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จดหมายข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์
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อธิิการบดีี ห่่วงใย
“บุคลากร เด็ีกเล็ก-นัักศึึกษา”
ออกประกาศึเข้้ม พร้อมยกระดัีบ
มาตรการเฝ้้าระวัง COVID-19
กองบรรณาธิิการ

  มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต โดุย รศ.ดุร.ศิโรจน์
ผลัพัันธิิน อธิิการบดีุ ไดุ้มีควิามห่วิงใยในสถานการณ์
ดัุงกล่ัาวิ จึงออกประกาศมหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต 
เร่�องมาตรการแลัะการเฝ้้าระวัิงการระบาดุของโรค
ไวิรัสโคโรนาสายพัันธ์ุิใหม่ 2019 (COVID-19) 
(ฉบับที� 2) ดัุงนี�

1.	 งดและหลีกเลี�ยงการเดินทางไปหรือแวะผ่่าน	(Transit) 
	 ประเทศกล่่มเสีี่�ยงต่่อการติ่ดเชืื้�อไวรัสี่โคโรนา	
	 (COVID-19)	ตั่�งแต่่วันที�	27	ก่มภาพัันธ์์	2563		
	 จนถึึงวันที�	31	พัฤษภาคม	2563	จนกว่าจะมีการ	
	 เปลี�ยนแปลงดังนี�
	 1.1	 การเดินทางไปเพืั�อภารกิจมหาวิทยาลัย	

	 สี่วนด่สิี่ต่	ให้งดการเดินทางไปยังประเทศกล่่ม	
	 เสีี่�ยงดังกล่าวท่กกรณีี	และกรณีีได้รับอน่มัติ่	
	 เพืั�อเดินทางไปยังประเทศกล่่มเสีี่�ยง	อย่่ก่อน	
	 วันประกาศนี�	และยังไม่ได้เดินทาง	ให้บ่คลากร	
	 งดหรือเลื�อนการเดินทางไปให้พ้ันระยะเวลาที�	
	 กำาหนดในข้้อ	1

	 1.2	 การเดินทางส่ี่วนตั่ว	ข้อให้งดหรือหลีกเลี�ยง	
	 การเดินทาง	กรณีีที�มีเหต่่ผ่ลหรือความจำาเป็น	
	 อย่างยิ�งไม่อาจหลีกเลี�ยงการเดินทางไปยัง	
	 ประเทศกล่่มเสีี่�ยงต่่อการติ่ดเชืื้�อไวรัสี่โคโรนา		
	 (COVID-19)	ได้	ให้บ่คลากร/นักศึกษา	แจ้ง	
	 เหต่่ผ่ลหรือความจำาเป็นดังกล่าวต่่อผ้่่บังคับ	
	 บัญชื้า/คณีบดี	โดยผ่่านอาจารย์ที�ปรึกษา 
	 เพืั�อพิัจารณีา	และเมื�อเดินทางกลับมาถึึง	
	 ประเทศไทยแล้วให้ดำาเนินการต่ามข้้อ	2

	2.	บ่คลากร/นักศึกษา	ที�เดินทางกลับหรือแวะผ่่าน	
	 (Transit)	ประเทศกล่่มเสีี่�ยงต่่อการติ่ดเชืื้�อไวรัสี่
	 โคโรนา	(COVID-19)	เมื�อกลับมาถึึงประเทศไทย
	 ให้ดำาเนินการ	ดังนี�
	 2.1	กรณีีได้รับอน่มัติ่ให้ไปเพืั�อภารกิจข้อง		

	 มหาวิทยาลัย	ให้รายงานตั่วกับกองบริหารงาน	
	 บ่คคล	โดยผ่่านระบบ	e-office	และให้หย่ด	
	 ปฏิิบัติ่งานเป็นเวลา	14	วัน	นับจากวันที�เดิน	
	 ทางกลับ	(นับรวมวันหย่ด)	โดยไม่ถืึอเป็นวันลา

	 2.2	 กรณีีเดินทางส่ี่วนตั่ว	ข้อให้บ่คลากร/นักศึกษา		
	 หย่ดปฏิิบัติ่งาน/หย่ดเรียน	เป็นเวลา	14	วัน		

	 นับจากวันที�เดินทางกลับ	(นับรวมวันหย่ด)		
	 สี่ำาหรับบ่คลากร	ให้ใช้ื้สิี่ทธิ์วันลาป่วย	ลากิจ		
	 หรือลาพัักผ่่อน	แล้วแต่่กรณีี	ทั�งนี�	ข้อให้	
	 บ่คลากร/นักศึกษา	เฝ้้าสัี่งเกต่อาการต่นเอง	
	 อย่างใกล้ชิื้ดหากพับว่ามีไข้้	หรือมีอาการผิ่ด	
	 ปกติ่ทางระบบทางเดินหายใจ	หรือมีอาการที�	
	 มีความเสีี่�ยงต่่อการเกิดโรค	ให้ไปพับแพัทย์ที�	
	 โรงพัยาบาล	ไม่ควรรักษาต่นเอง	เพืั�อป้องกัน	
	 ไม่ให้แพัร่เชืื้�อได้ต่่อไป

	 2.3	หากครบกำาหนด	14	วัน	นับจากวันที�เดินทาง	
	 กลับ	เมื�อกลับเข้้ามาปฏิิบัติ่งาน/เข้้ามาเรียนใน	
	 มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	ให้นำาใบรับรองแพัทย์	
	 มายื�นที�กองบริหารงานบ่คคล/คณีบดี	โดยผ่่าน 
	 อาจารย์ที�ปรึกษา	ก่อนเข้้าพืั�นที�และให้สี่วมใส่ี่	
	 หน้ากากอนามัยต่่อไปอีก	1	สัี่ปดาห์	

3.	หากบ่คคลในครอบครัวหรือบ่คคลใกล้ชิื้ดข้อง
	 บ่คลากร/นักศึกษา	ที�พัักอาศัยในบ้านเดียวกัน
	 มีประวัติ่เดินทางไปยังประเทศกล่่มเสีี่�ยงต่าม
	 ช่ื้วงเวลาดังกล่าว	ต่ามข้้อ	1	ให้บ่คลากร/นักศึกษา
	 แจ้งกองบริหารงานบ่คคล/คณีบดีรับทราบโดย
	 ผ่่านอาจารย์ที�ปรึกษา	

4.	งดและหลีกเลี�ยงการเชิื้ญบ่คคลจากต่่างประเทศ
	 มาร่วมการประช่ื้ม	การสัี่มมนา	หรือการดำาเนิน
	 การใดๆ	ที�เกี�ยวข้้องกับมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	
	 ระหว่างวันที�	27ก่มภาพัันธ์์	2563	จนถึึง
	 31	พัฤษภาคม	2563	ออกไปก่อน	แต่่หากมีความ
 จำาเป็น	ข้อให้เสี่นอเหต่่ผ่ลต่่อมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่
	 พิัจารณีา	และให้แจ้งบ่คคลที�เชิื้ญมาดังกล่าว 
	 ปฏิิบัติ่ต่ามมาต่รการการป้องกันการติ่ดเชืื้�อ
	 และการเฝ้้าระวังการระบาดข้องโรคไวรัสี่โคโรนา
	 สี่ายพัันธ์่์ใหม่	2019	(COVID-19)	ที�มหาวิทยาลัย
	 สี่วนด่สิี่ต่ประกาศอย่างเคร่งครัด
5.	กล่่มพันักงาน	Outsource	และพันักงานสัี่ญญาจ้าง
	 อื�นๆ	ที�ปฏิิบัติ่งานในพืั�นที�ข้องมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่ 
	 ข้อให้ปฏิิบัติ่ต่ามแนวทางที�ประกาศไว้นี�	โดยให้
	 รายงานกับผ้่่ด่แลงานโดยต่รง	และกองบริหารงาน 
	 บ่คคลทราบ

6.	ผ้่่ที�ใช้ื้บริการพืั�นที�ข้องมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่
	 เช่ื้น	ธ์นาคาร	ร้านค้า	ที�ปฏิิบัติ่งานในพืั�นที�ข้อง
	 มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	ข้อให้ถืึอปฏิิบัติ่ต่ามแนวทาง	
 ในประกาศนี�	โดยให้ประสี่านงานกับกองอาคาร	
	 และสี่ถึานที�

7.	ให้วิทยาเข้ต่ส่ี่พัรรณีบ่รี	และศ่นย์การศึกษานอก
	 ที�ตั่�ง	ปฏิิบัติ่ต่ามประกาศนี�อย่างเคร่งครัด	โดยให้
	 รายงานต่่อรองอธิ์การบดีฝ่้ายวิทยาเข้ต่ส่ี่พัรรณีบ่รี	
	 และผ้่่อำานวยการศ่นย์การศึกษานอกที�ตั่�ง	ทั�งนี�
	 ข้อให้ส่ี่งข้้อม่ลดังกล่าวมายังกองบริหารงานบ่คคล
	 ทราบโดยด่วน

8.	การไม่ปฏิิบัติ่ต่ามประกาศนี�	หรือคำาสัี่�งโดยชื้อบ
	 ด้วยกฎหมาย	ข้องผ้่่บังคับบัญชื้าต่ามประกาศนี�	
	 เป็นความผิ่ดวินัย	หรือวินัยร้ายแรง	แล้วแต่่กรณีี
	 รวมทั�งความผิ่ดอื�นทางกฎหมาย

 มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต ตระหนักถึง
ควิามปลัอดุภััยแลัะสุขภัาพัของบุคลัากร/นักศึกษา 
รวิมทั�ง ควิามรับผิดุชอบต่อส่วินรวิมในการป้องกัน
การแพัร่ระบาดุของเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดุยไดุ้ติดุตามข้อมูลัการรายงาน
สถานการณ์ จากกรมควิบคุมโรค กระทรวิงสาธิารณสุข 
มาอย่างใกล้ัชิดุ แลัะกำาหนดุมาตรการในการควิบคุม
การแพัร่ระบาดุเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที�สอดุคล้ัองกับมาตรการของกรมควิบคุมโรค 
กระทรวิงสาธิารณสุข

 ทั�งนี� ขอให้บุคลัากร/นักศึกษา ดูุแลัสุขภัาพั
ร่างกายให้แข็งแรง หมั�นล้ัางม่อให้สะอาดุอย่าง
สมำ�าเสมอ สวิมหน้ากากอนามัยทุกครั�งเม่�ออยู่ 
ในที�ชุมชน ปฏิิบัติตามประกาศนี�อย่างเคร่งครัดุ 
โดุยร่วิมให้ข้อมูลัที�ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ั�อให้การ
ดูุแลับุคลัากร/นักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิิภัาพั
แลัะแสดุงถึงการตระหนักในควิามรับผิดุชอบต่อ
ส่วินรวิม รวิมทั�งติดุตามข่าวิสารจากมหาวิิทยาลััย
สวินดุุสิตอย่างต่อเน่�อง เพ่ั�อให้เข้าใจสถานการณ์
แลัะการดูุแลัตนเอง

  สถานการณ์การแพัร่ระบาดุของโรคไวิรัสโคโรนาสายพัันธ์ุิใหม่ 2019 
(COVID-19) กลัายเป็นปัญหาที�นานาประเทศทั�วิโลักต่างตกอยู่ในสถานการณ์เดีุยวิกัน 
นั�นค่อ การแพัร่กระจายของเช่�อโควิิดุ-19 แลัะมีแนวิโน้มควิามรุนแรงเพิั�มมากขึ�น 
จะเห็นไดุ้จากหน่วิยงานภัาครัฐ ภัาคเอกชน แต่ลัะประเทศต่างระดุมกำาลัังช่วิยเหล่ั
แลัะเยียวิยาประชาชนประเทศของตนอย่างสุดุควิามสามารถ เช่นเดีุยวิกับ “ประเทศไทย” 
กระทรวิงสาธิารณสุข ไดุ้แถลังควิามค่บหน้าสถานการณ์ผู้ติดุเช่�อโควิิดุ-19 (รายวัิน) ซึึ่�งพับ
ตัวิเลัขมีผู้ติดุเช่�อในประเทศไทยเพิั�มขึ�นอย่างเป็นนัยสำาคัญ
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StoryStory

