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	 	 รศ.ดร.ศโิรจน์	ผลพันธนิ	รักษาการ
แทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัสวนดสิุต
มอบนโยบายในการจดัอบรม “การเสรมิสร้าง
วฒันธรรมองค์กร ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพือ่การ
ป้องกนัการทจุริต” ว่า ตามทีร่ฐับาลมีมตกิ�าหนดให้มี
ยทุธศาสตร์ชาต ิว่าด้วย การป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ.2560 -2564) โดยเป็น
แนวทางทีช่่วยยกระดบัการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงมหาวิทยาลยัสวนดสุติ 
ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการท่ี
มคีวามโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล จงึด�าเนนิการจดั
ท�าแผนปฏบัิตกิารป้องกนัการทุจรติ เพือ่สนบัสนนุ
และส่งเสรมิให้เกดิการขบัเคลือ่นด้านการป้องกันการ
ทจุรติในหน่วยงาน ถอืเป็นเคร่ืองมอืเพือ่ช่วยยกระดบั
กระบวนการการบริหารจัดการของมหาวทิยาลยัอย่าง
มธีรรมาภบิาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
  รศ.ดร.ศโิรจน์ กล่าวต่อว่า เพือ่เป็นการตอบ
สนองนโยบายรัฐบาล และเป็นไปตามแผนการปฏิบตัิ
การป้องกนัการทจุรติ จงึมอบให้ รศ.ดร.ธนภทัร ปัจฉมิม์ 
คณบดโีรงเรยีนกฎหมายและการเมือง  

	 ม.สวนดสุติ
“	องค์กรแห่งความโปร่งใส
	 ต่อต้านการทจุรติ”
	 อบรมบคุลากรภายในทกุหน่วยงาน…
	 ให้ความส�าคญักบัหลกัธรรมาภิบาล
	 กองบรรณาธกิาร

จดัด�ำเนนิโครงกำรอบรม หวัข้อ “กำรเสรมิสร้ำง
วฒันธรรมองค์กร ภำยใต้หลกัธรรมำภิบำล 
เพ่ือกำรป้องกนักำรทจุรติ” โดยได้รบัเกยีรตจิำก 
ศำสตรำจำรย์ (พเิศษ) จรญั ภักดธีนำกลุ 
อดีตตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ มำบรรยำยพเิศษ เพือ่
ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน มีความ
รู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ปลูกจิตส�านึก สร้างค่านิยมต่อต้านทุจริต และร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
หลักคุณธรรม ความโปร่งใส ภารกิจข้างต้น จึงสะท้อน
ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัย ในการ 
ปรบัปรงุพฒันาหน่วยงานด้านคณุธรรม และความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล ซึง่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัการทจุรติ 
  ทั�งนี� เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2562
 รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ได้ประกาศเจตจ�านง ว่า 
อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และสาธารณชน ทราบว่า มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตจะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ตามหลักธรรมภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่สังคม  

ว่า มหาวิทยาลัยจะยึดม่ันและพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นองค์กรท่ีมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการ
ท�างาน โดยมีแนวทางในการบริหารงาน ดังนี�
1. ปฏบัตงิานตามหน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ 
พร้อมรบัผดิเมือ่เกดิความผดิพลาด เพือ่สร้างความ
เชือ่มัน่แก่สาธารณชนว่าการขบัเครลือ่นหน่วยงานจะ
เป็นไปอย่างมคีณุธรรมและธรรมาภบิาล
2. ปฏบัิตหิน้าทีต่ามจรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบงัคบั ทีห่น่วยงานได้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั
3. สร้างค่านยิมในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่
ทกุรปูแบบ
4. บรหิารงานด้วยความเป็นธรรม และมกีารปฏบิตัิ
ด้วยความเท่าเทยีมโดยไม่เลอืกปฎบิตัิ
5. ใช้ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานให้ส�าเรจ็
ตามจุดมุ่งหมาย ยึดม่ันในผลประโยชน์ของส่วนรวม
และความถูกต้องเป็นธรรม
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 ดร.กมลกนก เกยีรติศกัดิชั์ย คณบดโีรงเรยีนกำรท่องเทีย่วและ
กำรบรกิำร มหำวิทยำลยัสวนดุสติ กล่ำวถงึ หลักสตูรกำรยกระดบัสมรรถนะ
แม่บ้ำนมอือำชพี เพือ่รองรบัแรงงำนภำยหลังวกิฤตกำรณ์กำรระบำดของไวรสั
โคโรนำ 2019 (COVID -19) ว่ำ โรงเรยีนกำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรได้ส่ง  
“หลกัสตูรกำรยกระดับสมรรถนะแม่บ้ำนมอือำชีพ” เข้ำร่วมโครงกำรพฒันำ
ทกัษะก�ำลงัคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ทัง้หมด 8 กลุม่ 
ทกัษะอตุสำหกรรมจำก 19 มหำวทิยำลัยช้ันน�ำ เพ่ือน�ำทกัษะไปต่อยอด
สร้ำงอำชพีหลงัวิกฤตไวรัสโควดิ-19 และผ่ำนกำรคดัเลือกจำกกระทรวง
กำรอดุมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม(อว.) เป็นทีเ่รยีบร้อย 
 หลกัสตูรการยกระดบัสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ ได้พฒันาหลกัสตูรมา
จากอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นด้านการท่องเท่ียว ของมหาวิทยาลยัสวนดสุติ เพือ่มุง่สร้าง
และพฒันาผูเ้รียนสูก่ารเป็น “มอือาชีพในงานแม่บ้านโรงแรม” และ Upskill 
เพิม่โอกาส ก้าวสูศ่กัยภาพใหม่และรองรบัแรงงานภายหลงัวิกฤตไวรสัโควดิ-19 
โดยแบ่งคอร์สเรียนออก ดังนี� เรยีนทฤษฎี 219 ชม. (online) เรยีนปฏิบตั ิ66 ชม.
(ภายในมหาวทิยาลยัสวนดสุติ เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) ทั�งหมด 285 ช่ัวโมง ระหว่าง

