้น แต่ต้นแบบของ Café Library ที่ดี
ที่สุดในความคิดเห็นของตน คือ สตาร์บัคส์ (Starbuck) 
ซึ่งปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มี	Café
Library	ทั้งหมด	13	แห่ง	คือ
	 1.	189	café	บริเวณตึกศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์	
	 2.	All	Café	ของ	7-11	บริเวณประตู	5
	 3.	HOME	Bakery	ข้างส�านักงานอธิการบดีเก่า	
	 4.	Café	By	HOME	ส�านักงานอธิการบดีเก่า
	 5.	B-Conner	ฝั่งตรงข้าม	café	Amazon		
	 	(ปัจจุบันก�าลังปรับปรุงพื้นที่)
	 6.	Café	Amazon	and	Pearly	Tea	ข้างธนาคาร	
	 	กรุงเทพ
	 7.	Poll	Café	บรเิวณส�านกังานมหาวทิยาลยั	ชัน้	1
	 8.	Dusit	Bistro	อาคาร	2	ชั้น	3	
	 9.	ภายในโรงอาหาร	(ครัว	12)	อาคาร	12	
	10.	295	Meeting	Point		ลานสวนดุสิตโพล
	11.	ภายในโรงอาหาร	(ครัว	11)	อาคาร	11
	12.	ศาลาไทย	บริเวณข้างอาคารเยาวภา
	13.	La-or	Snack	บริเวณโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
รวมถึงทุกศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล�าปาง ตรัง 
สุพรรณบุรี นครนายก หัวหิน ก็ได้มอบนโยบายให้
สร้าง Café Library เพื่อรองรับในอนาคตด้วย โดย
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล�าปาง ได้สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ ออกแบบสวยงาม จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะ
มีคาเฟ่มากมายในมหาวิทยาลัย แต่ละคาเฟ่ก็มี
จุดขายและจุดแข็งในแบบของตัวเอง เพราะผู้รับ
ผิดชอบในการดูแลคนละหน่วยงาน ก่อให้เกิด
ความแตกต่างและมีรูปแบบไม่เหมือนกัน  
ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามรสนิยมและ
ความพึงพอใจ ซึ่งทุกวันนี้ แต่ละแบรนด์
พยายามท�าของตวัเองออกมาให้ดท่ีีสดุ 
ส่วนในอนาคตจะเกิดคาเฟ่อีกหรือไม่  
ให้เป็นเรื่องของอนาคต แต่การพัฒนา
ต่อยอดจะได้เห็นอย่างแน่นอน เพราะ 
ตอนนี้ก�าลังจะผลิต “ไอติมหลอด”  
ในรูปแบบของสวนดุสิต ดังนั้น ทุกๆ 
คาเฟ่ที่สร้างขึ้นจะมีแนวคิดพื้นฐานมา 

“เป็นสถานที่เรียนรู้ พูดคุย นัดพบเจอ เพื่อให้เกิดการ
สื่อสารกัน โดยสร้างบรรยากาศให้เป็นรูปแบบการ 
จบิกาแฟ นัง่คยุกนัไป จบิกาแฟ และทานขนมอร่อยๆ  
กันไป แบบผ่อนคลาย ไม่เครียด เพราะตนเชื่อว่า 
การสื่อสารเป็นเรื่องส�าคัญในชีวิตมนุษย์ หากเราได้
รู้จักพูดคุยกัน จะเกิดองค์ความรู้ และเมื่อแนวคิดถูก
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ก็จะได้รับมุมมอง 
ในอีกมิติหนึ่ง จะท�าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
จึงตั้งใจสร้าง Café Library ไว้เป็นพื้นที่ในการ 
ช่วยกันคิด ช่วยกันท�า”

 Poll Café

Café by Home
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อาหาร และเครื่องดื่มไว้บริการ โดยเฉพาะกาแฟได้ 
คัดสรรเมล็ดกาแฟแบบพรเีม่ียมจากจงัหวดัน่าน 
จะมีความเข้มข้น และหอมกลมกล่อม อีกทั้ง 
เครื่องปั่นน�้าผลไม้ (แยกน�้า แยกกาก) ก็สั่งตรง 
มาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ผลิตน�้าผัก ผลไม้ 
แบบสดๆ ไว้คอยบริการส�าหรบัท่านใดทีไ่ม่ดืม่ 
กาแฟ และบรกิารอาหารแนวสุขภาพ อาทิ 
สลัดอกไก่ ซีซ่าสลัด แฮมเบอร์เกอร์หมู-ไก่ 
ข้าวต้มกุ้ง-ปลา ชุดอาหารเช้า (Breakfast) 
เป็นต้น ส่วนน้องๆ เด็กๆ ก็บริการไอศกรีม 
Haagen-Dazs เรียกได้ว่านั่งทั้งวันก็ไม่เบื่อ ภายใต้
คอนเซ็ปต์ร้าน Happy café for everyone หรือแม้ 
จะมานั่งเล่น พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนแบบไม่สั่งอาหาร 
เครื่องดื่มก็ได้ แค่แวะเข้ามาพักผ่อน 