9 มาตรการ 
ป้องกันัการระบาดีข้อง  COVID-19 
มห่าวิทยาลัยสวนัดุีสิต
“เราจะผ่่านัวิกฤตไวรัส COVID-19 ไปด้ีวยกันั”

ตั�งจุดีคัดีกรอง
ผ้้่ปฏิิบัติงานั

และผ้้่ใช้้บริการ

1
บุคลากรผ้้่ปฏิิบัติงานั
และผ้้่ใช้้บริการ 
สวมห่น้ัากากอนัามัย

6

ทำาความสะอาดี
อาคาร ห้่องเรียนั 

และสำานัักงานั

2
ตั�งจุดีบริการเจล
แอลกอฮอล
ทำาความสะอาดีมือ

7

ทำาความสะอาดีพื�นัที�
สาธิารณะทั�งภายในั

และภายนัอก

3
เว้นัระยะห่่างทางสังคม
8

อบโอโซนัฆ่่าเชื้�อ
ห้่องเรียนั

และสำานัักงานั

4
ร้านัอาห่ารสวมถุุงมือ
และสวมห่น้ัากากอนัามัย

9

พ่นัฆ่่าเชื้�อ 
พื�นัที�สาธิารณะ

5
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ร้านัอาห่ารสวมถุุงมือ
และสวมห่น้ัากากอนัามัย
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 ผัดุกะเพัรา อาหารจานดุ่วินแบบไทยไทยซึึ่�งเป็น
ที�นิยมในหมู่คนทุกเพัศทุกวัิย แล้ัวิเม่�อคิดุอะไรไม่ออก
บอกอะไรไม่ถูก ไม่รู้จะทานอะไร? คนส่วินใหญ่ก็มักจะลังเอย
ที�อาหารจานดุ่วินดัุงกล่ัาวิเป็นลัำาดัุบต้นๆ จนดูุเหม่อนจะเรียก
ไดุ้ว่ิาเป็นอาหารสิ�นคิดุก็คงไม่ผิดุนัก...

	 สิี่�งที�ต่อกยำ�าความเป็นอาหารยอดนิยม	คงหนีไม่พ้ันผ่ลการสี่ำารวจ
ความคิดเห็นประชื้าชื้น	จำานวน	424	ตั่วอย่าง	โดย	“สี่วนด่สิี่ต่โพัล”	
มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	ในประเด็น	“เมน่ยอดฮิิต่ในย่คโควิด-19	ระบาด..!!”	
ซึึ่�งพับว่า	“ประชื้าชื้น”	ถึึง	31.60%	เทใจให้	“ผั่ดกะเพัรา”	เป็นเมน่ยอดฮิิต่ที�
อยากรับประทานมากที�ส่ี่ด	ณี	วันนี�
	 ความนิยมข้องผั่ดกะเพัราหากมองในมิติ่พืั�นพืั�น	ก็อาจม่่งประเด็น
ไปที�ความค้่นเคย	การเป็นอาหารที�ติ่ดปาก	สัี่�งง่าย	หาทานได้ง่าย	รสี่ชื้าติ่ที�
อร่อยถ่ึกปากจัดจ้าน	กลมกล่อม		ใช้ื้ระยะเวลาในการปร่งที�เหมาะรวดเร็ว 
กับชีื้วิต่ข้องคนย่คปัจจ่บันที�มีความรีบเร่ง
	 แต่่เมื�อมองในมิติ่ลึกลึก	อาจทำาให้พับเหต่่ผ่ลหลากหลาย	ไม่ว่า 
จะเป็น	“ด้านวัฒนธ์รรมอาหาร”	ซึึ่�งมีเรื�องเล่าข้านกันมาว่า	ผั่ดกะเพัรา	น่าจะ
เกิดขึ้�นราวสี่มัยรัชื้กาลที�	7	โดยเริ�มเป็นที�แพัร่หลายมากขึ้�น	เพัราะคนจีนนำา
เอามาข้ายในร้านอาหารต่ามสัี่�ง	ซึึ่�งในสี่มัยนั�นผั่ดกะเพัราแบบใหม่ได้รับความ
นิยม	เพัราะมีความเรียบง่าย	และตั่ดเครื�องโข้ลกต่่างๆ	เช่ื้น	รากผั่กชีื้		กระเทียม
พัริกไทย	ล่กผั่กชีื้	ยี�หร่า	และพัริกแห้ง	ที�ใช้ื้ในผั่ดกะเพัราแบบเดิมให้เหลือเพีัยง
พัริก	กระเทียม	โดยย่คนั�นเป็นช่ื้วงสี่งครามโลกครั�งที�	2	การกินอาหารเน้นกิน
ให้อิ�มท้อง	ราคาถ่ึก	มีสี่ารอาหารครบมากกว่าการมีพิัธี์รีต่องมากมายนั�นเอง
	 เรื�องเล่าเกี�ยวกับความเป็นมาที�มีหลักฐานชัื้ดเจนกว่า	ก็คือ	 
“ผั่ดกะเพัรา”	ถ่ึกคิดค้นมาในช่ื้วงประมาณี	พั.ศ.	2490	โดยจอมพัล	ป.	พิับ่ล
สี่งคราม	ย่คสี่มัยนั�น	มีนโยบายในเรื�องข้องการปฏิิวัติ่วัฒนธ์รรมครั�งใหญ่ 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื�องข้องการแต่่งกาย	การใช้ื้ชีื้วิต่	หรือแม้กระทั�งอาหารการกิน	
และมีการจัดงานประกวดอาหารและข้นมประจำาชื้าติ่ขึ้�น	ซึึ่�งหลังจากจบงาน
ประกวด	เหล่าบรรดาอาหารและข้นมที�ได้รางวัล	รวมถึึง	“ผั่ดกะเพัรา”	ก็มีการ
ปรับปร่งส่ี่ต่รโดยจอมพัล	ป.	พิับ่ลสี่งคราม	เพืั�อให้เข้้ากับความเป็นไทยมากขึ้�น
	 ข้ณีะที�	“ด้านค่ณีค่าทางอาหาร”	ถืึอเป็นอีกหนึ�งสิี่�งที�ไม่อาจมอง
ข้้าม	เพัราะหากพิัจารณีาจากส่ี่วนประกอบที�ใช้ื้ประกอบอาหารแล้ว	จะพับว่า
ผั่ดกะเพัรามีค่ณีค่าทางอาหารค่อนข้้างครบถ้ึวน	ทั�งโปรตี่นจากเนื�อสัี่ต่ว์ซึึ่�งจะ
เข้้าไปช่ื้วยซ่ึ่อมแซึ่มส่ี่วนที�สึี่กหรอข้องร่างกายและมีผ่ลต่่อการเจริญเติ่บโต่ได้ดี	
หรือหากเป็นเมน่กะเพัราทะเลก็เป็นการเพิั�มสี่ารอาหารอย่างไอโอดีนเข้้าส่่ี่
ร่างกายได้อีกด้วย	พัริก	ให้วิต่ามินซีึ่	เบต้่า-แคโรทีน	ซึึ่�งมีค่ณีสี่มบัติ่ที�ช่ื้วยใน
การต้่านอน่ม่ลอิสี่ระอันเป็นต้่นเหต่่ที�สี่ำาคัญข้องการเกิดโรคมะเร็ง	ส่ี่วน
กระเทียม	เป็นพืัชื้สี่ม่นไพัรที�มีประโยชื้น์และไม่ควรมองข้้าม	ไม่ว่าจะเป็น
สี่รรพัค่ณีที�ช่ื้วยลดไข้มัน	ลดความเสีี่�ยงข้องการเกิดโรคหัวใจ	บรรเทาอาการ

หวัดคัดจม่ก	รวมทั�งสี่ารออร์แกโนซัึ่ลเฟอร์ที�อย่่ในกระทียม	ก็ยังเป็นส่ี่วนสี่ำาคัญ
ที�ช่ื้วยต้่านแบคทีเรียบางชื้นิดในร่างกาย	ซึึ่�งมีส่ี่วนต่่อการเกิดโรคมะเร็งได้
	 ข้ณีะที�	ใบกะเพัรา	พัระเอกข้องอาหารจานนี�ให้ประโยชื้น์ช่ื้วยให้
ร่างกายอบอ่่น	ป้องกันอาการหวัดคัดจม่ก	ช่ื้วยยับยั�งการเจริญเติ่บโต่ข้องเชืื้�อ
โรค	และฆ่่าเชืื้�อจ่ลินทรีย์บางชื้นิด	และที�สี่ำาคัญคือช่ื้วยลดระดับไข้มันใน
ร่างกาย	ลดนำ�าต่าลในเลือด	ช่ื้วยลดความเสีี่�ยงข้องการเกิดโรคเบาหวานได้
	 นี�คือ	ปัจจัยบางส่ี่วนที�ทำาให้ผั่ดกะเพัราได้รับความนิยม	แล้วหากผ่่ก
รวมกับกระแสี่โควิด-19	ซึึ่�งสี่ร้างความสัี่�นสี่ะเทือน	การเปลี�ยนแปลงวิถีึชีื้วิต่
ข้องคนทั�วโลก	โดยผ้่่เชีื้�ยวชื้าญด้านการแพัทย์แผ่นไทยและแพัทย์ทางเลือก	
แนะนำาว่าผั่ดกะเพัรา	ที�มีส่ี่วนผ่สี่มหลักคือ	“ใบกะเพัรา”	เป็นผั่กสี่ม่นไพัรที�มี
สี่ารโอเรียนทิน	(Orientin)	เป็นสี่ารสี่ำาคัญที�มีศักยภาพัในการป้องกันไม่ให้ไวรัสี่
เข้้าเซึ่ลล์	ช่ื้วยลดโอกาสี่การติ่ดเชืื้�อข้องเซึ่ลล์	จึงช่ื้วยป้องกันไม่ให้ป่วยไข้้จาก
เชืื้�อไวรัสี่ได้	อันเป็นคำาแนะนำาที�เข้้าทำานอง	“กินอาหารเป็นยา...ไม่ใช่ื้กินยาเป็น
อาหาร”	ก็ยิ�งทำาให้	“ผั่ดกระเพัรา”	ฮิิต่ติ่ดลมบนมากขึ้�นไปอีก	
	 ส่ี่ดท้ายอาจกล่าวได้ว่า	เมื�อผั่ดกะเพัราถ่ึกนำามาหลอมรวมกับโควิด
-19	จึงกลายเป็นอีกหนึ�งตั่วอย่างที�เป็นร่ปธ์รรมข้องปรากฏิการณ์ีด้านความ
นิยมข้องสิี่นค้าและบริการต่่างๆ	ซึึ่�งเพีัยงแค่นำาคำาว่า	“โควิด-19”	เป็นส่ี่วน
ประกอบในการสืี่�อสี่ารทางการต่ลาดเท่านั�น	ก็ทำาให้สิี่นค้าและบริการ	ได้รับ
ความนิยมแบบถึล่มทลาย	อยากเห็นชัื้ดชัื้ดว่าโควิด-19	กระต้่่นยอดข้ายได้
มากน้อยเพีัยงใด?	ไม่ต้่องมองไกล	ยอดข้ายประกันภัยโควิด-19	ที�พ่่ังทะล่	7.1	
ล้านกรมธ์รรม์	ธ่์รกิจรับพ่ันฆ่่าเชืื้�อโควิด-19	ในบ้าน	ซึึ่�งต้่องจองคิวรับบริการ
เป็นแรมเดือน	หรือแม้แต่่ยอดข้ายผ่ลิต่ภัณีฑ์์ทำาความสี่ะอาดที�ข้ายดิบข้ายดี
จนผ่ลิต่ไม่ทัน	ล้วนเป็นภาพัสี่ะท้อนข้องการปรับตั่วและคำากล่าวที�ว่า	“พัลิก
วิกฤติ่ให้เป็นโอกาสี่”	แบบไม่ต้่องอธิ์บายอะไร?	ให้ยืดยาว..!!
	 เป้าประสี่งค์ส่ี่งส่ี่ดข้องข้้อเขี้ยน	“ผั่ดกะเพัรา	เมน่ยอดฮิิต่ในย่คโควิด
-19	ระบาด…!!		คงไม่ใช่ื้แค่เพีัยงต้่องการให้คนร้่จักผั่ดกะเพัรา	หันมากิน
กะเพัรา	หรือสืี่�อว่าผั่ดกะเพัรามีประโยชื้น์	แต่่ต้่องการสืี่�อให้เห็นความสี่ำาคัญ
ข้อง	“การคิดเพืั�อรับความเปลี�ยนแปลง...ปรับตั่วให้เข้้ากับสี่ถึานการณ์ี	หรือ
แม้แต่่ลงมือทำาบนฐานข้ององค์ความร้่	เพืั�อสี่ร้างความอย่่รอด”...	ทักษะเหล่า
นี�ต่่างหาก	คือ	สิี่�งที�คนไทยท่กคน	จำาเป็นต้่องเรียนร้่อย่างแท้จริง...!!
	 ในอนาคต่	“โควิด-19”	ก็จะผ่่านไป	แต่่ความเปลี�ยนแปลงไม่มีวัน
ผ่่านไป!!	แล้วถ้ึาเรียนร้่ที�จะอย่่กับความเปลี�ยนแปลงไม่ได้?!!	รับรองว่า	อย่่ยาก
แน่นอน!!