สวนดสุติ	ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ	อว.	
ส่งหลักสตูร	
“แม่บ้านมอือาชพี”
	 รองรบัอาชพีในอนาคต
	 หลงัโควดิ-19
	 กองบรรณาธกิาร

เดอืน สงิหาคม-ธนัวาคม 2563 ซึง่รายวชิาทีเ่ปิดสอนได้ร่วมมอืกบัสมาคมแม่บ้าน
แห่งประเทศไทย และ นายเลศิ กรุป๊ อาท ิความรูเ้กีย่วกบัอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว
และบรกิาร ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบังานแม่บ้าน ในอตุสาหกรรมโรงแรม 
การจัดดอกไม้โรงแรม ศลิปะในการพบัผ้าและการตกแต่งในห้องพกั หลกัการ
ให้บรกิารส�าหรบัแขกพเิศษ (บัตเลอร์) ทศันคต ิจรยิธรรมจรรยาบรรณ และ
บุคลกิภาพในงานแม่บ้านโรงแรม ภาษาอังกฤษในการสือ่สาร ฯลฯ พร้อมเปิด
โอกาสในการจ้างงานจรงิ เพราะผูป้ระกอบการเป็นเครอืข่ายในความร่วมมอื
ของโรงเรยีนท่องเทีย่วฯเพือ่ยกระดบัสมรรถนะบคุลากรเข้าสูว่ชิาชพีแม่บ้านอย่าง
เตม็ตวั ทั�งนี� หากบุคคลท่านใดสนใจ สามารถสมคัรได้ตั�งแต่บดันี�-30 กรกฎาคม 
2563

สอบถำมข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ 
โทรศพัท์ 02 244 5717 

FB : FutureSkillNewCareerThailand 
หรอื www.futureskill-newcareer.in.th

ดร.สวุมำลย์ ม่วงประเสรฐิ รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ เป็นตวัแทนของ
มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ได้ลงนามความร่วมมอืตามโครงการพัฒนาทกัษะก�าลงัคน
ของประเทศ และร่วมประชมุออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
เครอืข่าย UniNet เมือ่วันที ่1 มถินุายน 2563 ทีผ่่านมา
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 รศ.ดร.ชนะศกึ	นิชานนท์	 
รองอธิการบดฝ่ีายวิจยัและพฒันา 

การศึกษา	กล่าวถงึ	HOMKHAJORN	FARM	หรือ	
หอมขจรฟาร์ม	ว่า	มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ถกูพัฒนาและต่อยอดมาจาก	“โครงการแปลงสาธติ
เกษตรปลอดภยัอัจฉรยิะ”	ซ่ึงใช้พ้ืนทีข่องวทิยาเขต

สพุรรณบรีุ	บนเนือ้ทีก่ว่า	50	ไร่	เพือ่สนบัสนนุ
เกษตรกรรมในพ้ืนที	่จ.สพุรรณบรีุ	โดยน�าองค์ความ

รู้จากงานวจิยั	ด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและ
นวตักรรมของมหาวทิยาลยัถ่ายทอดยงัเกษตรกร
ในชมุชน	ส่งเสริมการท�าเกษตรปลอดภยั	ตัง้แต่

ต้นน�า้ไปจนถึงปลายน�า้	ทัง้นี	้โครงการดงักล่าวได้
ท�าความร่วมมือกบัจงัหวัดสพุรรณบุร	ีส�านกังาน
พัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช)	
และส�านกังานการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	เพือ่ยกระดบั
คณุภาพชีวติเกษตรกรในพ้ืนทีจ่งัหวัดสพุรรณบุรี