• Café By Home ยินดีต้อนรับ ซึ่งเราเปิดบริการ 
ทุกวัน ตั้งแต่ 07.15 น.-19.00 น.  
โทรศัพท์ 02 668 8231-2
 

ส�าหรับนางสาวนลินรัตน์	
ชูธรรม	ผู้จัดการร้าน	
Poll	Café กล่าวส่งท้าย
ว่า Poll Café เป็นคาเฟ่
ตามความตั้งใจของ 
ผู้บริหาร ซึ่งดูแลรับ 

ผิดชอบและบริหารงานโดย
สวนดุสิตโพล ร้านคาเฟ่ ตั้งอยู่ 

บรเิวณ ชัน้ 1 ส�านกังานมหาวิทยาลยั ด้วยความมุง่มัน่ 
ของ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีในการสร้าง
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ Poll Café จึงออกแบบอย่าง 
เรียบง่าย แต่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน 
โดยเฉพาะเครื่องดื่มกาแฟสดที่มีจุดเด่น  
ไม่เป็นสองรองใครแน่นอน เพราะใช้เมล็ด
กาแฟจากดอยผาฮี้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
ให้ความรู้สึกเข้มหอมกลิ่นกาแฟ แต่ละมุนลิ้น 
ทั้งนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ คือ บาริสต้า ได้ศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัย ฝีมือดี มาช่วยคิดค้นสูตร
กาแฟที่เป็นแบบเฉพาะของ Poll Café พร้อมสั่ง
เครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานระดับสากลยี่ห้อ Victoria 
Arduino - VA388 Black Eagle ประเทศอิตาลี เป็น
เครื่องชงกาแฟแบบไฮบริดที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งการ
ลงทุนซื้อเครื่องชงกาแฟระดับพรีเมี่ยม นอกจากจะ
ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของเครื่องดื่มแล้ว ยังมองถึง
อนาคตที่ไว้ส�าหรับฝึกฝนส�าหรับใครก็ตามที่ต้องการ
แข่งขันเป็นบาริสต้ามืออาชีพ สามารถมาใช้เป็น

สถานที่ฝึกซ้อมได้ ถือเป็นการตอกย�้าว่า Poll Café 
เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง หากบุคคล
ท่านใดอยากแวะชิมกาแฟรสชาติดี บรรยากาศ
เป็นกันเอง สามารถแวะมาได้ 

• บริเวณชั้น 1 ส�านักงานมหาวิทยาลัย 
เปิดวนัจนัทร์-วนัเสาร์ ตัง้แต่ 07.00 น.-16.30 น. 
หรือติดตามข่าวสารได้ผ่าน FB / IG : PollCafe 

หรือ โทร 09-2619-2390

   

ด้าน	ดร.จันทร์จนา	 
ศิริพันธ์วัฒนา	ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการ

บริการ	โรงเรียนการเรือน 
ในฐานะผู้อ�านวยการ	Café	

By	Home กล่าวต่อว่า Café By Home ถูกรังสรรค์ขึ้น
มาจากนโยบายของท่านอธิการฯ อย่างแท้จริง ตั้งอยู่
บรเิวณส�านกังานอธกิารบด(ีเก่า) ตดิกบั HOME Bakery 
ได้ปรับสถานที่ไว้ส�าหรับรองรับคณาจารย์ นักศึกษา 

และบุคคลภายนอก ไว้นัดเจอ 
และพบปะพูดคุยกัน 
โดยใส่ใจรายละเอียด 
ในการจัดตกแต่งร้าน
ให้มีพื้นที่กว้าง สะดวก
สบายด้วยปลั๊กไฟ และ
มีบริการ Wi-Fi ซึ่ง Café 
By Home ยงัถอืเป็นคาเฟ่ 
ทีโ่ชว์อตัลกัษณ์ด้านอาหาร 
ของมหาวิทยาลัยฯ  
จัดจ�าหน่ายขนมเบเกอรี่ 
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  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันการศึกษา
ที่พวกเราต่างรู้จักและคุ้นเคยกันดีว่ามีจุดแข็ง 
ในเรือ่งของเบเกอร่ีและอาหาร แต่วนันีม้หาวทิยาลยั 
สวนดุสิต กลายเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มี
ความเข้มแข็งในเรื่องของการปรับเปลี่ยน ปรับตัว 
ปรบัวธิกีาร เพือ่เดนิหน้าไปสูเ่ส้นชยัของความส�าเรจ็ 
ทีวั่ดผลได้จากคณุภาพของนกัศกึษาทกุคนทีก้่าวเท้า 
ออกจากรั้วมหาวิทยาลัยด้วยอาวุธทางความรู้ที่
เพียบพร้อมและความสามารถที่บุคคลภายนอก
ต่างยอมรับ 

