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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

	 ในอดีต	มหาวิทยาลัยคือสถานศึกษาของคนหนุ่มสาวท่ีกำาลังเลือกว่าจะประกอบวิชาชีพอะไรดี		ดังนั้นแวดวง
ที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องจึงมีแต่อาจารย์	และ	นิสิตนักศึกษา	เท่านั้น.	ต่อมามหาวิทยาลัยตระหนักว่างานสอนในแวดวง
แคบๆน้ีไม่เพียงพอที่จะทำาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้.	มหาวิทยาลัยจึงขยายความสนใจออกไปให้กว้างขวางมากขึ้น		
เริ่มจากศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	ไปสู่ความต้องการของนักธุรกิจและผู้ประกอบการ,	นักการเมือง,	หน่วยงาน
ราชการ,	นักบวช,	ศิลปิน,	ผู้ใช้แรงงาน	และ	ชุมชนทั้งในเมืองและชนบท.	ความสนใจนี้ทำาให้มหาวิทยาลัยได้รับรู้ว่า		ยังมี
บทบาทอีกมากที่มหาวิทยาลัยควรดำาเนินการเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศไทย.		โดยที่บทบาทของหน่วยงานไทยถูก
ผูกมัดด้วยโซ่ตรวนของกฎหมาย		มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถทำาอะไรได้โดยพลการและใช้วิธีที่จะช่วยเหลือสังคมโดยการ
ใช้มาตรการที่ได้ผลทางธุรกิจมาแล้ว		นั้นก็คือ	Social	Responsibility.	ความจริงแล้ว		คำานี้ไม่ได้ใช้เฉพาะสำาหรับหน่วย
งานธุรกิจ	หรือ	มหาวิทยาลัย.		แต่เป็นคำาที่แสดงความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานไปจนถึงแต่ละบุคคลว่าจะต้องดำาเนิน
การเพื่อประโยชน์แก่สังคมในภาพรวม.	อีกนัยหนึ่งคือ	สามารถตอบคำาถามได้ว่า		เมื่อเกิดมาในชาตินี้		ได้ทำาประโยชน์
อะไรแก่ประเทศชาติบ้าง.
	 ผมยินดีที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดพิมพ์รายงานประจำาปี	USR	ฉบับที่	๕	ขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่ผู้บริหาร,	
อาจารย์,	พนักงาน	และ	นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ช่วยกันแสดงพลังในการดำาเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
พื้นที่ต่างๆหลายแห่ง		และเชื่อว่าการทำาโครงการ	USR	แต่ละครั้งได้ช่วยปลูกฝังความคิดด้านจิตอาสาให้เกิดขึ้นไม่เฉพาะ
แต่กับชาวศรีปทุมเท่านั้น		แต่ยังเกิดแก่ชุมชนและผู้ที่ได้รับประโยชน์ทุกคนด้วย.		ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
โครงการ	USR	เหล่านี้	และ	ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป.	

 
(รองศาสตราจารย์	ดร.ครรชิต		มาลัยวงศ์		ราชบัณฑิต)

นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

Message from President of the Council of Sripatum 
University

 In the past, the University was an institution for 
young people who were choosing to pursue a career. 
Therefore, in relation to the University, there are only faculty 
members; teachers, and students. Later, the University 
realized that teaching in this narrow circle was not enough 
to make the country prosper. The University expanded its 
interest to more dimensions, starting from the study of the 
needs of graduate’s employers, to the needs of business 
people and entrepreneurs, politicians, government officials, 
priests, artists, workers, and urban and rural communities. 
This interest has made the University realize that there are 
still many more roles that the University should take to help 
society and Thailand. As the roles of the Thai governmental 
units bonded up with the law, the universities cannot do 
anything arbitrarily and have used social means by taking 
effective business measures, and social responsibility. In 
fact, this term does not apply only to businesses or univer-
sity departments, but it is also the responsibility of every 
organization and individual to take action for the benefits 
of society as a whole. In other words, it can answer the 
question of what benefits the country take from us. 
 I am pleased that Sripatum University has pub-
lished the 5th Annual Report on USR to disseminate ex-
ecutive activities. Teachers, staff, and students of Sripatum 
University have demonstrated the power of social action 
in many areas and I believe that each USR project has 
helped instill the mindset of volunteer not only with the 
Sripatum members, but also with the community and those 
who gain benefits. I would like to thank everyone who has 
participated in these USR projects. And I wish all of you to 
gain happiness, prosperity and more. 
  