ผััดกะเพรา
เมน้ัยอดีฮิต ในัยุคโควิดี-19 ระบาดี..!!
รศ.ดุร. สุขุม เฉลัยทรัพัย์
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อธิิการบดีี ปักธิงเดิีนัห่น้ัา
ข้อเป็นั “มหาวิิทยาลััย
จิิ๋�วิ แต่แจ๋ิ๋วิ” 
ปภัาวิรินทร์ สังฆพัรหม

 หลัังจากปิดุยาวิช่วิงเทศกาลัปีใหม่... กองบรรณาธิิการ  
SDUTimeline ต้องขอสวัิสดีุคณะผู้บริหาร บุคลัากรทุกท่าน 
อย่างเป็นทางการอีกครั�ง โดุยต้อนรับเข้าสู่มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต
ในพิัธีิทำาบุญตักบาตรเน่�องในวัินขึ�นปีใหม่แลัะสักการะหลัวิงปู�
ชัยมงคลั พั.ศ. 2563 พัร้อมรับฟัังนโยบายจาก รศ.ดุร.ศิโรจน์  
ผลัพัันธิิน อธิิการบดีุ ในงานประชุมบุคลัากรประจำาปี 2563 โดุย
ปีนี� ท่านอธิิการบดีุประกาศอย่างชัดุเจน ปักธิงเดิุนหน้าขอพัา “
มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต” เป็น มหาวิิทยาลััยจิ�วิแต่แจ๋วิ โดุย
มอบนโยบายสาระสำาคัญไว้ิพัอสังเขปว่ิา

	 มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่ในปี	2563	มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมาก
	เพัราะก้าวเข้้าส่่ี่ปีที�	5	ข้องการเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับข้องรัฐ	ดังนั�น	บ่คลากร
ท่กคนต้่องรับมือกับการเปลี�ยนแปลงแบบก้าวกระโดด	จึงควรปรับ-เปลี�ยน	และ
เร่งพััฒนาต่นเอง	โดยการทำางานเชิื้งร่ก	ซึึ่�งบุคลัากรที�มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต
ต้องการในอนาคต ค่อ“มนุษย์เหน่อธิรรมดุาที�ทำางานไดุ้มากกว่ิาหุ่นยนต์” 
หากยังทำางานแบบเดิุม การเปลีั�ยนแปลังแบบก้าวิกระโดุดุจะทำาให้หุ่นยนต์ 
เข้ามาแทนที� รศ.ดร.ศิโรจน์	ผ่ลพัันธิ์น	ยังเน้นยำ�า	เรื�อง	“Design	Thinking”	
บ่คลากรควรพััฒนากระบวนการความคิดเชิื้งออกแบบ	นั�นคือ	การคิดให้แต่กต่่าง
และคิดในแบบที�คนอื�นคาดไม่ถึึง	ร้่จักข้ายความร้่-ความสี่ามารถึที�เรามี	บนความ
เชีื้�ยวชื้าญที�ต่นเองถึนัด	และสี่ร้างเครือข่้ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชื้น
ต่ลอดจนสี่ถึาบันการศึกษาอื�น	เพืั�อแลกเปลี�ยนองค์ความร้่ใหม่ๆ	หากเราทำาได้
มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	จะกลายเป็น	มหาวิิทยาลััยที�จิ�วิแต่แจ๋วิ	และอย่่รอดได้ 
ในอนาคต่
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 กองบรรณาธิิการ มีโอกาสไดุ้ร่วิมรับฟัังนโยบายการ ประชุม
คณะผู้บริหาร คณบดีุ ประธิานหลัักสูตร ผู้รับผิดุชอบงานวิิชาการของ
วิิทยาเขตสุพัรรณบุรีแลัะศูนย์การศึกษานอกที�ตั�ง เพ่ั�อมอบนโยบาย
“การพััฒนาคุณภัาพัวิิชาการแลัะกระบวินการจัดุการศึกษา ตามแนวิทาง
การบริหารงานวิิชาการ มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต” จัดุโดุย ดุร.สุวิมาลัย์ 
ม่วิงประเสริฐ รองอธิิการบดีุฝ้�ายวิิชาการ เม่�อวัินที� 25 กุมภัาพัันธ์ิ 2563 
จึงไดุ้ถอดุใจควิามสำาคัญในการประชุมดัุงกล่ัาวิ มาให้บุคลัากรของ
มหาวิิทยาลััย ไดุ้รับทราบนโยบาย เพ่ั�อนำาไปสู่การปฏิิบัติให้เป็นไป 
ในทางทิศทางเดีุยวิกัน ดัุงนี�

สวนัดุีสิต พัฒนัาคณาจารย์
ตามกรอบ อว. สร้างห่ลักส้ตรให่ม่
เน้นสอนแบบ
Active Learning 
กองบรรณาธิิการ

 รศ.ดุร.ศิโรจน์ ผลัพัันธิิน อธิิการบดีุ 
ได้มอบนโยบาย	ว่าการสี่ร้างหลักส่ี่ต่รใหม่	หรือปรับปร่ง
หลักส่ี่ต่ร	สี่อดคล้องกับนโยบายข้องกระทรวงการ
อ่ดมศึกษา	วิทยาศาสี่ต่ร์	วิจัยและนวัต่กรรม	(อว.)	
ทำาให้มีการกำาหนดเงื�อนไข้ใหม่	ดังนั�น	การพััฒนา
รายวิชื้าต้่องสี่อดคล้องกับนโยบายข้องกระทรวง
อว.	ยกเว้นรายวิชื้าที�มีวิชื้าชีื้พักำาหนดไว้	ส่ี่วนการสี่ร้าง
หลักส่ี่ต่รต้่องใช้ื้อาจารย์ผ้่่รับผิ่ดชื้อบหลักส่ี่ต่รช่ื้ดใหม่
ทั�งหมด	เพืั�อให้ได้แนวคิดที�ทันสี่มัย	พัร้อมระบ่อาชีื้พัที�
สี่ามารถึปฏิิบัติ่ได้บนฐานความเชีื้�ยวชื้าญข้องอาจารย์
อย่างแท้จริง	เพืั�อต่อบสี่นองความต้่องการข้องผ้่่ใช้ื้
บัณีฑิ์ต่	และพััฒนาผ้่่เรียน	จึงฝ้ากให้คณีาจารย์
ทบทวนแผ่นการสี่อนข้องต่นเองว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับมหาวิทยาลัยหรือไม่

 ดุร.สุวิมาลัย์ ม่วิงประเสริฐ รองอธิิการบดีุ
ฝ้�ายวิิชาการ	กล่าวต่่อว่า	การพััฒนาหลักส่ี่ต่ร	Degree 
ต้่องออกแบบหลักส่ี่ต่รและการเรียนการสี่อนบนฐาน	
Outcome-Based	Education	(OBE)	เพืั�อพััฒนา
ผ้่่เรียนในศต่วรรษ	ที�	21	ให้ได้ค่ณีลักษณีะบัณีฑิ์ต่
ผ่่านกิจกรรมการเรียนการสี่อนหรือโครงการข้อง
หลักส่ี่ต่ร	ซึึ่�งท่กรายวิชื้าที�เปิดสี่อนตั่�งแต่่ภาคการศึกษา
ที�	1/2563	จะต้่องจัดการเรียนการสี่อนแบบ	Active	
Learning	และคณีาจารย์ต้่องส่ี่งเสี่ริมสี่นับสี่น่นด้าน
ภาษาอังกฤษข้องนักศึกษาในท่กมิติ่	เพืั�อให้นักศึกษา
สี่ามารถึผ่่านเกณีฑ์์ประเมินต่ามประกาศข้อง
มหาวิทยาลัยได้	ทั�งนี�	การสี่ร้างหลักส่ี่ต่ร	Non	Degree	
หรือ	หลักส่ี่ต่รระยะสัี่�น	ก็เป็นเรื�องสี่ำาคัญ	คณีาจารย์
สี่ามารถึพััฒนาทักษะสี่ำาหรับ	Up-Skill	หรือ	Re-Skill	
เพืั�อเสี่ริมสี่ร้างทักษะใหม่	หรือพััฒนาทักษะที�มีอย่่ให้
สี่ามารถึใช้ื้ในย่คปัจจ่บันได้อย่างมีประสิี่ทธิ์ภาพั

 ดุร.สวิงค์ บุญปลูัก รองอธิิการบดีุฝ้�าย
เทคโนโลัยีสารสนเทศ	กล่าวปิดท้ายว่า	คณีาจารย์ 
ผ้่่สี่อนสี่ามารถึนำาเทคโนโลยีสี่ารสี่นเทศที�ทาง
มหาวิทยาลัยจัดเต่รียมไว้ช่ื้วยเสี่ริมสี่มรรถึนะและ
พััฒนาการเรียนการสี่อน	โดยเฉพัาะระบบ	WBSC	
–LMS	:	SDU	Learning	Management	System 
คณีะผ้่่บริหารได้มอบนโยบายให้คณีาจารย์อัพัโหลด
ท่กรายวิชื้าลงในระบบ	WBSC	–LMS	ซึึ่�งเป็นระบบ
การเรียนออนไลน์	สี่ามารถึอัพัโหลดรายวิชื้า	วีดีโอ	
หรือสี่ร้างบทเรียนออนไลน์	นักศึกษาสี่ามารถึด่ย้อน
หลัง	เพืั�อทบทวนเนื�อหาการเรียนที�ผ่่านมาได้	จึงถืึอว่า
ระบบ	WBS–LMS	เอื�ออำานวยความสี่ะดวกแก่
คณีาจารย์ผ้่่สี่อนได้เป็นอย่างดี
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 รศ.ดุร.สุขุม เฉลัยทรัพัย์ ประธิานที�ปรึกษาอธิิการบดีุ 
ถ่อเป็นหนึ�งในผู้บริหารที�เริ�มผลัักดัุน นโยบายท่านอธิิการบดีุ 
สู่การปฏิิบัติ โดุยเป็นแม่ทัพัจัดุงานเสวินา “จิบกาแฟั : ตอบโจทย์
อธิิการ Design Thinking” โดุยขยายควิามคำาว่ิา “Design Thinking” 
ว่ิา การออกแบบควิามคิดุ ซึึ่�งเป็นวิิธีิสร้างควิามคิดุใหม่อย่าง 
ก้าวิกระโดุดุ คิดุนอกกรอบเดิุม แลัะคิดุในแบบที�คนอ่�นคาดุไม่ถึง 
จึงไดุ้จัดุการเสวินาดัุงกล่ัาวิ เพ่ั�อระดุมควิามคิดุในการพััฒนา
มหาวิิทยาลััยสู่อนาคต โดุยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แลัะบุคลัากร 
ร่วิมแลักเปลีั�ยนองค์ควิามรู้