	 ดร.สุวมาลย์	ม่วงประเสริฐ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับ
ทิศทางของสังคม การจัดการเรียนการสอนจึงต้องตอบสนองกับความต้องการ
ของ ผู้เรียนมากที่สุด	เพราะผู้เรียนยุคใหม่	เกิดในยุคดิจิทัล	(Digital	Native)	
คือ	เกิดมาก็รู้เรื่องเทคโนโลยี เขาสามารถแสวงหาความรู้จากที่ไหนเมื่อไรก็ได้ 
มหาวิทยาลัยจึงใช้นโยบาย BYOD : Bring Your Own Device เพื่อสนับสนุน 
ผู้เรียนทุกคนที่น�าเครื่องมือของตัวเองมาใช้ควบคู่กับการเรียน มีการจัดเตรียม
ระบบ e-Learning รวมทั้งก�าลังจัดท�าสื่อการสอนในระบบ MOOC อยู่หลายวิชา 
ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา
ปฐมวัยใช้ iPad และ Smart Classroom ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง  
จัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในรูปแบบ Library Cafe หลายจุดในมหาวิทยาลัย  
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดเวลา 

	 “ปัจจุบันเราเน้นเรื่องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม	(Active	Learning)	หมายถึง 
อาจารย์ต้องสร้างกิจกรรมให้เด็กลงมือปฏิบัติได้ ส�าหรับรูปแบบของ Active 
Learning มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความถนัดของอาจารย์ บางคนถนัดการใช้ 
เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based Learning) เอาเกมเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 
ผลปรากฏว่า นักศึกษาพอใจมาก เพราะบรรยากาศสนุกสนานไม่เหมือนเรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้นแบบวิธีการเรียนแบบ
“Active Learning” 
ที่มา : นิตยสาร 247 (Twenty - Four Seven)
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

หนังสือ ในบางสาขาวิชาอาจจะต้องเป็นการเรียนรู้โดยการใช้การท�างานเป็นฐาน 
(Work Based Learning) เดก็ลงมอืปฏบิตัทิ�างานได้เลย เพราะฉะนัน้ไม่ว่าจะสาขา 
ไหน	ถ้าอาจารย์ใช้	Active	Learning	ในการสอนก็น่าจะรับประกันได้ว่า	 
เด็กพร้อมที่จะเข้าสู่การท�างานเมื่อจบการศึกษา	สถานประกอบการไม่จ�าเป็น
ต้องมานั่งสอนงานใหม่”

 “เมื่อก่อนคนอาจจะสนใจมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ จะต้องเข้ามาพัฒนาตัวเอง แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว เด็กๆ มองว่า 
มหาวิทยาลัยคือแหล่งที่จะเข้ามาหาประสบการณ์เพื่อความมั่นคงใน
วิชาชีพ เพราะฉะนั้นคุณค่าของมหาวิทยาลัยในสายตาของกลุ่มเป้า
หมายเราเปลี่ยนไปแล้ว เราก็ต้องมาคิดว่าเมื่อสถานการณ์ที่เปลี่ยน 
เป็นแบบนี้ เราจะให้อะไรกับเขาได้บ้าง”
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 ปัจจุบันประเทศไทย ก�าลังประสบปัญหา 
มลภาวะฝุน่ละอองขนาดเลก็เกินมาตรฐาน หรอืเรยีกว่า 
ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลยังอยู่ในขั้นวิกฤต เริ่มส่งผลอันตรายต่อ  
สุขภาพนั้น ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สวนดสุติ รศ.ดร.ศโิรจน์ ผลพันธนิ อธกิารบด ี
ได้แสดงความห่วงใยและมอบนโยบายการ
ดูแลนักเรียน-นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ โดยมอบหมายให้กองอาคาร
สถานทีด่�าเนนิการ เพือ่ลดปรมิาณฝุน่ละออง
PM 2.5 ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน 
กองบรรณาธิการเลย ขอสัมภาษณ์ นายพรรษวัชร 
อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่ ว่าได้
ออกมาตรการอย่างไร ส�าหรับเรื่องดังกล่าวนี้? และ
ต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง? หากมีความเสี่ยงใน
การสูดดมฝุ่น PM 2.5 เข้าร่างกาย
 A	:	ท่านอธกิารฯ	ได้แสดงความห่วงใย	และ
ได้มอบหมายงานให้กองอาคารสถานที	่เป็นแกนหลกั 
ในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว	ณ	ปัจจุบัน	ได้
ด�าเนินการอย่างไรบ้างแล้ว?	
 B	: เบื้องต้น ได้ออกมาตรการการลดฝุ่น
ละออง PM 2.5 และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
แล้ว ในภาพรวม ได้สั่งให้ช่างลงพื้นที่ ตรวจดูบริเวณ
อาคารที่สามารถติดตั้งสเปรย์พ่นน�้าในที่สูง	โดย
เฉพาะบริเวณโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	ที่มีเด็กเล็ก
อยู่เป็นจ�านวนมาก	ปัจจุบัน	ได้ติดตั้งเสร็จเป็นที่