อย่างเป็นรปูธรรม	

“หอมขจรฟาร์ม”“หอมขจรฟาร์ม”
ผลผลติเกษตรปลอดภยั
ถกูพัฒนาจากงานวจิยัและนวตักรรม
กองบรรณาธกิาร
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  ปัจจบุนั วทิยาเขตสพุรรณบรุ ีมหาวิทยาลยั
สวนดสุติ ได้ใช้พื�นทีโ่ครงการแปลงสาธติเกษตร
ปลอดภยัอัจฉริยะ ริเร่ิมโครงการ HOMKHAJORN 
FARM หรือ หอมขจรฟำร์ม โดยผสมผสานแนวคดิ
การใช้ชวีติวิถใีหม่ (New Normal) ท่ีได้เกดิขึ�นจาก
สถานการณ์โควดิ-19 ก�าลงัแพร่ระบาดอยูใ่น
ประเทศไทยและท่ัวโลก ส่งผลให้พฤตกิรรมคนใน
สงัคมไทยปรับเปลีย่น และเปลีย่นแปลงไป ทั�งในด้าน
การท�างาน การใช้ชวีติ โดยเฉพาะด้านการบรโิภค
อาหาร จะเห็นได้จากผู้คนให้ความสนใจ ปรบัเปลีย่น
แนวคดิการบริโภคอาหาร เพือ่ป้องกนัการรบัเชื�อโรค
เข้าสูร่่างกาย เน้นทานอาหารท่ีปลอดภยั และ 
มปีระโยชน์ หอมขจรฟาร์ม จงึเป็นธรุกจิเพือ่สงัคม 
(Social Enterprise) ด้านการเกษตรท่ีได้ผลผลติจาก
ต้นแบบแปลงเกษตรทีป่ลกูพชืผกัแบบไม่มีสารเคมี
ตกค้าง โดยมเีป้าหมาย เพือ่เป็นต้นแบบพื�นท่ีเกษตร
แห่งการเรยีนรู้ร่วมกบัชมุชนโดยรอบวิทยาเขต
สพุรรณบรุ ีและเป็นพื�นทีจ่�าหน่าย-รบัซื�อ ผลติภณัฑ์
ทางการเกษตรจากเกษตรกรในราคาเป็นธรรม 
“หอมขจรฟำร์ม” ชือ่นี�มคีวามหมาย แฝงไปด้วย
ความเป็นตวัตนของมหาวทิยาลยั เพราะตั�งช่ือจาก 
ดอกขจร ดอกไม้ทีม่กีลิน่หอมรัญจวน ซึง่
มหาวทิยาลยัสวนดสุติกใ็ช้เป็นสญัลกัษณ์ประจ�า
มหาวทิยาลยัด้วย โดยมผีลติภณัฑ์ภายใต้แบรนด์
ทั�งหมด 5 ประเภท คอื
1. Homkhajorn Garden พื�นทีเ่ปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
 ส�าหรบัการเกษตร
2. Homkhajorn Cosmetic ผลผลติทางการเกษตร
 น�ามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง
 ภายใต้มาตรฐาน GMP
3. Homkhajorn Food and Beverage ผลผลติ
 ทางการเกษตร น�ามาแปรรูปเป็นอาหารและ
 เครือ่งดืม่สขุภาพตามสไตส์สวนดสุติ
4. Homkhajorn Seed and seedling โครงการ
 ขยายพนัธ์ุโดย เพาะต้นกล้าและเมลด็พนัธุ์
 เพือ่จดัจ�าหน่ายพนัธุพ์ชืทีม่คีณุภาพสูเ่กษตรกร
5. Homkhajorn Knowledge การถ่ายทอดองค์ความรู้
 ด้านการเกษตรปลอดภยัและการประยตุก์ใช้ 
 เทคโนโลยใีนการท�าการเกษตร
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  จงึอยำกให้เชือ่มัน่ในฐำนมหำวทิยำลยั 
ทีม่ชีือ่เสยีงอตัลกัษณ์ด้ำนอำหำร และมีโรงงำน
แปรรปูทีผ่่ำนกระบวนกำรผลติตำมแนวทำง
กำรปฏบิตัทิำงกำรเกษตรทีด่แีละเหมำะสม 
GAP (Good Agriculture Practices) ผลติภณัฑ์
ภำยใต้ แบรนด์หอมขจรฟำร์ม จะผลติสนิค้ำ 
ทีม่คีณุภำพ ปลอดภยัจำกกำรปนเป้ือน 
สำรเคม ีพร้อมส่งมอบสิง่ดีๆ กลบัสูส่งัคมอย่ำง
แน่นอน
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 ทั�งนี� หากผูป้กครองมข้ีอสงสยั ต้องการส่ือสาร 
หรอือยากให้คณุครชู่วยประเมนิเกีย่วกบักจิกรรมที ่
เดก็ได้เรยีนรู ้ผูป้กครองสามารถพดูคยุกับคุณครไูด้เป็น
รายบคุคล ตามเวลาทีผู่ป้กครองนัดหมายกบัคร ูและ
ตั�งแต่เดอืน มถินุายน 2563 เป็นต้นไป ผูป้กครอง
นกัเรยีนทกุระดับชั�นจะได้รบัคลิปกจิกรรม โรงเรียนหวังว่า 
รปูแบบกจิกรรมทีจั่ดขึ�นในช่วงครอบครวัละอออุทศิ
เรยีนรูอ้อนไลน์ครั�งนี� จะท�าให้ผูป้กครองเข้าใจ 
แนวหลกัสตูรและแนวทางในการพฒันานกัเรยีนของ
โรงเรยีนได้มากยิง่ขึ�น และทีส่�าคญัทีส่ดุคือ เป็นโอกำส
อนัดทีีเ่รำ เดก็ คร ูและผูป้กครอง ได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่
ด้วยกนั ทีส่�ำคญัทีส่ดุ ท�ำให้ เกิดเป็นควำมร่วมมอื
ระหว่ำงโรงเรยีนกบัผูป้กครอง เพือ่ให้เรำผ่ำน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
และรอวนัให้เดก็กลบัมำโรงเรยีนได้ใหม่อีกครัง้

 ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผูอ้�ำนวยกำร
โรงเรยีนสำธิตละอออทุศิ กล่าวถงึ การเตรยีมพร้อม
ส�าหรบัการเรียนการสอนนกัเรียนโรงเรยีนสาธติละออ
อทุศิ ว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื�อไวรสั 
โควดิ-19 (COVID-19) ทีแ่พร่ระบาดอยูต่อนนี� ส่งผลให้
เดก็ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ และรฐับาลประเทศไทย
ได้ประกาศให้สถาบนัการศกึษาเลือ่นเปิดภาคเรยีน
ออกเป็นช่วงเดอืนกรกฏาคม พร้อมมอบนโยบายให้
โรงเรยีนทกุแห่ง ใช้การเรียนออนไลน์ แก้ปัญหาระบบ
การศกึษาในสถานการณ์ไม่ปกตเิช่นนี� โรงเรยีนสาธติ
ละอออทุศิ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ จงึผลิตสือ่กำร
เรยีนกำรสอนแบบออนไลน์ ไสต์ละอออทุศิ  
เผยแพร่คลิปวีดีโอ (Clip VDO) ภำยใต้แนวคดิ 
“ครอบครวัละอออุทศิเรียนรู้ออนไลน์”  
ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรโปรแกรม Line เพือ่ส่งต่อ
ไปยงัผูป้กครองและนกัเรียน
 จากความโดดเด่นของหลกัสตูรของโรงเรยีน 
สาธติละอออทุศิทีม่กีารออกแบบการเรยีนรูอ้ย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ใน
แต่ละวยั และเอื�อต่อการครูทีค่รจูะสร้างสรรค์บทเรยีน 
โดยการร่วมกนัระดมคดิและออกแบบกจิกรรมการ
เรยีนรูใ้นรปูแบบออนไลน์ โดยการองิหลักสตูร 
สถานศกึษาเนื�อหาทีเ่ดก็จะต้องเรยีนรูใ้นช่วงเปิดเทอม 
ทกัษะพื�นฐาน สมรรถนะทีเ่ดก็แต่ละวัยท่ีเด็กควรได้รบั
การฝึกฝนมาเป็นฐานคดิในการออกแบบการเรยีนรู้
ของเดก็ทั�งในระดบัปฐมวยัและประถมศกึษา  
ด้วยกระบวนการ PLC ทีห่ลงัจากกจิกรรมการเรยีน
การสอนผ่านกระบวนการ PLC ขั�นตอนต่อมา คอื 
การผลิตคลปิวดีีโอเพือ่เผยแพร่ การเผยแพร่กจิกรรมนั�น 
แบ่งเป็นกจิกรรมทีท่บทวนความรูพ้ื�นฐานท่ีนกัเรยีน
เคยเรยีนมาแล้ว และเพิม่เตมิทกัษะ หรอืเนื�อหา
รายวชิาใหม่ให้นกัเรียนด้วย เพือ่เป็นการเตรยีมความ
พร้อมของนกัเรียน ก่อนกลบัเข้ามาสูร่ะบบการเรยีน
การสอนปกตใินการเปิดภาคเรยีนในเดือนกรกฎาคมนี� 
 โรงเรียนสาธติละอออทิุศ ได้จดัเตรยีมคลปิ 
วดีโิอกจิกรรม ส�าหรับนกัเรียนทกุระดบัชั�น โดยเริม่ส่ง