	 สี่าระสี่ำาคัญสี่ำาคัญที�เห็นต่รงกัน	คือ	ท่กคนในมหาวิทยาลัยฯ	ต้่องตื่�นตั่ว
ต่ลอดเวลา	เพืั�อให้ทันกับการเปลี�ยนแปลงแบบก้าวกระโดด	ต้่อง	ข้ยับ-ปรับ-เปลี�ยน
-สี่ร้าง-พััฒนา	เร่งพััฒนาต่นเอง	ทำางานเชิื้งร่ก	และลงมือ	ทำา ทัน ที	ร้่จักการ 
เชืื้�อมโยง	สืี่�อสี่ารกันมากขึ้�น	ทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ	สี่ร้างเครือข่้าย
ความร่วมมือกับภาครัฐ	และเอกชื้น	ต่ลอดจนสี่ถึาบันการศึกษาอื�น	เน้นการลงมือ
ปฏิิบัติ่และความร่วมมือในการทำาให้นักศึกษา	มีค่ณีภาพั	มีการบริการที�ดี	เหนือ
ความคาดหมาย	

	 ด้านการบริหารหลักส่ี่ต่รนั�น	ต้่องมีการบ่รณีาการระหว่างหลักส่ี่ต่รกับ
หลักส่ี่ต่ร	ก่อเกิดเป็นหลักส่ี่ต่รที�	“โดดเด่น...แต่กต่่าง...ข้ายได้”	ที�ไม่ได้ต่อบโจทย์
เฉพัาะทั�งด้านวิชื้าการ	แต่่ต้่องต่อบโจทย์ความต้่องการข้องต่ลาดแรงงาน	ซึึ่�งจะนำา
ไปส่่ี่การสี่ร้างรายได้	และการอย่่รอดข้องมหาวิทยาลัยแบบยั�งยืน	โดยพััฒนาจาก
สิี่�งที�มหาวิทยาลัยฯมีความเข้้มแข็้ง	พัร้อมนำาเทคโนโลยีเข้้ามาประย่กต์่ใช้ื้ให้เกิด
ประโยชื้น์ส่ี่งส่ี่ด	และเร่งพััฒนาทักษะภาษาอังกฤษควบค่่กันไป	ทั�งนี�	เน้นยำ�าในเรื�อง
การเป็นอาจารย์สี่ำาหรับนักศึกษาร่่นใหม่	จึงจะต่อบสี่นองเจต่นารมณ์ีข้องอธิ์การบดี
ในการเป็น	“มหาวิิทยาลััยที�จิ�วิแต่แจ๋วิ”	และอย่่รอดได้ในย่คดิสี่รัปชัื้�น

ประธิานัที�ปรึกษาอธิิการบดีี . . .
ข้านัรับนัโยบาย Design Thinking
ส่้ปฏิิบัติ เร่งระดีมความคิดี ส่้การเป็นั
“มหาวิิทยาลััย จิิ๋�วิแต่แจ๋ิ๋วิ” 
กองบรรณาธิิการ
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มห่าวิทยาลัยสวนัดุีสิต
จัดีงานัให่ญ่่
พิธีิลงนัามความร่วมมือระห่ว่าง
มห่าวิทยาลัยสวนัดุีสิต กับ จังห่วัดีสุพรรณบุรี 
และพิธีิลงนัามความร่วมมือ ระห่ว่างมห่าวิทยาลัย
สวนัดุีสิต กับ สำานัักงานัพัฒนัาวิทยาศึาสตร์ 
และเทคโนัโลยีแห่่งช้าติ (สวทช้) 
กองบรรณาธิิการ

มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต ร่วิมม่อกับ จังหวัิดุสุพัรรณบุรี 
ภัายใต้โครงการ

“พััฒนาเม่องต้นแบบเกษตรปลัอดุภััยอัจฉริยะ”
 จากกระแสี่เกี�ยวกับการด่แลส่ี่ข้ภาพัในย่คปัจจ่บัน	ส่ี่งผ่ลให้ผ้่่บริโภคหันมา 
ใส่ี่ใจในการด่แลส่ี่ข้ภาพัผ่่านการรับประทานอาหารที�มีความปลอดภัย	(Food	Safety)	
มากยิ�งขึ้�น	ดังนั�น	การบริโภคอาหารในปัจจ่บันจึงถ่ึกคาดหวังถึึงที�มาว่าจะต้่องมาจาก
กระบวนการผ่ลิต่แบบเกษต่รปลอดภัย ผศ.ดุร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิิการบดีุ
ฝ้�ายวิิจัยแลัะพััฒนาการศึกษา	จึงเล็งเห็นโอกาสี่ในการนำาศักยภาพัข้องมหาวิทยาลัย
ช่ื้วยเหลือพืั�นที�เกษต่รกรรม	ประกอบกับมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	วิทยาเข้ต่ส่ี่พัรรณีบ่รี	
ตั่�งอย่่ในจังหวัดส่ี่พัรรณีบ่รี	และประชื้ากรส่ี่วนใหญ่มีรายได้หลักมาจากการประกอบ
อาชีื้พัเกษต่รกรรม	ที�ยังต้่องการการส่ี่งเสี่ริมและพััฒนาด้านการทำาเกษต่รปลอดภัย 
ที�ถ่ึกต้่อง	ต่ลอดจนการสี่ร้างม่ลค่าเพิั�มข้องสิี่นค้าเกษต่รปลอดภัยโดยการแปรร่ป 
เป็นผ่ลิต่ภัณีฑ์์ที�หลากหลาย
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 มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต จึงดุำาเนินงาน
โครงการวิิจัยเชิงพ่ั�นที�ร่วิมกับสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิิจัย (สกวิ) ในการส่งเสริมข้าวิอินทรีย์ 
แลัะข้าวิปลัอดุภััยในพ่ั�นที�จังหวัิดุสุพัรรณบุรี	ที�มี
เป้าหมาย	เพืั�อพััฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
และงานวิชื้าการข้องมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	ให้สี่ามารถึ
บ่รณีการงานวิจัยควบค่่ไปกับการพััฒนาท้องถิึ�น	โดย
ใช้ื้วิทยาเข้ต่ส่ี่พัรรณีบ่รีเป็นฐาน	เพืั�อต่อบสี่นองการ 
แก้ปัญหาและพััฒนาต่ามความต้่องการข้องพืั�นที� 
โดยเน้นการพััฒนาและเพิั�มม่ลค่าการผ่ลิต่ข้้าวอินทรีย์	
และข้้าวปลอดภัย	ในจังหวัดส่ี่พัรรณีบ่รี	ต่ลอดห่วงโซ่ึ่
การผ่ลิต่ตั่�งแต่่ระยะต้่นนำ�าไปจนถึึงระยะปลายนำ�า 
เพืั�อยกระดับค่ณีภาพัชีื้วิต่และสี่ร้างผ่ลต่อบแทน 
ที�เป็นธ์รรมแก่เกษต่รกร	ในพืั�นที�จังหวัดส่ี่พัรรณีบ่รี 
อย่างเป็นร่ปธ์รรม

	 ผ่ลการดำาเนินงาน	พับว่า	สี่ามารถึสี่ร้าง
ผ่ลกระทบให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในพืั�นที�จังหวัด
ส่ี่พัรรณีบ่รี	รวมทั�งเกิดเครือข่้ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่กับเครือข่้ายเกษต่รกร	กล่่ม 
ผ้่่ประกอบการ	และหน่วยงานภาครัฐรวมทั�งเอกชื้น 
ในพืั�นที�ที�มีความเข้้มแข็้ง	จึงได้มีการข้ยายข้อบเข้ต่ 
การดำาเนินงาน	และยกระดับไปส่่ี่การเป็นเมืองเกษต่ร
ปลอดภัยอัจฉริยะที�มีการปฏิิบัติ่ต่ามระบบเกษต่รดี 
ที�เหมาะสี่ม	(Good	Agricultural	Practices:	GAP)	
ต่ลอดห่วงโซ่ึ่การผ่ลิต่	รวมทั�งข้ยายผ่ลไปส่่ี่พืัชื้เกษต่ร
อื�นๆ	ในพืั�นที�จังหวัดส่ี่พัรรณีบ่รี	เพืั�อให้จังหวัดส่ี่พัรรณีบ่รี
กลายเป็นต้่นแบบเมืองเกษต่รปลอดภัยอัจฉริยะให้แก่
จังหวัดอื�นๆ	ในเข้ต่ภาคกลางต่่อไป

มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	ร่วมมือกับ	สี่ำานักงานพััฒนา
วิทยาศาสี่ต่ร์และเทคโนโลยีแห่งชื้าติ่	(สี่วทชื้)	ภายใต้่
โครงการ	“การพััฒนางานวิจัยและการถ่ึายทอดองค์
ความร้่ด้านวิทยาศาสี่ต่ร์	เทคโนโลยี	และนวัต่กรรม	
เพืั�อพััฒนาอาชีื้พัและยกระดับค่ณีภาพัชีื้วิต่ในช่ื้มชื้น”
ภาคการเกษต่ร	นั�นถืึอว่า	มีส่ี่วนสี่ำาคัญต่่อการขั้บเคลื�อน
เศรษฐกิจในพืั�นที�จังหวัดส่ี่พัรรณีบ่รี	เป็นอย่างยิ�ง	
จังหวัดจึงได้เล็งเห็นถึึงความสี่ำาคัญดังกล่าว	โดย
กำาหนดไว้ในแผ่นย่ทธ์ศาสี่ต่ร์การพััฒนาส่ี่พัรรณีบ่รี 
(พั.ศ.	2561-2564)	ประเด็นย่ทธ์ศาสี่ต่ร์ที�	1	การเพิั�มขี้ด
ความสี่ามารถึด้านเกษต่ร	มีเป้าประสี่งค์เชิื้งย่ทธ์ศาสี่ต่ร์ 
คือ	การเพิั�มม่ลค่าผ่ลิต่ภัณีฑ์์สิี่นค้าเกษต่รและเกษต่ร
อ่ต่สี่าหกรรม	เพืั�อการบริโภคและการส่ี่งออก	และเพิั�ม
ม่ลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด	โดยมีกลย่ทธ์์เพืั�อการบรรล่
เป้าหมายที�สี่ำาคัญ	ได้แก่	(1)	การส่ี่งเสี่ริมการวิจัยและ
พััฒนา	และการยกระดับปัจจัยพืั�นฐาน	(2)	การเพิั�ม
ผ่ลผ่ลิต่	การพััฒนาค่ณีภาพั	และการลดต้่นท่นการผ่ลิต่
สิี่นค้าอาหารปลอดภัยเพืั�อการแข่้งขั้นทางการค้าและ
ส่ี่งออก	(3)	การแปรร่ปเพืั�อสี่ร้างและเพิั�มม่ลค่าให้แก่
ผ่ลิต่ภัณีฑ์์อาหารปลอดภัย	(4)	การพััฒนาระบบการ
ต่ลาดสิี่นค้าอาหารปลอดภัย	(5)	การพััฒนาการข้นส่ี่ง
สิี่นค้าและการบริหารจัดการสิี่นค้า	และ	(6)	การพััฒนา
เกษต่รกรและสี่ถึาบันเกษต่รกร	มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต
กับสำานักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยี
แห่งชาติ (สวิทช) จึงลังนามควิามร่วิมม่อ ดุำาเนิน
โครงการพััฒนาเม่องต้นแบบเกษตรปลัอดุภััย
อัจฉริยะ	พััฒนางานวิจัยและการถ่ึายทอดองค์ความร้่	
ด้านวิทยาศาสี่ต่ร์	เทคโนโลยี	และนวัต่กรรม	เพืั�อพััฒนา
อาชีื้พัและยกระดับค่ณีภาพัชีื้วิต่ในช่ื้มชื้น	โดยการ