มาตรการคมุเข้ม
เรือ่งฝุน่ละออง PM 2.5
ห่วงเดก็เลก็เป็นพเิศษ และบคุลากร
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดสิุต
กองบรรณาธิการ

รวมถึงแนวกระจกและราวสแตนเลส เพื่อลดการสะสม
ของ ปริมาณฝุ่น พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือบุคลากร
จอดรถต้องดับเครื่องยนต์ด้วย
 A	:	แนะแนวทางในการปฏิบัติตน	เพื่อ
หลีกเลี่ยง	หรือ	ป้องกันฝุ่นละออง	PM	2.5	เข้าสู่
ร่างกายหน่อย
 B	: ส�าหรับแนวทางการป้องกันฝุ่นละออง 
PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายนั้น ทางศูนย์สิ่งแวดล้อมได้จัด
ท�าข้อมูล เป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
บุคลากรแล้ว	รณรงค์ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
ละอองมาตรฐาน	N95	เวลาออกนอกอาคารสถานที่ 
แต่หากหาซื้อไม่ได้	สามารถสวมหน้ากากอนามัย	
และซ้อนทับด้วยทิชชูเนื้อละเอียด	2	แผ่น	และ
ควรเปลี่ยนทิชชูอย่างสม�่าเสมอ	หรือสวมหน้ากาก
อนามัยที่ซ้อนทับกัน	2	ชั้น	งดกิจกรรมกลางแจ้ง 
และหากร่างกายมีความผิดปกติ เช่น มีผื่นแดงตาม
ผิวหนัง คันตามร่างกาย เลือดก�าเดาไหลโดยไร้สาเหตุ 
ควรฉุกคิดไว้ก่อนว่าอาจแพ้ฝุ่น และรีบพบแพทย์เพื่อ
ตรวจร่างกายหาสาเหตุให้แน่นอนอีกครั้ง 
 กองบรรณาธิการ	ตดิตามผลการด�าเนินงาน
ของกองอาคารสถานทีไ่ด้เห็นความเข้มงวดอย่างเป็น 
รปูธรรม	นอกเหนอืจากภารกจิข้างต้นทีผู่อ้�านวยการ 
กองอาคารสถานทีก่ล่าวมาน้ัน	ปัจจบุนั	มกีารตดิตัง้ 
โทรทัศน์	รายงานสถานการณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ	
บริเวณถนนราชวิถี	และบริเวณสถานีดับเพลิง
สามเสนให้แก่บุคลากรได้รับทราบแบบวันต่อวัน	
ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศใน	2	เดือนที่ผ่านมา	(1	ม.ค.	
-	28	ก.พ.	2562)	มีแนวโน้มดีขึ้นตามล�าดับ	จนค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก	(0-25)	สะท้อนให้เห็นว่า
มาตรการลดฝุ่นละออง	PM	2.5	ที่ทางรัฐบาลขอ
ความร่วมมือให้ช่วยกันทั่วประเทศ	อาจส่งผลไม่
มากก็น้อย	และหากเราทุกคนช่วยกันปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง	ก็จะลดปัญหาและแก้ไขได้อย่างยั่งยืน