โรงเรยีนสาธติละอออทุศิ	และ	โครงการละออพลสั
ผลติส่ือการเรียนการสอน	เสริมการเรียนออนไลน์
ช่วงโควดิ
ปภำวรินทร์ สังฆพรหม

คลปิวดีโีอในช่วงเดอืน พฤษภาคม 2563 ให้ผูป้กครอง
นกัเรยีนช่วงอาย ุ2 - 3 ขวบ ช่องทางการสือ่สารผ่าน
โปรแกรม Line แล้ว โดยได้ก�าหนดเวลาในการ 
น�าเสนอไม่เกนิ 7 นาท/ีคลปิ โดยครปูระจ�าชั�นจะแจ้ง
ตารางเวลาการเรยีนออนไลน์ให้ทราบเบื�องต้น  
หากผูป้กครองไม่สะดวกเรยีนช่วงเวลาดงักล่าว  
ก็สามารถดยู้อนหลงั เพือ่ฝึกทักษะ และท�ากจิกรรม
ร่วมกบัเดก็หลงัจากชมคลปิวดีีโอได้ทกุเวลา อาทิ  
คลปิวดีโีอกนิ นอน เล่น ให้เป็นเวลา เนื�อหาส�าหรบั
เดก็อนบุาล 1 ทีค่ณุครมูาบอกเทคนคิการปรบัเวลากนิ 
นอน เล่น ให้เป็นเวลา ซึง่เป็นเวลาทีส่อดคล้องกบั
ตารางเรยีนของเดก็ช่วงเปิดโรงเรยีน และคลปิวดีโีอ 
บอกลาเพือ่นคูซ่ี� ทีค่ณุครมูาบอกวธิกีารให้คณุพ่อ 
คณุแม่สอนเดก็ให้เลกิตดิตุก๊ตาตวัเดมิ ผ้าห่มผืนเดิม 
เพราะเม่ือวนัมาโรงเรยีนจรงิ เด็กจะได้ไม่ร้องไห้ขอน�า
ตุก๊ตาเหล่านั�นตดิมอืมาด้วย ฯลฯ 

“	ครอบครัวละอออุทิศ“	ครอบครัวละอออุทิศ
	เรียนรู้ออนไลน์”	เรียนรู้ออนไลน์”
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“	ปิ่นโตความรู้“	ปิ่นโตความรู้
	และหม้อชาบูแห่งการเรียนรู้”			และหม้อชาบูแห่งการเรียนรู้”		
	โครงการละออพลัส	โครงการละออพลัส

เดก็ตามวยั ด้วยทกัษะการคดิเชงิบรหิารทางสมอง 
(EF) และใช้ศกัยภาพของมหาวทิยาลยัทั�งหมด อาทิ 
หนงัสอืนทิาน เนื�อหาเขยีนโดยคณาจารย์ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ออกแบบรปูเล่ม 
โดยศนูย์บรกิารสือ่และสิง่พมิพ์ กราฟฟิคไซท์ การท�า 
ความสะอาดล้างมอื กส่็งผลติภณัฑ์เจลล้างมอืสตูร
ส�าหรบัเดก็ คดิค้นสตูรโดยหลกัสตูรวทิยาศาสตร์
เครือ่งส�าอาง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผลติในห้องปฎบิตักิารทีไ่ด้มาตรฐาน GMP ณ 
วิทยาเขตสพุรรณ ฯลฯ ซึง่จะเริม่ส่งมอบป่ินโตความรู้
ไปยงับ้านเดก็ โดยมคีณาจารย์จากคณะครศุาสตร์
ท�าการตดิตามและประเมนิผล