ดำาเนินงานดังกล่าว	ประกอบไปด้วยกิจกรรมใน	6	มิติ่	
ได้แก่	การพััฒนานวัต่กรรมทางการเกษต่รปลอดภัย	
การอน่รักษ์พัันธ่์กรรมพืัชื้อันเนื�องมาจากพัระราชื้ดำาริฯ
การเพิั�มม่ลค่าผ่ลผ่ลิต่ทางการเกษต่ร	การถ่ึายทอด
องค์ความร้่	เทคโนโลยี	นวัต่กรรม	ด้านการเกษต่ร
ปลอดภัยส่่ี่ช่ื้มชื้น	การส่ี่งเสี่ริมการท่องเที�ยวเชิื้งเกษต่ร	
และการส่ี่งเสี่ริมกิจการเพืั�อสัี่งคมด้านสิี่นค้าเกษต่ร
ปลอดภัย	

 จากภัารกิจข้างต้น ถ่อเป็นการตอกยำ�า
ศักยภัาพัของมหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต ให้เป็นที�ประจักษ์ 
ต่อสาธิารณชน ในการดุำาเนินโครงการที�เป็นประโยชน์
อย่างยิ�ง ในการสร้างเม่องต้นแบบเกษตรปลัอดุภััย
อัจฉริยะ เพ่ั�อเป็นต้นแบบในเขตพ่ั�นที�ภัาคกลัาง 
ที�มีพ่ั�นที�ดุำาเนินงานหลััก ณ มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต 
วิิทยาเขตสุพัรรณบุรี เป็นศูนย์กลัางในการถ่ายทอดุ
เทคโนโลัยีดุ้านการเกษตรแลัะสร้างควิามสามารถ
ในการแข่งขันทางการเกษตรคุณภัาพัสูง ดุ้วิย
เทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรมเพ่ั�อเพิั�มผลิัตภัาพั แลัะ
ควิามมั�นคงทางรายไดุ้ แลัะค่าตอบแทนที�เป็นธิรรม
แก่เกษตรกรตามแนวิทางเกษตรปลัอดุภััย รวิมทั�ง
การพััฒนางานวิิจัยแลัะการถ่ายทอดุองค์ควิามรู้
ดุ้านวิิทยาศาสตร์ เทคโนโลัยี แลัะนวัิตกรรม เพ่ั�อ
พััฒนาอาชีพัแลัะยกระดัุบคุณภัาพัชีวิิตในชุมชน 
ให้ยั�งย่น
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สวนัดุีสิต … ข้านัรับนัโยบายกระทรวง อว.
“คณาจารย์เดิีนัห่น้ัาสอนัออนัไลน์ั
เต็มร้ปแบบ ในัสถุานัการณ์
แพร่ระบาดีโควิดี-19”

 ดุร.สุวิมาลัย์ ม่วิงประเสริฐ รองอธิิการบดีุฝ้�ายวิิชาการ 
มหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต	กล่าวถึึง	การจัดการเรียนการสี่อนในสี่ถึานการณ์ี
ไม่ปกติ่	ที�มีการแพัร่ระบาดข้องโรคไวรัสี่โคโรนาสี่ายพัันธ์่์ใหม่	2019	
(COVID-19)	ว่า	มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	ได้มีความห่วงใยในสี่ถึานการณ์ี 
ดังกล่าว	จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	เรื�อง	แนวทางการจัดการ
เรียนการสี่อนและการสี่อบในสี่ถึานการณ์ีไม่ปกติ่	ประกาศ	ณี	วันที�	16	
มีนาคม	2563	และเพ่ั�อให้สอดุคล้ัองกับมาตรการของกระทรวิงการ
อุดุมศึกษา วิิทยาศาสตร์ วิิจัย แลัะนวัิตกรรม จึงแจ้งงดุกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิิธีิปกติ โดุยเปิดุการเรียนการสอนออนไลัน์เต็มรูปแบบ 
ตั�งแต่วัินที� 1 เมษายน 2563 (ประกาศ ณ วัินที� 17 มี.ค. 2563)

 ดร.ส่ี่วมาลย์	กล่าวต่่อว่า	คณีาจารย์ผ้่่สี่อนสี่ามารถึนำาเทคโนโลยีสี่ารสี่นเทศ
ที�ทางมหาวิทยาลัยจัดเต่รียมไว้ช่ื้วยเสี่ริมสี่มรรถึนะและพััฒนาการเรียนการสี่อน	
โดยเฉพัาะระบบ	WBSC	–LMS	:	SDU	Learning	Management	System 
คณีะผ้่่บริหารได้มอบนโยบายให้คณีาจารย์อัปโหลด	ท่กรายวิชื้าลงในระบบ 
WBSC	–LMS	ซึึ่�งเป็นระบบการเรียนออนไลน์	สี่ามารถึอัปโหลดรายวิชื้า	วีดีโอ	
หรือสี่ร้างบทเรียนออนไลน์	นักศึกษาสี่ามารถึด่ย้อนหลัง	เพืั�อทบทวนเนื�อหาการ
เรียนที�ผ่่านมาได้	จึงถืึอว่าระบบ	WBSC-LMS	อำานวยความสี่ะดวกแก่คณีาจารย์ 
ผ้่่สี่อน	อย่างไรก็ต่าม	รูปแบบการเรียนการสอนออนไลัน์ คณาจารย์แต่ลัะ
หลัักสูตร แต่ลัะรายวิิชา สามารถออกแบบให้สอดุคล้ัองกับเน่�อหารายวิิชา
นั�นๆ ไดุ้ แลัะเปิดุกว้ิางสำาหรับการนำาโปรแกรมออนไลัน์ต่างๆ มาใช้ในการ
เรียนการสอน อาทิ การสอนผ่านการ Live Facebook, Zoom Meeting, 
Microsoft Teams หร่อ การสอนผ่านโปรแกรม Ding talk ซึึ่�งเป็นการเรียน
การสอนออนไลัน์กับนักศึกษาต่างชาติ คณาจารย์ของมหาวิิทยาลััยสวินดุุสิต 
มีควิามต่�นตัวิ แลัะรับม่อกับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลัน์ไดุ้เป็นอย่างดีุ
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 ปัจจุบันั ได้ีเห็่นัการปรับตัวข้องคณาจารย์ผ้้่สอนัแล้ว 
ลองสัมภาษณ์ความร้้สึกนัักศึึกษา มห่าวิทยาลัยสวนัดุีสิตด้ีบ้าง 
ว่ามีการปรับตัวอย่างไร กับการเรียนัออนัไลน์ั? ดีีห่รือไม่ดีี 

 นางสาวิสาวิณี คงเขียดุ (น้องลูักตาลั)	นักศึกษาชัื้�นปีที�	3
คณีะคร่ศาสี่ต่ร์	สี่าข้าวิชื้าการศึกษาปฐมวัย	กล่าวว่า การเรียนออนไลน์เป็็นเร่�อง
ทีี่�ดีีเเละเหมาะสมกับสถานการณ์์ในปั็จจุบัน ส่วนตััวคิิดีว่าเป็็นการป็ระหยัดี
เวลาเเละค่ิาใช้้จ่ายในการเดิีนที่างไป็มหาวิที่ยาลัย เพราะเราสามารถเรียน
ทีี่�ไหน ตัรงไหนก็ได้ี แต่่ข้้อจำากัดข้องการเรียนออนไลน์	คงไม่พ้ันเรื�องความเสี่ถีึยร
ข้องสัี่ญญาณีอินเทอร์เน็ต่

ลููกตาลู

 นางสาวิสุธิานาถ ศรีเพ็ัชร (น้องมุก)	นักศึกษาชัื้�นปีที�	3	สี่าข้าวิชื้า
ภาษาและการสืี่�อสี่าร	คณีะมน่ษยศาสี่ต่ร์และสัี่งคมศาสี่ต่ร์	กล่าวเสี่ริมว่า	การเรียน
ออนไลน์สี่ำาหรับต่นค่อนข้้างเป็นใหม่	ต้่องค้นหาเทคนิคให้เรียนเข้้าใจมากขึ้�น
การเเคิป็หน้าจอเเล้วมานั�งที่ำาคิวามเข้้าใจอีกรอบ จึงเป็็นที่างออกทีี่�ดีี และ
ถ่อเป็็นการฝึึกคิวามรับผิิดีช้อบต่ัอตันเองมากขึ้�น เพราะการเรียนออนไลน์
สอนให้เราร้้จักการบริหารจัดีการเวลา

มุุก

 นายศตานนท์ ผงทอง (น้องนนท์)	นักศึกษาชัื้�นปีที�	3	สี่าข้าวิชื้า
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ	โรงเรียนการเรือน	กล่าวต่่อว่า	
การเรียนออนไลน์แบบเต็่มร่ปแบบ	ต้่องอาศัยเวลาและการปรับตั่วค่อนข้้างมาก
ทั�งตั่วเราเอง	และอาจารย์ผ้่่สี่อนด้วยครับ	สี่ำาหรับต่นมองว่า	การใช้ื้เทคโนโลยีเข้้า
มาช่ื้วยสี่อนเป็นเรื�องดี	เราท่กคนสี่ามารถึเรียนร้่อะไรใหม่ๆ	เพิั�มเติ่มได้เสี่มอ
จึงข้อส่งกำาลังใจไป็ยังทีี่มแพที่ย์ คิณ์ะผ้้ิบริหารป็ระเที่ศ ในการที่ำางาน
เพ่�อหาที่างหยุดียั�งการแพร่ระบาดีเช่้�อโคิวิดี-19 ให้ได้ี ป็ระช้าช้นช้าวไที่ย
ส่งแรงใจไป็เชี้ยร์อย่้ ส้้ๆ นะคิรับ

นนท์์

สัันหมุอก

 นายรัฐขจร ขวัิญตา (น้องสันหมอก)	นักศึกษาชัื้�นปี	2	
หลักส่ี่ต่รวิชื้าเลข้าน่การทางการแพัทย์	(Medical	Secretary)	คณีะวิทยาการจัดการ	
กล่าวเพิั�มเติ่มว่า	การเรียนออนไลน์มีทั�งข้้อดี-ข้้อเสีี่ยนะครับ	ซึึ่�งการเรียนออนไลน์	
สี่ามารถึทบทวนได้ต่ลอด	24	ชื้ม.	ไม่เข้้าใจประเด็นไหน	สี่ามารถึย้อนด่และ 
ทำาความเข้้าใจได้	อีกทั�ง	สี่ถึานการณ์ีการแพัร่ระบาดเชืื้�อโควิด-19	ยังมีแนวโน้ม 
เพิั�มขึ้�น	ดังนั�น	การเรียนออนไลน์อย่้บ้าน ที่ำาให้เราป็ลอดีภััย และไม่เป็็นการ
แพร่เช่้�อ หร่อรับเช่้�อเพิ�มขึ้�น ถ่อเป็็นวิธีีช่้วยช้าติัให้พ้นวิกฤตั