เรียบร้อย อาทิ หน้าอาคาร 1 บนอาคารส�านักงาน
มหาวิทยาลัย อาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ และบริเวณหน้าร้าน La-O-Snack เพื่อให้
ละอองน�้าจับฝุ่นละออง PM 2.5 ควบคุมค่าดัชนี
คุณภาพอากาศให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม 
 A	:	เร่ืองฝุน่ละออง	PM.	2.5	กบัเดก็เลก็	
โรงเรยีนสาธติละออฯ	มคีวามกงัวลมากน้อยขนาด
ไหน?
 B	: ตามจรงิ ท่านอธกิารฯ มคีวามห่วงใยถงึ
บคุลากรทุกท่าน แต่น้องๆ นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ 
ละออฯ จะมีความห่วงใยเป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กเล็ก 
มีผิวอ่อนโยน เกิดความระคายเคืองได้ง่าย และที่
ส�าคัญถ้าเด็กเล็กมาก อย่างน้องชั้นอนุบาลหนูน้อย 
ความสามารถในการสื่อสารไม่เหมือนผู้ใหญ่ หากเกิด
การแพ้ หรือได้รับอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 จะบอก
กล่าวไม่ได้ เลยออกมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด 
อาทิ ได้ปิดการเรียนการสอนตามประกาศจากรัฐบาล
ที่ขอความร่วมมือมายังสถานศึกษาในช่วงผ่านมา  
งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด และกองอาคารสถานที่ 
ได้ท�าการอบโอโซนห้องเรียนทุกห้องในทุกสัปดาห์ 
เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันความปลอดภัยของนักเรียน
 A	:	แล้วมาตรการการดูแลส�าหรับบคุลากร 
ของมหาวทิยาลยัฯ	มแีนวทางอย่างไรบ้าง?
 B	: กองอาคารสถานที่ ได้พยายามแจก
หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับบุคลากร
ทุกท่าน ท�าความสะอาดพื้นราบ ขัดล้างพื้น ก�าแพง 

นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย
ผู้อ�านวยการกองอาคารและสถานที่
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สร้างความมัง่คัง่และมัน่คง 
ด้วยการสร้าง
“วนิยัจากการออม”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันธณี สุดศิริ 
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ�ากัด

 
จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว 
อัตราการเติบโตลดลงกว่าที่มีการ
ประเมินไว้ ส่งผลให้มีบางกิจการ 
เลิกจ้างพนักงาน บางบริษัทไม่มีการ
ท�างานล่วงเวลา ไม่มีการจ้างงานพิเศษ 
ท�าให้รายได้ลดลง จากปัญหาต่างๆ 
เหล่านี้ ส่งผลกระทบถึงสถานะทางการ
เงินของบุคคลท�าให้การใช้จ่ายเงินไม่
คล่องตัว โดยเฉพาะด้านการวางแผนการ
เงินของบุคคลเพื่อให้มีเงินเหลือส�าหรับ
เก็บออมนั้น เป็นสิ่งส�าคัญที่บุคคลควรมี
การวางแผนจัดสรรเงิน โดยแบ่งออกเป็น
สัดส่วนตามความจ�าเป็นของแต่ละบุคคล
เพื่อเก็บออมและแบ่งไว้ใช้จ่ายในการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แต่ต้องมีเก็บ ออม

เงินไว้เพื่อใช้ในอนาคต หรือน�าไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลงอกงามขึ้นมา 
แต่สิ่งที่ส�าคัญในการออม คือ วินัยการออม นิสัยการออมของบุคคลที่แตก
ต่างกันออกไป บุคคลต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเก็บออมเงินและปฏิบัติเป็น
ประจ�าและสม�่าเสมอจนติดเป็นนิสัย เมื่อมีรายได้อย่าพึ่งรีบน�าไปใช้ ให้ฝากเข้า
บัญชีไว้ก่อน แล้วจึงน�ามาจัดสรรปันส่วนเป็นเงินออมและค่อยใช้จ่าย อย่าสร้าง
นิสัยโดยการใช้ก่อนเหลือแล้วค่อยออม เพราะจะไม่มีเงินเก็บเนื่องจากใช้จนหมด 
นี่คือสิ่งที่บุคคลจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ นิสัยในการออมเงินให้ได้เสียก่อน และ