  “หม้อชำบแูห่งกำรเรยีนรู ้: LA-OR Plus 
Knowledge Hotpot” ส�าหรับเดก็ชั�นประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ซ่ึงภายในกล่อง LA-OR Plus Knowledge Hotpot 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม อาทิ กล่อง ก : ชาบู 
แห่งการเรียนรู้ กล่อง ข : ผัดไทยแห่งการเรียนรู้  
กล่อง ค : บัวลอยแห่งการเรียนรู้ และ กล่อง ง : 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท�ากิจกรรมหม้อชาบูแห่งการเรียนรู้ 
เด็กระดับชั�นประถมศึกษา ถือเป็นเด็กโตพอสมควร
สามารถเรียนรู้และเสริมทักษะด้เยอะกว่าระดับชั�น
อนุบาล กิจกรรมหม้อชาบูแห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่สอน
ท�าอาหาร แต่เป็นการสอนให้เหมาะสมตามวัยด้วย
ทักษะการคิดเชิงบริหารทางสมอง (EF) ด้านต่างๆ เช่น 
ผัดไทยแห่งการเรียนรู้ เด็กต้องปลูกถ่ัวงอกเองดูการ
เติบโต จึงต้องนับเม็ดถ่ัว (ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง
การนับเลข) พร้อมส่งนาฬิิกาจับเวลาให้ใช้ตอนต้มน��า 
เด็กจะเรียนรู้เร่ืองเวลา และเรียนรู้การตัดเส้นตรง ก็ส่ง
สาหร่ายแผ่นให้เด็กๆ ตัดใส่หม้อชาบู เป็นต้น ซ่ึงการ
ท�ากิจกรรมต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง  
ผู้ปกครองสามารถศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้งาน
อุปกรณ์ได้ในคู่มือ และสามารถส่งผลงานของเด็ก 
สะท้อนความคิดเห็น VDO Conference แบบเรียลไทม์
(Real time) กับครูประจ�าชั�นได้ 
  ดงัน้ัน “ป่ินโตควำมรู ้และหม้อชำบูแห่ง
กำรเรยีนรู ้: LA-OR Plus Knowledge Hotpot” จงึ
เป็นกำรตอกย�ำ้ศกัยภำพอตัลกัษณ์ด้ำนปฐมวยัของ
มหำวทิยำลยัสวนดสุติ ในกำรเตรยีมพร้อมรองรบั 
กบัเหตกุำรณ์ ทีเ่กดิขึน้อย่ำงเป็นรปูธรรม และถอื
เป็นโอกำสอนัดทีีเ่รำได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ ด้วยกำร
ประสำนควำมร่วมมอืระหว่ำงโรงเรียนกบัผูป้กครอง 
ซึง่เรำหวงัว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชือ้ไวรสั
โควดิ-19 จะผ่ำนพ้นไปโดยเรว็ เพือ่ให้เดก็กลบัมำ
โรงเรยีนได้อกีครัง้

  ดร.สุวิชชำ เนยีมสอน ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกั
บรหิำรกลยทุธ์ กล่าวถงึทีม่าท่ีไปในการสร้างสือ่การ
สอนเสรมิเรียนออนไลน์ แก่เดก็ในโครงการละออพลสั 
ว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื�อไวรสัโควดิ-19 
ส่งผลให้เดก็ไม่สามารถมาโรงเรยีน หรือด�าเนนิกจิกรรม
ได้ตามปกต ิและรัฐบาลประเทศไทย กม็อบนโยบาย
ให้สถาบนัการศกึษา ใช้การเรียนออนไลน์ แก้ปัญหา
ระบบการศกึษาในสถานการณ์ไม่ปกตเิช่นนี� โครงกำร
ละออพลสั เป็นหน่ึงของโรงเรยีนสำธติละอออทุศิ 
มหำวทิยำลยัสวนดุสิต จึงพลกิวกิฤตและสร้ำง
โอกำสในกำรพัฒนำระบบกำรเรยีนรูแ้บบใหม่ๆ 
เป็นระบบกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน Hybrid 
Learning System โดยบรูณาการรปูแบบ
การเรยีนการสอน 3 วธิเีข้าด้วยกนั เพือ่ส่ง
เสรมิการเรยีนรู้ของเดก็ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดเกดิพฒันาการอย่างต่อเนือ่ง ไม่หยดุ
ชะงกั ประกอบด้วย การเรียนรู้ทีโ่รงเรยีน 
(School-Based Learning) การเรยีนท่ีบ้าน 
(Home-Based Learning) และการเรยีนรูด้้วย
เทคโนโลย ี(Technology-Based Learning)
  “ป่ินโตควำมรู้” ส�าหรบัเดก็อนบุาล 1  
เราพฒันาสือ่การเรียนการสอนให้เหมาะสมส�าหรบั
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“เมล่อน”
…	ม.สวนดสุติ...

กองบรรณาธกิาร

 วนันี.้.. กองบรรณำธกิำรได้มโีอกำส
สมัภำษณ์ ดร.กชกร ช�ำนำญกติตชิยั  
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกักจิกำรพเิศษ เพราะ
ได้ข่าวว่าผลผลติทางการเกษตร เมล่อน
ในโรงเรอืน สามารถเกบ็เกีย่วผลผลติ
จ�าหน่ายได้แล้ว และชาวเราสวนดสุติ 
คงได้ทานกนัเป็นทีเ่รียบร้อย ซึง่หลาย
ท่านคงอยากทราบทีม่า ทีไ่ป ของการ
ปลกูเมล่อนในโรงเรือน ลองมาอ่านบท
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารทีรั่บผิดชอบโครงการใน 
“กว่ำจะเป็น เมล่อน... สวนดสิุต”