เพิิร์์ธ

 นางสาวิพิัมพ์ัชนก วิิเศษ (น้องเพิัร์ธิ)	นักศึกษาชัื้�นปีที�	4
	คณีะคร่ศาสี่ต่ร์	สี่าข้าวิชื้าการศึกษาปฐมวัย	กล่าวต่่อว่า	การเรียนออนไลน์
มีข้้อเสีี่ยต่ามที�เพืั�อนๆ	ได้กล่าวไว้แล้วข้้างต้่น	ซึึ่�งต่นยอมรับ	การเรียนและ 
การทำางานส่ี่งแบบออนไลน์เป็นเรื�องใหม่	และค่อนข้้างยาก	ข้้อดีี ค่ิอ เรายัง
สามารถดีำาเนินการเรียนการสอนต่ัอไป็ได้ีในสถานการณ์์ทีี่�มีไวรัสแบบนี� 
เพราะใช้้เที่คิโนโลยีเข้้ามาช่้วย ซึึ่�งก็ตัรงกับสโลแกนข้องมหาลัยสวนดุีสิตั 
ทีี่�กล่าวไว้ว่า อย่้ทีี่�ไหนก็เรียนได้ี ภัายใต้ัมาตัรฐานเดีียวกัน 
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ผ้้่ที�ได้ีรับการเลือกตั�งกรรมการกองทุนัสำารองเลี�ยงชี้พ

นางสาวิสุชานัน ลััภัสุวิรรณ

ผ้้่ที�ได้ีรับการเลือกตั�งกรรมการนัโยบายบุคลากรประจำา
มห่าวิทยาลัย จากพนัักงานัมห่าวิทยาลัยสายสนัับสนุันั

 นายครรชิต อนุกูลั นายณัฐวุิฒิ ตันมณี 

ผ้้่ที�ได้ีรับการเลือกตั�งกรรมการนัโยบายบุคลากร
ประจำามห่าวิทยาลัย จากผ้้่แทนัคณาจารย์ประจำา

ผู้ช่วิยศาสตราจารย์ มานะ เอี�ยมบัวิ อาจารย์สาธิิต ทิพัย์สีแสง

	 มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	จัดการเลือกตั่�งกรรมการนโยบายบ่คลากร
ประจำามหาวิทยาลัย	ทั�งหมด		3	ประเภท	โดยมีผ้่่สี่มัครเข้้ารับการเลือกตั่�ง	
จากผ้่่แทนคณีาจารย์ประจำา	จำานวน	4	ท่าน	และจากพันักงานมหาวิทยาลัย 
สี่ายสี่นับสี่น่น	มีผ้่่สี่มัครเข้้ารับการเลือกตั่�ง	จำานวน	6	ท่าน	และจากกรรมการ
กองท่นสี่ำารองเลี�ยงชีื้พั	มีผ้่่สี่มัครเข้้ารับการเลือกตั่�งจำานวน	2	ท่าน	ทั�งนี�	 
การเลือกตั่�งดังกล่าว	มีบ่คลากรสี่ายวิชื้าการ	สี่ายสี่นับสี่น่น	ทางวิชื้าการ	ที�มีสิี่ทธิ์�
เลือกตั่�งจากศ่นย์กลาง	กร่งเทพัฯ	วิทยาเข้ต่ส่ี่พัรรณีบ่รี	ศ่นย์การศึกษานอกที�ตั่�ง	
หัวหิน	ต่รัง	ลำาปาง	นครนายก	เดินทางมาใช้ื้สิี่ทธิ์�การเลือกตั่�งอย่างคึกคัก 
ณี	ประจำาเข้ต่การเลือกตั่�งข้องต่นเอง	กองบรรณาธิิการ ในนามมหาวิิทยาลััย
สวินดุุสิต ขอแสดุงควิามยินดีุ กับผู้ไดุ้รับการเล่ัอกตั�งทั�ง 3 ประเภัท 
ดัุงนี�

มห่าวิทยาลัยสวนัดุีสิต 
จัดีการเลือกตั�งกรรมการนัโยบาย
บุคลากรประจำามห่าวิทยาลัย
“ผ้้่แทนัคณาจารย์ประจำา และพนัักงานั
มห่าวิทยาลัยสายสนัับสนุันั
และกรรมการกองทุนัสำารองเลี�ยงชี้พ”
สรรค์วิเรศ กระต่ายทอง
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สวนัดุีสิต เปิดีรับสมัครนัักศึึกษา 
ประจำาปีการศึึกษา 2563
ผ่่านัระบบ  TCAS
กองบรรณาธิิการ

 ผศ.ดุร.จิตต์วิิมลั คล้ัายสุบรรณ รักษาการแทนผู้อำานวิยการ
สำานักส่งเสริมวิิชาการแลัะงานทะเบียน	กล่าวถึึง	การเปิดรับผ้่่สี่นใจเข้้า
ศึกษาต่่อระดับปริญญาต่รี	ประจำาปีการศึกษา	2563	ว่า	มหาวิทยาลัย
สี่วนด่สิี่ต่	รับสี่มัครนักศึกษาผ่่านระบบทีแคสี่	TCAS	ซึึ่�งปัจจ่บัน	เปิดรับสี่มัคร
เข้้าศึกษาต่่อใน	รอบที� 4 รับกลัางร่วิมกัน (Admission 2) ในระหว่ิางวัินที� 
7-20 พัฤษภัาคม 2563 ซึึ่�งในปีการศึกษานี� มีหลัักสูตรเปิดุใหม่ ค่อ 
1. หลัักสูตรวิิทยาศาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร  
 แลัะ สาขาวิิชาโภัชนาการแลัะการประกอบอาหารเพ่ั�อการสร้างเสริม  
 สมรรถภัาพัแลัะการชะลัอวัิย 
2. หลัักสูตรบริหารธุิรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาธุิรกิจระหว่ิางประเทศ
 (ธุิรกิจจีน-อาเซีึ่ยน) แลัะหลัักสูตรที�ขยายพ่ั�นที�การเปิดุรับ
 ค่อ หลัักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาการประถมศึกษา
 (วิิทยาเขตสุพัรรณบุรี) 
	 ดร.จิต่ต์่วิมล	กล่าวต่่อว่า	สี่ำาหรับหลักส่ี่ต่รที�เป็นอัต่ลักษณ์ีข้อง
มหาวิทยาลัยฯ	ซึึ่�งเป็นความเชีื้�ยวชื้าญและโดดเด่นเป็นที�ยอมรับ	และสี่ามารถึ 
ต่อบสี่นองความต้่องการข้องสัี่งคมและท้องถิึ�น	ก็เปิดรับสี่มัครในรอบดังกล่าว 
เช่ื้นกัน มีทั�งหมดุ 4 ดุ้านค่อ ดุ้านอาหาร การศึกษาปฐมวัิย อุตสาหกรรมการ
บริการ การพัยาบาลัแลัะสุขภัาวิะ	ผ้่่ที�สี่นใจเข้้าศึกษาต่่อควรศึกษารายละเอียด
การรับสี่มัครนักศึกษาให้ครบถ้ึวน	เช่ื้น	รอบที�เปิดรับสี่มัคร	เกณีฑ์์และค่ณีสี่มบัติ่
เฉพัาะข้องแต่่ละสี่าข้าวิชื้า	รวมถึึงคะแนนต่่างๆ	ที�ใช้ื้ยื�นสี่มัคร	เช่ื้น	O-NET,	GAT,	
PAT	ซึึ่�งมีความสี่ำาคัญอย่างมาก	อีกทั�ง	ต้่องมีการเต่รียมพัร้อมสี่ำาหรับการสี่อบ
สัี่มภาษณ์ี	เพัราะมหาวิทยาลัยยังคง	ม่่งผ่ลิต่บัณีฑิ์ต่ที�มีค่ณีภาพั	และมีความพัร้อม
เข้้าส่่ี่ต่ลาดแรงงาน	สี่ามารถึด่รายละเอียดผ่่านทางเว็บไซึ่ต์่	www.dusit.ac.th	หรือ		
www.entrance.dusit.ac.th	FB	:	Suan	Dusit	University		และ	โทรสี่อบถึามเพิั�ม
เติ่มได้ที�	SDU	Service	Center	02	-244-	5555
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“สวนัดุีสิต เดีลิเวอรี�”
	 จากสี่ถึานการณ์ีการข้อง	COVID-19	ที�แพัร่ระบาดไปทั�วโลก	ส่ี่งผ่ล 
กระทบต่่อสี่ภาพัเศรษฐกิจและสัี่งคม	และเกิดการเปลี�ยนแปลงต่่อร่ปแบบการใช้ื้
ชีื้วิต่ประจำาวันข้องมน่ษย์	ทั�งนี�	จากผ่ลกระทบและการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว	ทำาให้
เกิดสี่ร้างนวัต่กรรมใหม่	รวมถึึงการใช้ื้ระบบเทคโนโลยีสี่ารสี่นเทศเพืั�อการสืี่�อสี่าร	
และสี่ร้างม่ลค่าทางการต่ลาดที�มากขึ้�น	โดยสัี่งเกต่ได้จากองค์กรภาครัฐ	และเอกชื้น	
ที�ปรับร่ปแบบการทำางานและการให้บริการเป็นแบบออนไลน์มากขึ้�น	รวมถึึงภาค
ธ่์รกิจที�ปรับร่ปแบบการให้บริการมาเป็นแบบออนไลน์และปรับร่ปแบบการส่ี่งสิี่นค้า
และบริการเพืั�อให้เข้้าถึึงล่กค้ามากขึ้�น	เพืั�อให้สิี่นค้า	ผ่ลิต่ภัณีฑ์์	และบริการข้อง
มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่เข้้าถึึงกล่่มล่กค้ามากขึ้�น	ซึึ่�งนอกจากเป็นการสี่ร้างรายได้ให้
มหาวิทยาลัยฯ	แล้ว	ยังเป็นโอกาสี่ในการสี่ร้างชืื้�อเสีี่ยง	และเผ่ยแพัร่ธ่์รกิจวิชื้าการ
ข้องมหาวิทยาลัยฯ	ให้เป็นที�ร้่จักมากยิ�งขึ้�น	ซึึ่�งมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	เป็นสี่ถึาบัน
การศึกษาที�มีองค์ความร้่	ความเชีื้�ยวชื้าญ	ประสี่บการณ์ี	ด้านอาหาร	รวมถึึงมี
บ่คลากรที�มีค่ณีภาพั	และเครื�องมือ	อ่ปกรณ์ี	และห้องปฏิิบัติ่การที�มีค่ณีภาพั 
และได้มาต่รฐาน	ดังนั�น	การปรับร่ปแบบการให้บริการแบบถึึงมือล่กค้าถืึอเป็น
โอกาสี่ที�ดีที�มหาวิทยาลัยฯ	จะได้เผ่ยแพัร่ชืื้�อเสีี่ยง	และสี่ร้างม่ลค่าเพิั�มในร่ปแบบ
ข้องรายได้ที�มากขึ้�น	รวมถึึงอาจารย์	บ่คลากร	และนักศึกษาจะได้มีโอกาสี่เข้้ามา 
มีส่ี่วนร่วม	เกิดการบ่รณีาการการทำางานร่วมกัน	และเกิดประโยชื้น์ต่่อการเรียนร้่
และสี่ร้างนักธ่์รกิจร่่นใหม่เพืั�อขั้บเคลื�อนเศรษฐกิจข้องประเทศต่่อไป
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ม.สวนัดุีสิต สนัับสนุันัที�พัก ห่น้ัากากอนัามัย Face Shield
และเจลแอลกอฮอล์ “ให้่แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าห่น้ัาที�ตำารวจ 
และชุ้มช้นั”
	 จากสี่ถึานการณ์ีการระบาดข้องโรคโควิด-19	ซึึ่�งมีแนวโน้มความร่นแรง
และมีผ้่่ติ่ดเชืื้�อในประเทศเพิั�มขึ้�นอย่างต่่อเนื�อง	บ่คลากรทางการแพัทย์	และ 
เจ้าหน้าที�ต่ำารวจ	ต้่องทำางานอย่างหนัก	และต้่องเสีี่�ยงต่่อการสัี่มผั่สี่เชืื้�อ	โดย 
รศ.ดร.ศิโรจน์	ผ่ลพัันธิ์น	รักษาการแทนอธิ์การบดี	พัร้อมด้วยคณีะผ้่่บริหาร 
ได้สี่นับสี่น่นที�พัักสี่ำาหรับบ่คลากรทางการแพัทย์	โดยใช้ื้พืั�นที�	โครงการอาคาร
อเนกประสี่งค์ปฏิิบัติ่การวิชื้าชีื้พัธ่์รกิจ	(โรงแรมสี่วนด่สิี่ต่	เพัลสี่)	และมอบ 
Face	Shield	ให้กับโรงพัยาบาลวชิื้รพัยาบาล	โดยมี	รศ.นพั.ประย่ทธ์	ศิริวงษ์	
คณีบดีคณีะแพัทยศาสี่ต่ร์วชิื้รพัยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ์ราชื้	เป็นผ้่่ 
รับมอบ
	 ทั�งนี�	ยังสี่นับสี่น่นหน้ากากอนามัย	หน้ากากผ้่า	Face	Shield 
	เจลแอลกอฮิอล์	ให้กับสี่ถึานีต่ำารวจนครบาลสี่ามเสี่น	เพืั�อสี่นับสี่น่นการทำางาน 
ในสี่ถึานการณ์ีโรคระบาด	COVID-19	เช่ื้นกัน	โดยมี	พั.ต่.อ.สี่รพังษ์	นาคะโยคี	 
ผ้่่กำากับสี่ถึานีต่ำารวจนครบาลสี่ามเสี่น	เป็นผ้่่รับมอบ	และสี่นับสี่น่นหน้ากากผ้่า	
Face	Shield	ไข่้ไก่	ข้้าวหอมสี่วนด่สิี่ต่	นำ�าดื�มด่สิี่ต่า	และนำ�ามันพืัชื้	ให้กับสี่ำานักงาน
เข้ต่ด่สิี่ต่	เพืั�อส่ี่งต่่อพืั�นที�ช่ื้มชื้นวัดสี่วัสี่ดิ�วารีสีี่มารามทั�งหมด	127	ครัวเรือน 
โดยมี	นายดิชื้า	คงศรี	ผ้่่อำานวยการเข้ต่ด่สิี่ต่	เป็นผ้่่รับมอบ	