เมื่อบุคคลออมเงินได้แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลในการลงทุนในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
จ�าเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการลงทุน เพื่อที่จะท�าให้เงินออมของบุคคลนั้น เกิด 
ดอกผลงอกเงยขึ้นมา เพื่อ “ให้เงินท�างานแทนเรา” เพื่อสร้างความมั่งคั่งและ
มัน่คงทางการเงนิตามสมการเพือ่ความมัน่คงทางการเงนิของบุคคล โดยในปัจจบุนั 
บุคคลจะต้องน�ารายได้ที่ได้รับ มาหักด้วยจ�านวนเงินที่ต้องการออม และเหลือ 
เท่าไหร่ค่อยใช้จ่าย ซึ่งถ้าท�าได้ก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
ตัวบุคคลเอง
 ดังนั้น การออม (Saving) คือ “ความตั้งใจที่จะเก็บเงินหรือออมไว้
ใช้จ่าย ในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องการ เก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
หรือเก็บไว้เพื่ออนาคตหลังเกษียณอายุ และน�าไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผล
เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินของบุคคล
 ถ้าบุคคลสามารถท�าได้ตามหลักการออมเงินข้างต้นก็จะมีเงินออม  
สิ่งส�าคัญก็คือ การเก็บออมเงินให้อยู่และเก็บเป็นประจ�าสม�่าเสมอทุกๆ เดือน 
เพื่อให้เงินเกิดดอกออกผลเพิ่มพูลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จ�ากัด ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือให้บุคคลที่เป็นสมาชิกมีเงิน
ออมไว้เพื่ออนาคตไว้ใช้ในยามจ�าเป็น หรือไว้ใช้ในวัยเกษียณ เพราะระบบของ
สหกรณ์เองก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกสหกรณ์ และการออม
เงินกับสหกรณ์ จะช่วยให้สมาชิกมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอ โดยการหักจาก
เงินเดือนโดยตรงเป็นประจ�าทุกเดือนตามความต้องการของสมาชิก ถ้าสมาชิก
ท่านใดมีเงินรายได้มากขึ้นก็สามารถมาซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นได้ หรืออาจน�ามาฝากออม
ทรัพย์หรือฝากประจ�าไว้กับสหกรณ์ก็ได้เช่นกัน แต่ถ้ามีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน
ก็สามารถมากู้เงินกู้สามัญ	และเงินกู้ฉุกเฉินกับสหกรณ์ได้	โดยเงินกู้ฉุกเฉิน	
วงเงิน	20,000	บาท	และจะได้รับเงินกลับไปในวันที่กู้	สามารถช่วยสมาชิก
บรรเทาปัญหาทางการเงินได้	และการฝากเงินกับสหกรณ์ก็จะได้รับเป็น
ดอกเบี้ย	การส่งหุ้นรายเดือนก็จะได้รับเงินปันผล	ซึ่งผลตอบแทนที่สมาชิกได้
รับนี้	มีอัตราที่สูงกว่าการน�าไปฝากธนาคาร	พนักงานของมหาวิทยาลัยท่าน
ใดยังไม่ได้เป็นสมาชิก	และหากสนใจ	สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์	(มสด.)	โทรศัพท์	0	2244	5470	-	1	หรือ
sahakorn.dusit.ac.th/1216

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2557

ภาพที่	1	สมการความมั่นคงการเงิน
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บทสรปุแห่งความส�าเรจ็
ของสภาคณาจารย์และพนกังาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน

 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มีพันธกิจที่ส�าคัญ คือ การให้ค�าปรึกษา 
และข้อแนะน�าแก่มหาวทิยาลยั ส่งเสรมิจรรยาบรรณ
ความก้าวหน้าและผดุงเกยีรติของคณาจารย์และ 
พนักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย ซึ่งสภา
คณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ประกอบด้วย  
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คณะอนุกรรมการฝ่าย
พัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และคณะ
อนุกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 การด�าเนินงานมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 
ระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2562 มีกลยุทธ์จ�านวน 
4 กลยทุธ์ คอื กลยทุธ์การบรหิารและการจดัการกลยทุธ์ 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตจรรยาบรรณ และผดุง
เกียรติของบุคลากร กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์
และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาคม และกลยุทธ์
การพิทักษ์ผลประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร 
แบ่งการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ออกเป็น 27 โครงการ 
และด�าเนินงานอย่างมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นสภาฯ ที่ได้
รับการยอมรับและเป็นที่พึ่งของบุคลากรในการรักษา
สิทธิประโยชน์และผดุงเกียรติของบุคลากรและ 
มหาวิทยาลัย การท�างานมุ่งยึดหลักการรักษา  
ธรรมาภิบาล มีจิตบริการ และท�างานเชิงรุก

ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสู่ประชาคมและ
สาธารณะ การส่งเสริมความรู้ รักษาสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการของบุคลากร การรับเรื่องร้องเรียนและ
ร้องทุกข์ของบุคลากร  การตรวจสอบปัญหาและ 
ธรรมาภิบาลในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทุ่มเทแรง
กาย	แรงใจส�าหรับปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	สมกับที่ประชาคม
ชาวสวนดุสิตทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้	
โดยมุ่งหวังให้สภาคณาจารย์และพนักงานได้รับ
การยอมรับ	เป็นที่พึ่งของบุคลากร	ในการรักษา
สิทธิประโยชน์	และผดุงเกียรติของพวกเราชาว
ประชาคมสวนดุสิตต่อไป	ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร	
คณาจารย์	บุคลากรทุกท่าน	ที่ให้โอกาสสภา
คณาจารย์และพนักงานได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
ครั้งนี้อย่างสุดซึ้ง	
ขอขอบคุณค่ะ/
ครับ 