A : ผอ.ก้อย ช่วยเล่ำทีม่ำทีไ่ปในกำรปลูกเมล่อนในโรงเรอืน ให้ชำวเรำ
สวนดสุติฟังหน่อยคะ
B : โครงการปลกูเมล่อนในโรงเรอืน มหาวทิยาลยัสวนดสุติ เกิดจากนโยบายสูก่าร
ปฏิบัติของ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ท่ีเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการใช้
ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองพื�นท่ี เวลา หรือ คน ซ่ึงการปลูก 
เมล่อนในโรงเรือนใช้พื�นท่ีของ บริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จ�ากัด จ.ปราจีนบุรี  
เป็นสถานท่ีท�าการเพาะปลูกในครั�งนี�
A : เพิง่ทรำบข่ำวว่ำ เมล่อน สวนดสุติ (เป็นล๊อตแรก) แสดงว่ำ เพิง่เคยปลกู 
เรำเริม่ต้นกระบวนกำรอย่ำงไรคะ
B : เราส่งพนักงานของ บรษิทัโรงสข้ีาวสวนดุสติ 2 ท่าน ไปเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบัิตจิรงิ 
ณ Texas Farm จ.พษิณโุลก โดยมีอาจารย์ณรงค์ บุญม ีและอาจารย์สมุาลา บุญมี 
เป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรู้ ตั�งแต่กระบวนการปลกูจนถึงกระบวนการเก็บผลผลติ
เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดอืนเศษ ซึง่ช่วงต้นเดอืนเมษายน ส�านกักจิการพเิศษ
และพนกังานบริษทัโรงสข้ีาว จงึเริม่ด�าเนนิการเตรยีมพื�นท่ีสร้างโรงเรอืน เตรยีมดนิ 
โดยปลกูในโรงเรือน ขนาด 6 x 12 เมตร และความสงูจากพื�นดนิถงึราวเชอืก สลงิ
แขวนต้นเมล่อน 2 เมตร พลาสตกิคลมุโรงเรอืนหนา 200 ไมครอน
มุง้คลมุข้างโรงเรือนมคีวามถี ่40 รตู่อตารางนิ�ว เพือ่ป้องกนัแมลงขนาดเลก็เข้าไป
ท�าร้ายต้นเมล่อน
A : เมล่อน สวนดุสิต เรำเลอืกปลูกพนัธุอ์ะไร และเพรำะอะไรคะ
B : เมล่อนสวนดสุติ เป็นสายพนัธุก์รนีเนต็ เลอืกเพราะปลกูง่าย ทนต่อโรค  
ผลเมล่อนรูปทรงกลม ผวิตาข่ายแต่ไม่นนู เนื�อสเีขียว รสหวานจดั กรอบ อร่อย 
และเป็นหนึง่ในสายพนัธุย์อดฮิตท่ีนยิมปลกูกนัในท้องตลาด เน้นการปลกูแบบ
ปลอดสารพษิ และพถิพีถินั เราดแูลอย่างปราณตีตามแบบวฒันธรรมสวนดสุติ  
1 ลกู : 1 ต้น จงึมัน่ใจในคณุภาพและได้ผลผลติพร้อมจดัจ�าหน่ายทั�งหมด 182 ลกู 
A : สดุท้ำย นอกจำกได้ผลผลิตเมล่อนมำจดัจ�ำหน่ำยเพ่ือหำรำยได้เข้ำ
มหำวทิยำลยัแล้ว คงต้องให้ ผอ.ก้อยสรุปให้ฟังอกีครัง้ ว่ำ มหำวทิยำลยั
สวนดสุติได้อะไรจำกกำรปลูกเมล่อนในโรงเรอืน ครัง้นีบ้้ำงคะ

B : ภารกจิในครั�งนี� นอกเหนอืจากรายได้ทีไ่ด้จากการจัดจ�าหน่ายแล้ว หวัใจ
ส�ำคัญของกำรปลูกเมล่อนในโรงเรือน คือ การท�างานเชิงบูรณาการทั�งในด้าน
องค์ความรู้ บุคลากรภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถตอบโจทย์
ท่านอธิการบดีได้ โดยเฉพาะการน�าศักยภาพของบุคลากรออกมาพัฒนางานให้
เกิดประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่าและใช้พื�นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ส่วนในอนาคตมีแผนขยายเพ่ิม ให้มากขึ�น เพ่ือเป็นพื�นท่ีทางการเกษตรในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคมทางการเกษตรอินทรีย์ ไว้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ซึง่กนัและกนั ก่อเกดิเป็นนวตักรรมและผลผลติทางการเกษตรต่อไป
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สวนดสิุต	จัดกิจกรรมหาทุนการศึกษา
“ช่วยนักศึกษาท่ีได้รับ

ผลกระทบจาก	โควิด-19”
ไพศำล คงสถิตสถำพร

 ผศ.เฉิิดฉิิน สุกปล่ัง ประธำนคณะ
กรรมกำรส่งเสรมิกิจกำรมหำวทิยำลยั กล่าวว่า 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
และรัฐบาลมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
ซ่ึงจากมาตรการต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต 
โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจ ท�าให้ผู้ปกครอง
ขาดรายได้ ซ่ึงส่งผลกระทบทั�งทางตรงและทางอ้อม
แก่ 
ครอบครัวของนักศึกษา ทั�งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ 
และด้านค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการศึกษา ตลอดจน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 ดังนั�น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ่ึงมีผู้ทรง
คุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นคณะกรรมการ มีบทบาท

หน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน ให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือให้มีโอกาสศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ดังนั�น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จึงร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าการเรือน
-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี และกองพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการจัดหาทุนช่วย
เหลือ 
นักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพ่ือช่วย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ อีกช่องทางในการช่วยเหลือ
นักศึกษา 
 โดยเปิดรับบริจำคเงินสมทบทุนกำรศึกษำ 
“ทุนช่วยเหลือนักศึกษำท่ีได้รับผลกระทบจำกโควิด