มห่าวิทยาลัยสวนัดุีสิต หยุด แต่ “งานไม่หยุด”
เราจะก้าวผ่่านัวิกฤตครั�งนีั�ไปด้ีวยกันั และจะกลับมา
แข็้งแกร่งกว่าเดิีม ด้ีวยพลังใจข้องช้าวสาวดุีสิตทุกคนั
1.	คัดกรองการเข้้า-ออก	ต่รวจวัดไข้้
2.	ทำาความสี่ะอาดถึนน	อบโอโซึ่น	พ่ันยาฆ่่าเชืื้�อ	ภายในมหาวิทยาลัย
3.	ทำาความสี่ะอาด	อาคาร	สี่ำานักงานทั�วไป
4.	ปรับปร่งอาคารสี่ถึานที�	ด่แลสิี่�งแวดล้อม
5.	ปรับปร่งอาคารสี่ถึานที�	โต๊่ะ	เก้าอี�
6.	ปรับปร่งอาคารสี่ถึานที�	ทาสีี่	ตี่เส้ี่นจราจร
7.	บริการอาหาร	และ	Delivery
8.	ทำา	Face	shield	ให้กับบ่คลากรทางการแพัทย์	ต่ำารวจ	ช่ื้มชื้น
9.	งานบริการ	ธ่์รการ	สี่ำานักงานทั�วไป

1

3 4

5

7

8 9

6

2

	 ซึึ่�งหน้ากาก	Face	Shield	บ่คลากร
ข้องมหาวิทยาลัยฯได้ร่วมไม้ร่วมมือกันผ่ลิต่	
ส่ี่งมอบเป็นกำาลังใจไปยังบ่คลากร
ทางการแพัทย์	และเจ้าหน้าที�ต่ำารวจ	
เพัราะเราจะก้าวผ่่านวิกฤต่ครั�งนี� 
ไปด้วยกัน	และจะกลับมาแข็้งแกร่ง
กว่าเดิมในเร็ววันนี�	ด้วยความห่วงใย
จากใจคนสี่วนด่สิี่ต่
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มห่าวิทยาลัยสวนัดุีสิต “ อบรมให้่ความร้้ ... 
กฎห่มายคุ้มครองข้้อม้ลส่วนับุคคล ”
	 ต่ามที�พัระราชื้บัญญัติ่ค้่มครองข้้อม่ลส่ี่วนบ่คคล	พั.ศ.	2562	ได้ผ่่าน
ความเห็นชื้อบจากสี่ภานิติ่บัญญัติ่แห่งชื้าติ่	เมื�อวันที�	28	ก่มภาพัันธ์์	2562	นั�น	
เพัราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้ม 
การละเมิดสิี่ทธิ์ในข้้อม่ลส่ี่วนบ่คคล	และสิี่ทธิ์ความเป็นส่ี่วนตั่วมีเพิั�มมากขึ้�น 
โดยเฉพัาะการนำาข้้อม่ลส่ี่วนบ่คคล	ไปแสี่วงหาประโยชื้น์หรือเปิดเผ่ยโดยมิชื้อบ	
หรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าข้องข้้อม่ล	หรือเพืั�อประโยชื้น์ในการนำาข้้อม่ล
ส่ี่วนบ่คคลไปใช้ื้ในการกระทำาความผิ่ดต่่างๆ	
	 ดร.ธ์นภัทร	ปัจฉิม	คณีบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง	และ 
กองบริหารงานบ่คคล	มหาวิทยาลัย	สี่วนด่สิี่ต่	เล็งเห็นสี่ำาคัญดังกล่าว	จึงจัดโครงการ
อบรมหลักส่ี่ต่ร	“กฎหมายค้่มครองข้้อม่ลส่ี่วนบ่คคลกับการพััฒนาระบบงานบ่คคล”	
โดยมี	ผ่ศ.ดร.พิัทักษ์	จันทร์เจริญ	รองอธิ์การบดีฝ่้ายบริหาร	เป็นประธ์านกล่าว 
เปิดงาน		และได้รับเกียรติ่จาก	รศ.ดร.มานิต่	จ่มปา	อาจารย์ประจำาคณีะนิติ่ศาสี่ต่ร์	
จ่ฬาลงกรณ์ีมหาวิทยาลัย	เป็นวิทยากรบรรยายพิัเศษ	ในหัวข้้อ	“กฎหมายค้่มครอง
ข้้อม่ลส่ี่วนบ่คคล	กระทบต่่อบ่คคลอย่างไร”	เพืั�อสี่ร้างความเข้้าใจเกี�ยวกับหลักการ	
และสี่าระสี่ำาคัญข้องพัระราชื้บัญญัติ่ค้่มครองข้้อม่ลส่ี่วนบ่คคล	พั.ศ.	2562	ต่ลอดจน
เป็นการเต่รียมความพัร้อมข้องบ่คลากร	หน่วยงานต่่างๆ	ให้ร้่ทันบทกฎหมาย 
บทลงโทษข้องพัระราชื้บัญญัติ่ดังกล่าวนี�	และถืึอเป็นกิจกรรมในการแลกเปลี�ยน
เรียนร้่ประสี่บการณ์ี	เป็นเวทีแสี่ดงความคิดเห็นระหว่างผ้่่เข้้าอบรมกับวิทยากร 
เพืั�อเสี่ริมสี่ร้างความร้่ความเข้้าใจร่วมกัน	โดยมีคณีะผ้่่บริหาร	บ่คลากร	นักศึกษา	
เข้้าร่วมโครงการ	ในครั�งนี�	ณี	ห้องประช่ื้ม	2	ชัื้�น	4	อาคารบัณีฑิ์ต่วิทยาลัย

มห่าวิทยาลัยสวนัดุีสิต จัดีโครงการตรวจ
สุข้ภาพบุคลากร ประจำาปี 2563
	 งานอนามัยและส่ี่ข้าภิบาล	กองอาคารและสี่ถึานที�	และคณีะพัยาบาล
ศาสี่ต่ร์	มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่ ร่วมจัดโครงการต่รวจส่ี่ข้ภาพับ่คลากรประจำาปี
 2563	พัร้อมจัดกิจกรรมทดสี่อบสี่มรรถึภาพัทางกาย และนิทรรศการส่ี่ข้ภาพั ฯลฯ	
โดยมีคณีะผ้่่บริหาร คณีาจารย์ บ่คลากร ข้องมหาวิทยาลัยฯ เข้้าร่วมต่รวจส่ี่ข้ภาพั
อย่างต่่อเนื�อง	ระหว่างวันที�	29	–	31	มกราคม	2563	ณี	อาคารรักต่ะกนิษฐ ชัื้�น	1
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มห่าวิทยาลัยสวนัดุีสิต ร่วมกับภาคีเครือข่้าย
มห่าวิทยาลัย จัดีพิธีิลงนัามในับันัทึกข้้อตกลง
ความร่วมมือทางวิช้าการให่ม่ 35 สถุาบันั และ
การประชุ้มวิช้าการปริญ่ญ่าตรีด้ีานัคอมพิวเตอร์
ภ้มิภาคเอเชี้ยค  รั�งที� 8 (The 8th Asia Underg-
grgaduate Confergence on Computing: AUCC 
2020) และ The 1st Asia Joint Confergence on 
Computing : AJCC 2020
	 มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	(มสี่ด.)	ร่วมกับภาคีเครือข่้ายมหาวิทยาลัย 
จัดพิัธี์ลงนามในบันทึกข้้อต่กลงความร่วมมือทางวิชื้าการใหม่	35	สี่ถึาบัน	เพืั�อร่วม
กันจัดงาน	“การประช่ื้มวิชื้าการระดับปริญญาต่รีด้านคอมพิัวเต่อร์ภ่มิภาคเอเชีื้ย 
(	The	Asia	Undergraduate	Conference	on	Computing:	AUCC	)”	และได้จัดการ
ประช่ื้มวิชื้การระดับส่ี่งกว่าปริญญาต่รีร่วมอีกหนึ�งคือ	“The	Asia	Joint	Conference	
on	Computing:	AJCC”	โดยได้รับเกียรติ่จาก	ดร.สี่วงค์	บ่ญปล่ก	รองอธิ์การบดี
ฝ่้ายเทคโนโลยีสี่ารสี่นเทศ	มสี่ด.	เป็นประธ์านในพิัธี์	ร่วมลงนามกับภาคีเครือข่้าย
ในครั�งนี�	ณี	อาคารรักต่ะกนิษฐ	ชัื้�น	2	
	 ด้าน	ดร.วิชื้ชื้า	ฉิมพัลี	คณีบดีคณีะวิทยาศาสี่ต่ร์และเทคโนโลย	กล่าวถึึง	
การประช่ื้มวิชื้าการปริญญาต่รีด้านคอมพิัวเต่อร์ภ่มิภาคเอเชีื้ยครั�งที�	8	(The	8th 
Asia	Undergraduate	Conference	on	Computing:	AUCC	2020)	และ	The	1st 
Asia	Joint	Conference	on	Computing	:	AJCC	2020	ว่า	เดิมที	การประช่ื้ม
วิชื้าการปริญญาต่รีด้านคอมพิัวเต่อร์ภ่มิภาคเอเชีื้ย	(The	Asia	Undergraduate	
Conference	on	Computing:	AUCC)	ชืื้�อ	การประช่ื้มวิชื้าการระดับปริญญาต่รี 
ด้านคอมพิัวเต่อร์ภ่มิภาคอาเซีึ่ยน	(The	ASEAN	Undergraduate	Conference	in 
Computing:	AUCC)	ซึึ่�งมีเครือข่้ายเฉพัาะในกล่่มประเทศอาเซีึ่ยน	แต่่ภาคีเครือข่้าย
ต้่องการข้ยายความร่วมมือให้กว้างไกลขึ้�นในระดับเอเชีื้ย	จึงมีมติ่ให้เปลี�ยนชืื้�อการ
ประช่ื้มวิชื้าการใหม่	เป็น	“การประช่ื้ม	วิชื้การระดับปริญญาต่รีด้านคอมพิัวเต่อร์
ภ่มิภาคเอเชีื้ย	(The	Asia	Undergraduate	Conference	on	Computing