 ผลการด�าเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน	
2559	-	มีนาคม	2562	รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด	
2	ปี	11	เดือนนั้น	ได้มีผลงานที่ส�าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม	คือ	การผลักดันให้บุคลากรมีเครื่อง
แบบพนักงานมหาวิทยาลัย	รวมถึงสามารถขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้	และจัดให้ 
มีบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม	ส�าหรับโครงการ	หรือ 
กิจกรรมเด่นๆ	ที่มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทุกปีประกอบไปด้วย	
 การจัดท�าเว็บไซต์, การศึกษาวิจัยสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของบุคลากร, จัดแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
บุคลากร, ประชุมร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มทร.พระนคร, โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(ครั้งที่ 1 วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก), โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร, 
จัดแข่งขันกีฬา Sport For Health ส�าหรับบุคลากร, 
โครงการประชุมสภาคณาจารย์สัญจร (ครั้งที่ 3 ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน), โครงการส่งเสริม 
จรรยาบรรณและความรัก
ความผูกพันเราชาวสวน
ดุสิต และให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานส�าหรับ
สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มทร.ศรีวิจัย 
รวมถึงการเผยแพร่
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มสด.จัดพธิบีวงสรวงศาลหลวงปู่ชยัมงคล 
ประจ�าปี 2562
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจ�า
ปี 2562 และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการ
บ�านาญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้น�าการท�าพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ 
และเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ 
เข้าร่วม ณ ศาลพ่อปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลยัสวนดสุติ จัดท�าบญุ 
ตกับาตรเนือ่งในวนัปีใหม่
พ.ศ.2562
 คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี  
มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ร่วมท�าบุญตักบาตร ถวายภตัตาหาร
เช้าแด่พระสงฆ์จ�านวน 18 รปู และสกัการะหลวงปูช่ยัมงคล 
เนือ่งในวนัปีใหม่ พ.ศ. 2562 พร้อมรบัฟังสมัโมทนยีกถา
ให้พรปีใหม่ โดย พระราชธรรมวาท ี(ชัยวฒัน์ ธมมฺวฑฺฒโน) 
ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัประยรุวงศาวาส เพือ่ความเป็นสิริมงคล 
และรบัประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารรักตะกนษิฐ  
ช้ัน 1-2  มหาวทิยาลยัสวนดุสติ วนัท่ี 3 มกราคม 2562 

คณะกรรมการพฒันากรอบมาตรฐานอาจารย์ 
มอือาชีพด้านการสอน จดัอบรมเชงิปฏิบตักิาร 
เรือ่ง “Service Learning as Instruments to 
Increase Civic Engagement”
 คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Service Learning as Instruments to Increase  
Civic Engagement” โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ 
จากคณะต่างๆ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
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สถาบันขงจือ่ สุพรรณบรุ ี จดัโครงการอบรม
ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่วให้กบัต�ารวจท่องเทีย่ว
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ให้กับต�ารวจท่องเที่ยว โครงการดังกล่าว อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันขงจื่อ
ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และในฐานะกรรมการอ�านวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และ Mr.Wang Huichang ตัวแทน 
ฮัน่ป้ันประจ�าประเทศไทย กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวทิยาลยั 
สวนดุสิต โดยพลต�ารวจตรี วรพงษ์  ทองไพบูลย์  ผู้บังคับการต�ารวจท่องเที่ยว 1 
ได้น�าบุคลากรจากต�ารวจท่องเที่ยวสังกัดกองบังคับการต�ารวจท่องเที่ยว 1 เข้ารับ
การอบรมจ�านวน 90 นาย เพื่อส่งเสริมให้ต�ารวจท่องเที่ยว มีทักษะการใช้ภาษาจีน
เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร และการประสานงานกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ตลอดจนมี
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน ส่งผลให้เข้าใจนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้น เกิด
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต�ารวจท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีน

กองบรหิารงานบุคคล มสด. จดัอบรมหลกัสูตร 
KM Speed Up การเขยีนผลงานเข้าสูร่ะดบั
ช�านาญการส�าหรบัพนกังานมหาวทิยาลยัสาย
สนบัสนนุ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร KM Speed 
Up การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับช�านาญการส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 
รองผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มาบรรยายหัวข้อ “คู่มือการปฎิบัติงาน
ส�าหรับประเมินเข้าสู่ระดับช�านาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
และหัวข้อ “กระบวนการและเทคนิคในการจัดท�าผลงานการสังเคราะห์งาน
ส�าหรับการประเมินเข้าสู่ระดับ “ช�านาญการ” ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 301 
อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนา 
ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