-19” ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ท่ี
ร่วมบริจาคสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของ
ยอดบริจาค ในการนี� จึงขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้มี 
จิตศรัทธาท่ีสนใจ ร่วมให้โอกาสทางการศึกษา โดย
สามารถบริจาคสมทบทุนการศึกษาผ่านเลขบัญชี 
079-7-18104-7 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยหวังเป็นอย่างย่ิง ว่า โครงการนี�จะมีส่วน
ช่วยให้นักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับความช่วยเหลือ 
และสามารถจบการศึกษาได้ตามแผนการเรียนท่ี
ก�าหนดไว้ ทั�งนี� สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
www.dusit.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี  
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ:  
0 2244 5198-9 และกองประชาสัมพันธ์:  
0 2244 5555, 0 2244 5100-5
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อดตีท่ียาวนาน	คือ	รากฐานท่ีภูมิใจ
“มุมมองศิษย์สวนดสิุต
นำยสรรค์วเรศ กระต่ำยทอง
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อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี www.dusit.ac.th
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 ด้วยปัจจุบันแวดวงการอุดมศึกษาได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติส�าคัญ ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราช
บัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยบัญญัติให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของ
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษากรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และ 
ผู้เรียน และอีกพระราชบัญญัติท่ีส�าคัญ คือ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก�าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรม คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณภาพของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จ�านวน ๗ ข้อ 
ท่ีมีความส�าคัญและบังคับใช้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้
มีการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติทั�ง ๒ ฉบับ ดังกล่าว 
 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ในฐานะตัวแทนของประชาคม
ชาวสวนดุสิต เล็งเห็นความส�าคัญของจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และวินัยของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้ตรงตามหลักปรัชญาของสภาคณาจารย์และ
พนักงาน ท่ีว่า “มีหลักกำร ประสำนทุกฝ่่ำย พิทักษ์รักษำสิทธ์ิ และผดุงเกียรติ
ของบุคลำกร” ทางคณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ� ธัญกิจจานุกิจ 
ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณ 
ของพนักงาน เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส�าคัญของ 
จรรยาบรรณ และโทษของการกระท�าผิด
 จรรยำบรรณ ความหมายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายความว่า ประมวล
ความประพฤติท่ีดีงาม ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดขึ�นเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
ช่ือเสียง ฐานะของพนักงานมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพเฉพาะท่ีองค์กรวิชาชีพนั�นๆ ก�าหนดด้วย จะเห็นได้ว่า จรรยาบรรณ  
มีความส�าคัญต่อทุกอาชีพ ถือเป็นหลักประพฤติ ปฏิบัติ ท่ีบุคลากรมีต่อวิชาชีพ ซ่ึง
ต้องยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดกลุ่มของจรรยา
บรรณ ไว้ทั�งหมด ๕ ด้าน ดังนี� ๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง ๒. จรรยาบรรณต่อการ
ปฏิบัติงานและหน่วยงาน ๓. จรรยาบรรณต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ 
ผู้ร่วมงาน ๔. จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ และ ๕. จรรยาบรรณต่อ
ประชาชน และสังคม นอกจากนี�ยังมีจรรยาบรรณเพ่ิมเติมส�าหรับสายวิชาการ  
อีกจ�านวน ๑๑ ข้อ นอกจากจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ท่ีประชาคมชาว 
สวนดุสิตจะต้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว ยังต้องทราบถึงโทษของการกระท�าผิด
จรรยาบรรณซ่ึงประกอบด้วย ๓ ข้อ ดังนี�
 ท้ังน้ี จรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลัย ถึงจะเป็นประมวล

“ ผิดเพียงนิด	ชีวิตเปล่ียน”
	 จรรยาบรรณท่ีส�าคัญ	ของเราชาวสวนดสิุต
 นำยชิษณุพงศ์ ล้ิมจ�ำเริญ
 กรรมกำรสภำคณำจำรย์และพนักงำน

ควำมประพฤติท่ีดี ท่ีก�ำหนดข้ึนเพ่ือให้บุคลำกร
ชำวสวนดุสิตปฏิบัติตำม หำกบุคลำกรเอำใจใส่
และปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของมหำวิทยำลัยก็
จะมีประโยชน์และมีควำมหมำย แต่หำก
บุคลำกรชำวสวนดุสิตไม่เห็นควำมส�ำคัญและ
ละเลย ประมวลควำมดีท่ีมหำวิทยำลัยก�ำหนด
ไว้ก็คงเป็นเพียงตัวอักษรบนกระดำษ ไม่มีควำม
หมำย และหมดประโยชน์
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กองอาคารและสถานที	่จดัโครงการ	
Big	Cleaning	Day	สร้างสรรค์สิง่แวดล้อม
และป้องกนัโรคระบาด
 กองอาคารและสถานท่ี จดัโครงการ Big Cleaning Day สร้างสรรค์ 
สิง่แวดล้อม และป้องกันโรคระบาด โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.พทิกัษ์ จันทร์เจรญิ  
รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร เป็นประธานเปิดโครงการ และนายพรรษวชัร อุดมเสฏฐ์ชยั 
ผูอ้�านวยการกองอาคารและสถานท่ี กล่าวรายงานโครงการ Big Cleaning Day 
สร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อม ป้องกันโรคระบาด รองรบัการเปิดการเรียนการสอน และ
การปฏบิตังิานให้เกดิความปลอดภยั ณ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ

มหาวิทยาลยัสวนดสุติ	รับมอบหน้ากากอนามัย	
จ�านวน	20,000	ชิน้	จากมหาวทิยาลยักวางสี	
สาธารณรฐัประชาชนจนี
 ผศ.ดร.พทิกัษ์ จันทร์เจรญิ รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร ในฐานะประธาน
กรรมการอ�านวยการสถาบนัขงจือ่ฯ ฝ่ายไทย พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร 
มหาวทิยาลยัสวนดสุติ รบัมอบหน้ากากอนามยั จ�านวน 20,000 ชิ�น  
จากมหาวทิยาลยักวางส ีสาธารณรฐัประชาชนจีน มหาวทิยาลยัเครอืข่ายในความ 
ร่วมมอืจัดตั�งสถาบนัขงจ่ือ มหาวิทยาลยัสวนดสุติ สพุรรณบุร ีโดยม ีMr. Qiu 
Zongfeng ผูอ้�านวยการสถาบันขงจ่ือฯ ฝ่ายจีน เป็นผูแ้ทนส่งมอบ ซึง่หน้ากาก
อนามยัจะถกูส่งต่อไปยงัคณาจารย์ บุคลากร นกัศกึษาปัจจุบัน-นักศกึษาใหม่ 
ประจ�าปี 2563  ทีป่ระจ�าอยูศ่นูย์การศกึษานอกทีต่ั�ง นครนายก หวัหนิ ตรงั 
ล�าปาง และวทิยาเขตสพุรรณบรุ ีเพือ่สวมใส่ป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั 
โควดิ-19 หรอืเชื�อโรคทัว่ไป ณ ห้องประชมุ ชั�น 5 อาคารส�านกังานมหาวทิยาลยั