:	AUCC)”	และยังเห็นชื้อบให้มี	การจัดประช่ื้มวิชื้าการในระดับส่ี่งกว่าปริญญาต่รี
ขึ้�นในชืื้�อ	“The	Asia	Joint	Conference	on	Computing:	AJCC”	โดยมีวัต่ถ่ึประสี่งค์
	เพืั�อเป็นเวทีนำาเสี่นอผ่ลงานวิจัยสี่ำาหรับคณีาจารย์	นิสิี่ต่	นักศึกษา	นักวิชื้าการ	 
นักวิจัย	และบ่คคลทั�วไป	ซึึ่�งปัจจ่บัน	มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	ได้ถ่ึกมอบหมายให้
เป็นผ้่่ดำาเนินการ	จัดประช่ื้มในครั�งนี�	โดยการประช่ื้มวิชื้าการ	AUCC	มีผ้่่สี่นใจจาก
สี่ถึาบันการศึกษาต่่างๆ	ส่ี่งบทความเข้้าร่วมนำาเสี่นอปากเปล่า	จำานวน	321	บทความ 
และการประช่ื้มวิชื้าการ	AJCC	จำานวน	21	บทความ	ทั�งนี�	ได้รับเกียรติ่จาก	 
ดร.ณีรงค์	ศิริเลิศวรก่ล	ผ้่่อำานวยการสี่ำานักงานพััฒนาวิทยาศาสี่ต่ร์และเทคโนโลยี
แห่งชื้าติ่	(สี่วทชื้)	ผ้่่แทนรัฐมนต่รีกระทรวงการอ่ดมศึกษา	วิทยาศาสี่ต่ร์	วิจัยและ
นวัต่กรรม	(อว.)	ร่วมเป็นประธ์านเปิดงาน			พัร้อมปาฐกถึาพิัเศษ	เรื�อง	“AI	เพืั�อ
การพััฒนาประเทศไทย”	นอกจากนี�	ไฮิไลท์สี่ำาคัญข้องการจัดงาน	คือ	การรับฟัง
บรรยายพิัเศษจาก	Mr.	Roy	Morien	อาจารย์ประจำาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร	 
มาบรรยายในหัวข้้อ	“Saving	University	in	Turbulent	Times:	Applying	Leaging	
Logistics	and	Supply	Chain	Practices	to	Streamline	Student	Progress	and	
Build	the	Brand”	
	 ซึึ่�งทางมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่หวังว่า	การจัดประช่ื้มวิชื้การทางด้าน
คอมพิัวเต่อร์ในครั�งนี�	จะเป็นแรงกระต้่่นที�สี่ำาคัญให้	คณีาจารย์	นิสิี่ต่	นักศึกษา	 
นักวิชื้าการ	นักวิจัยและผ้่่สี่นใจทั�วไป	ได้ม่่งมั�นศึกษาวิจัยหาองค์ความร้่ใหม่	และ
แนวทางการประย่กต์่ใช้ื้คอมพิัวเต่อร์ในด้านต่่าง	ๆ	เพืั�อนำาให้องค์ความร้่ใหม่ที� 
ค้นพับได้เผ่ยแพัร่ออกไปอย่างแพัร่หลายในวงกว้าง	และที�สี่ำาคัญสี่ามารถึนำามา
ประย่กต์่ใช้ื้ให้เกิดประโยชื้น์ในงานด้านต่่างๆ	อาทิ	การเพิั�มประสิี่ทธิ์ภาพัการผ่ลิต่
และการดำาเนินงานภาคอ่ต่สี่าหกรรม	การค้า	การท่องเที�ยว	การเกษต่ร	การสี่าธ์ารณีส่ี่ข้
การศึกษา	ฯลฯ	ซึึ่�งในที�ส่ี่ดจะส่ี่งผ่ลดีโดยรวมต่่อสัี่งคมและประเทศชื้าติ่ต่่อไป
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	 SDU	Timeline	ฉบับเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม	2563	ถืึอเป็นฉบับแรก
ข้องปีหน่ทอง	กองบรรณีาธิ์การต้่องข้อกล่าวคำาว่า	“สี่วัสี่ดีปีใหม่”	อย่างเป็นทางการ
อีกครั�ง	เช่ื้นเดียวกับวารสี่าร	SDU	Timeline	ก็ข้อนำาเสี่นอกิจกรรมต่่างๆ	และข่้าวสี่าร
มาให้อ่านอย่างครบถ้ึวน	แต่่ปีนี�...	ถืึอเป็นปีที�เริ�มต้่นอย่างร้อนแรง	เพัราะทั�วโลก	
กำาลังรับมือกับสี่ถึานการณ์ีการแพัร่ระบาดข้องโรคไวรัสี่โคโรนาสี่ายพัันธ์่์ใหม่	2019	
(COVID-19)	ซึึ่�งมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	มีความห่วงใยนักศึกษา	นักเรียนโรงเรียนสี่าธิ์ต่
ละอออ่ทิศ	คณีาจารย์	บ่คลากร	จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	เรื�อง	
มาต่รการและการเฝ้้าระวังการระบาดข้องโรคไวรัสี่โคโรนา		สี่ายพัันธ์่์ใหม่	2019	
(COVID-19)	และรวบรวมเรื�องราวไว้	ในคอลััมน์ Special Report	และกอง
บรรณีาธิ์การ	ได้สี่กัดสี่าระสี่ำาคัญจาก	รศ.ดร.ศิโรจน์	ผ่ลพัันธิ์น	อธิ์การบดี	ที�ได้มอบ
นโยบายไว้ใน	“การประชุุมบุุคลากรของมหาวิิทยาลัยสวินดุุสิต ประจำำาปี 2563” 
สี่ามารถึอ่านได้ใน	คอลััมน์ SDU Direction 

	 นอกจากนี�	ยังมีเนื�อหา	คอลััมน์ Show me :	รศ.ดร.ส่ี่ข่้ม	เฉลยทรัพัย์	
ประธ์านที�ปรึกษาอธิ์การ	รับเป็นแม่ทัพันำานโยบายท่านอธิ์การบดี	ส่่ี่การปฏิิบัติ่	ใน
กิจกรรม	“จิำบุกาแฟ : ตอบุโจำทย์อธิิการ Design Thinking”	และอีกหนึ�งไฮไลัท์
ของวิารสารเล่ัมนี� ค่อ คอลััมน์ Academic	โดย	ดร.ส่ี่วมาลย์	ม่วงประเสี่ริฐ	รอง
อธิ์การบดี	ฝ่้ายวิชื้าการ	ประช่ื้มคณีะผ้่่บริหาร	คณีบดี	ประธ์านหลักส่ี่ต่ร	ผ้่่รับผิ่ดชื้อบ
งานวิชื้าการข้องวิทยาเข้ต่ส่ี่พัรรณีบ่รีและศ่นย์การศึกษานอกที�ตั่�ง	เพืั�อมอบนโยบาย	“	
การพััฒนาค่ณีภาพัวิชื้าการและกระบวนการจัดการศึกษา	ต่ามแนวทางการบริหาร
งานวิชื้าการ	มหาวิทยาลัยสี่วนด่สิี่ต่	”	ท่กคอลัมน์ที�กล่าวมานั�น	ท่านสี่ามารถึติ่ดต่าม
อ่านได้ในฉบับดังกล่าวนี�

ดุร.ณัฏฐนิชุ สิริสัจำจำานุรักษ์
หัวิหน้ากองบุรรณาธิิการ

Special Report 3-6
อธิการบดี ห่วงใย “บุคลัากร เด็กเล็ัก-นักศึึกษา”
พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้้าระวัง COVID-19 
Academic 8
สวนดุสิต พัฒนาคณาจารย์ ตามกรอบ อว
สร้างหลัักสูตรใหม่ เน้นสอนแบบ Active Learning 
Show me 9
ประธานทีี่�ปรึกษาอธิการบดี...
ขานรับนโยบาย Design Thinking 

SDU Direction 7
อธิการบดีปักธงเดินหน้า ขอเป็น “มหาวิที่ยาลััยจิ�ว แต่แจ๋ว

Story 10-11
มหาวิที่ยาลััยสวนดุสิต จัดงานใหญ่่ พิธีลังนามความร่วมมือ

Like & Share 12-13
สวนดุสิต... ขานรับ นโยบายกระที่รวง อว.
“คณาจารย์เดินหน้าสอนออนไลัน์เต็มรูปแบบ 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19” 

Issue Alert 14
มหาวิที่ยาลััยสวนดุสิต จัดการเลืัอกตั�งกรรมการ
นโยบายบุคลัากรประจำามหาวิที่ยาลััย

Identity 15 
สวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึึกษา ประจำาปีการศึึกษา 2563
ผ่่านระบบ TCAS

Social Tag 16-19
ภาพกิจกรรม-ข่าว

Editor’s Note 20

this month:
The communication for all

|SDU Timeline20Editor’s Note

EXECUTIVE Editor
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน : อธิการบดี 

CONSULTING Editor
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

EDITOR at Large
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ : ป็ระธานที่ป็รึกษาอธิการบดี 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ : ผ่้อ�านวิยการส�านักงานมหาวิิทยาลััย 

EDITOR
ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ : ผ่้อ�านวิยการกองป็ระชาสัมพันธ์ 

EDITORIAL Staff
นายไพศาล คงสถิตสถาพร/นายพศิน อินทา/นายพิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

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

EDITORIAL Coordinator
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม 

DESIGNED by
ดร.วิโรจน์ เทพบุตร : ศ่นย์บริการสื่อแลัะสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

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

SDU Timeline เป็นเอกสารเผ่ยแพร่ ข้อมูลั ข่าวสาร กิจกรรมแลัะผ่ลังาน ที่างการศึึกษา
ตลัอดจนเป็นสื�อกลัางในการแลักเปลัี�ยนองค์ความรู้ที่ี�เป็นประโยชน์กับมหาวิที่ยาลััยฯ แลัะสังคม

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