มสด. จดันทิรรศการ “การปฏบิตักิารสอน
ในสถานศกึษา” ประจ�าปีการศกึษา 2561
คณะครุศาสตร์ ร่วมกบั คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยสวนดสุติ จดันทิรรศการ 
“การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา” 
ประจ�าปีการศกึษา 2561
 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 และเชิญตัวแทน 
ผู้บริหารของสถานศึกษาในเครือข่าย ที่รับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอน มาแลก
เปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเป็นการน�าเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
ที่ออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และบูรณาการความรู้ทั้งหมดเผยแพร่สู่
สาธารณชน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้
นักศกึษาแสดงศกัยภาพทางวิชาการในระดบัเริม่ต้น ทัง้น้ีได้รบัเกยีรติจาก ดร.สทิธิพร 
เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารรักตะ
กนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
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โรงเรยีนกฎหมายและการเมอืง 
จดัโครงการรูเ้ท่าทนัการเลอืกตัง้ 
ตามรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง ได้จัดโครงการ รู้เท่าทันการเลือกตั้ง ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพราะเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการที่จะใช้
สทิธิใ์นการเลอืกตัง้ของศกึษา ในมหาวิทยาลยัฯ และเผยแพร่ความรู ้
ในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้สิทธิการเลือกตั้ง พร้อมกับ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้า
นอกเขตเลือกตั้งให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ถือเป็นการน�า
ศักยภาพของคณาจารย์ และนักศึกษาออกมาแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ส่งเสริม และปลูกฝังให้เยาวชนยุคใหม่ ตระหนักสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของตนเอง ป้องกันการนอนหลับทับสิทธิ หรือ ลด
อัตราการเกิดบัตรเสียในการเลือกตั้งในอนาคต

ศนูย์วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ
รบัรางวลัตราสัญลกัษณ์ G-Green
ระดบัประเทศ ประจ�าปี 2561
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ 
G-Green ระดับประเทศ ประจ�าปี 2561 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและประกาศ
เกียรติคุณแก่สถานประกอบการ โรงแรม และส�านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) 
ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

|SDU Timeline14Social Tag



SDU Timeline| 15 Coming Up



 SDU Timeline ฉบับเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2562 ถือเป็นวารสาร
ฉบับแรกของปี พ.ศ. 2562 กองบรรณาธิการต้องขอกล่าวค�าว่า “สวัสดีปีใหม่ 
สวัสดีปีหมูทอง” แก่ทุกๆ ท่านอีกครั้ง และในทุกคอลัมน์ กองบรรณาธิการยังคง
ตั้งใจ และมุ่งมั่นในการจัดท�าวารสาร SDU Timeline เช่นเดิม ยังคงมีเนื้อหา ข่าว 
หรือกิจกรรมเด่นๆ อัดแน่น ซึ่งกองบรรณาธิการได้วางเนื้อหาของ คอลัมน์	SDU	
Direction เกี่ยวกับแนวนโยบายท่านอธิการบดี มอบไว้ที่ประชุมบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน คอลัมน์	Special	Report เปิดใจแนวคิดท่านอธิการฯ 
สร้าง Café Library 13 แห่ง : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ และไฮไลท์ส�าคัญอีกข้อหัว คือ 
คอลัมน์	Show	me สัมภาษณ์ท่าน ผอ.กองอาคารและสถานที่ กับมาตรการคุมเข้ม
ผุ่นละออง PM 2.5 
 นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ บทสรุปแห่งความส�าเร็จของสภา
คณาจารย์และพนักงาน ถ่ายทอดผ่าน คอลัมน์	SDU	Voice และคอลัมน์	Like	
&	Share บทความสร้างนิสัยการออม “สร้างความมั่นคั่งและมั่นคง ด้วยการสร้าง 
: วินัยจากการออม” พร้อมข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยอีกมากมาย 
ติดตามอ่าน ทุกคอลัมน์ได้ในฉบับดังกล่าวนี้ 

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

Special Report 4 - 7 
เปิดใจอธิการบดี...
สร้าง CaféeææÆ≤́ Library 13 แห่ง
ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้”

Academic 8 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้นแบบวิธีการ
เรียนแบบ “Active Learning”

Show me 9 
มาตรการคุมเข้ม เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

SDU Direction 3
อธิการฯ ย�้าชัด อาจารย์ต้องมีคุณภาพ!!
“เน้นสื่อสารและเชื่อมโยง… ให้เกิดความรู้ใหม่แบบบูรณาการ” 

Like & Share 10 
สร้างความมั่งคั่งและมั่นคง 
ด้วยการสร้าง “วินัยจากการออม”

SDU Voice 11
บทสรุปแห่งความส�าเร็จ
ของสภาคณาจารย์และพนักงาน

Social Tag 12 - 14
ภาพกิจกรรม-ข่าว
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EDITOR at Large
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ : ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ : ผู้อ�านวยการส�านักงานมหาวิทยาลัย 

EDITOR
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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