มหาวิทยาลยัสวนดสุติ	รับการตรวจ
ความพร้อมมาตรการการใช้อาคาร
ก่อนเปิดภาคเรยีน
(มาตรการป้องกันโควดิ-19)
 รองศาสตราจารย์ พชัร ีสวนแก้ว รองอธกิารบดฝ่ีาย
กจิการนกัศกึษา พร้อมด้วยผูบ้รหิาร และบคุลากรมหาวทิยาลยั
สวนดสุติ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าท่ีจากส�านกังานเขตดสุติ  
สถานตี�ารวจนครบาลสามเสน และมณฑลทหารบก ในโอกาส
เข้าตรวจพื�นทีข่องมหาวทิยาลัยในการปฏิบตัติามมาตรการ
การใช้อาคารก่อนเปิดภาคเรียน (มาตรการป้องกันโควิด-19)
ณ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ
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หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ	ร่วมกบัศนูย์ส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมภาคท่ี	8	จัดสัมมนาเชิงปฏิิบัติการ
กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย	
นวัตกรรมและเทคโนโลยี	โครงการยกระดบั
อุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิต
อาหารทะเลแห่งอนาคต	ปีงบประมาณ	2563

 หน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิ ร่วมกบัศนูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่8 
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการ 
ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต 
ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รบัเกยีรตจิากคณุศกุร์โชต ิอยูข่�า ผูแ้ทนจากศูนย์ 
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่8 เป็นประธานเปิดงาน และวทิยากรมาร่วมบรรยาย 
ให้ความรู ้ค�าปรกึษา และค�าแนะน�าในการพฒันาธรุกจิ โดยมผีูป้ระกอบการจาก
10 สถานประกอบการ ในพื�นทีจั่งหวดัสมทุรสาคร สมทุรสงคราม เพชรบรุี  
และประจวบครีขีนัธ์ เข้าร่วม ณ โรงแรมอมัพวาน่านอน จังหวดัสมทุรสงคราม

 โรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบรกิาร	 
จดักจิกรรมปฐมนเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ	ปีการศกึษา	2562
 หลักสูตรการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการ 
ท่องเท่ียวและการบริการ จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างปี
การศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) ให้แก่นักศึกษารหัส 61 และ 62  
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ประธานหลักสูตรธุรกิจการบิน 
ผศ.ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจ�าหลักสูตรการท่องเท่ียว และ ดร.ณุสิรินทร์ 
หล่ิมวิรัตน์ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรธุรกิจการบิน เป็นวิทยากรบรรยาย  
เพ่ือเตรียมความพร้อม ด้านทักษะการพูดน�าเสนอ การเป็นมัคคุเทศก์ท่ีดี  
ด้านบุคลิกภาพ และการให้บริการท่ีดีก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ฯ  
ณ Mock-Up Room อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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SDU Timeline ฉบับเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 ถือเป็น
วารสารฉบับกลางปี พ.ศ. 2563 กองบรรณาธิการยังคงมีเนื�อหาข่าว หรือ 
กิจกรรมเด่นๆอัดแน่นเช่นเดิม ส�าหรับฉบับนี� มีเนื�อหาหลากหลาย อาทิ  
คอลัมน์ SDU Direction จากการท่ีท่านอธิการบดีได้ประกาศเจตจ�านง 
ว่า จะเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต จึงมอบให้คณบดีโรงเรียน
กฎหมายและการรเมืองจัดอบรมแก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ในหัวข้อ  
“การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้้หลักธรรมาภิบาล เพ่ื่�อการป้้องกัน
การทุจริต้” คอลัมน์ Special Report โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และ โครงการ
ละออพลัส ผลิตส่ือการเรียนการสอน เสริมเรียนออนไลน์ช่วงโควิด 
คอลัมน์ Story  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เปิดตัว “หอมขจรฟำร์ม”

นอกจากนี� ยังมีเนื�อหาท่ีน่าสนใจ อย่างบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร กว่าจะเป็น 
... เมล่อน สวนดุสิต คอลัมน์ Show me และบทความดีดีจากสภาคณาจารย์
และพนักงาน คอลัมน์ SDU Voice และ คอลัมน์ Academic มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ส่งหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ ผ่านเกณฑ์โครงการพัฒนาทักษะก�าลังคน
ของประเทศของกระทรวง อว. พร้อมข่าวสารความเคล่ือนไหวของมหาวิทยาลัย
อีกมากมาย ติดตามอ่าน ทุกคอลัมน์ได้ในฉบับดังกล่าวนี� 

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

SDU Direction 3
ม.สวนดุสิต “องค์กรแห่งความโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริต”

Academic 4
สวนดุสิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ อว. 
ส่งหลักสูตร “แม่บ้านมืออาชีพ”

Story 5-7  
“หอมขจรฟาร์ม” ผลผลิตเกษตรปลอดภัย
ถูกพัฒนาจากงานวิจัยและนวัตกรรม

Sportlight 2
นิราศชมสวนดุสิต

Special Report 8-9
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และ โครงการละออพลัส
ผลิตสื่อการเรียนการสอน เสริมการเรียนออนไลน์ ช่วงโควิด

Show me 10
“เมล่อน”... ม.สวนดุสิต

Like & Share 11
รวมพลังฝ่าวิกฤติ ผลิตนวัตกรรม

Identity 12
สวนดุสิตจัดกิจกรรมหาทุนการศึกษา
“ช่วยนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจาก โควิด-19”

Issue Alert 13-16  
SDU Voice 17
“ผิดเพียงนิด ชีวิตเปล่ียน”
จรรยาบรรณที่ส�าคัญ ของเราชาวสวนดุสิต
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