Associate Professor Dr. Kanchit Malaiwong, 
 Fellow of Royal Institute

President of the Council of Sripatum University 

斯巴顿大学理事会主席言辞

	 以往，大学帮助学生学习和选择工作，所以校园只与老师和学

生有关。后来，人们发现单纯的教育不足以推动国家的发展，因此大学更

广泛地扩大了它的办学目的，开始要求学生在毕业后踏入各个领域：学术

研究、商业、政治、宗教、艺术等，并为各自的领域做出贡献。定下了这

样的办学目标后，学校认为，各行各业都应该帮助国家和社会进步。作为

教育机构，大学的办学规则受到法律束缚，因此，大学不能随意做任何事

情和采取有效的商业措施来帮助社会，履行自己的社会责任。事实上，“

社会责任”一词不只是属于商务部门或大学，而是每个机构和每个人都需

要承担，以此造福整个社会的。换句话说，大家都需要回答这个问题：“

出生在这个国家，对国家有什么好处？”。

															 我很荣幸斯巴顿大学USR发布了年度报告第5版。为了这项活

动，管理者、教师、职员和斯巴顿大学学生互相帮助，在社会的许多领域

显示了行动的力量有多强大。我们相信，USR活动帮助了大家培养起志愿

服务的理念，不仅是对于斯巴顿大学的员工和学生，更是对于每个有责任

有义务的社会人士。我谨代表斯巴顿理事会，向在USR活动中奉献出力量

的每一个人献上衷心的感谢与祝福。

(Kanchit	Malaivongs	博士副教授)

大学理事会主席



7   USR Annual Report 2016-2017

สารจากอธิการบดี

	 ในนามของมหาวทิยาลยัศรปีทมุ	ดฉินัมคีวามยนิดทีีไ่ดเ้หน็กจิกรรม	USR	ของมหาวิทยาลยั
มีความก้าวหน้าอีกระดับหน่ึง	โดยการทำางานอย่างเสียสละของคณะทำางานภายใต้การนำาของรอง
อธิการบดี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จรรยา		พุคยาภรณ์		

	 จุดเปลีย่นของการบรกิารวชิาการตามพนัธกจิเดมิมาสูก่จิกรรมท่ีเป็นจติอาสา	ทำาใหเ้กดิการ
ทำางานร่วมกันเป็นผลให้เรียนรู้และเกิดประโยชน์ร่วมกัน	ในพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม		
อันเป็นmindset	ใหม่ของมหาวิทยาลัยในกิจกรรม	USR	ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ตลอดมา	จนมีความก้าวหน้าอย่างที่ปรากฏในวันนี้

	 อีกครั้งหนึ่งที่ต้องแสดงความยินดีต่อความสำาเร็จในภารกิจ	ขอบคุณในความเสียสละของผู้
ร่วมงานทกุคน	ทีจ่ะผลกัดันใหกิ้จกรรม	USR	ของมหาวทิยาลยัของเราไดป้ระสบความสำาเร็จยิง่ข้ึนไป

(ดร.รัชนีพร	พุคยาภรณ์		พุกกะมาน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

Message from the President

On behalf of Sripatum University, I am delighted to see the 
University’s USR activities advancing to the next level by the 
sacrifice of the working group under the leadership of the 
Vice President, Assistant Professor Dr. Junya Pookayaporn.
 The change of academic service to University 
Social Responsibility activities was the result of a learning 
and sharing collaboration which is one of the missions of 
the university and society, and being the mindset of the 
university. The University has provided full support for the 
USR Activities that make progress today.
 Once again, congratulations on the success of the 
mission. Thanks for the sacrifice of all the participants who 
have pushed our University’s USR activities to success.

Dr. Rutchaneeporn P. Phukkamarn
President of Sripatum University

校长致辞

	 首先，我很荣幸代表斯巴顿大学在此发言。很高兴，学校组织

的USR活动在副校长Junya	Pookyaporn	博士教授的领导下取得了很好的

成果。这离不开工作组的每一位成员都付出的很大努力。在这项活动中，

学术服务的原任务转变成了志愿活动，有利于互相学习和相互合作。这项

活动将大学校园和社会连接起来。学校收获了USR活动中的新思维，并全

力支持活动，才使活动有了今天的成果。再次祝贺活动取得了圆满成功。

谢谢每位参与者的付出，因为那些付出，USR活动才能取得这样的成功。

(RutchaneepornPookayaporn	Pookkaman	博士)

	斯巴顿大学校长
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สารจากผู้ก่อตั้ง USR

	 ในยคุปจัจบุนัการศกึษาหาความรู้นัน้เกดิขึน้ไดห้ลายชอ่งทาง	ทัง้ความรูท่ี้ไดจ้ากการสบืคน้
ทางอนิเทอรเ์นต็	ความรูจ้ากการศกึษาในชัน้เรยีน	ความรูท้ีเ่กดิจากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง	การ
ปฏบิตั	ิและจากชอ่งทางอืน่ๆ	อกีมากมาย			USR	(University	Social	Responsibility)	มหาวทิยาลยั
ศรีปทุม	จึงได้ก่อต้ังขึ้นมาโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้สู่จิตสำานึกให้แก่นักศึกษามาโดยตลอด	
เห็นได้จากโครงการและกิจกรรมจำานวนมาก	ที่ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีองค์ความรู้และ
ความเข้าใจในค่านิยม	7	ประการของ	USR	อันส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัติตามเกิดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
และจริยธรรม	
	 ซึง่ถอืเปน็เรือ่งสำาคญัอยา่งยิง่ในการใชช้วีติรว่มกันในสงัคมและการทำางาน	คอื	ความกตญัญู
กตเวที	การใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน	
ล้วนเป็นสิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป
		 ดิฉันเชื่อว่าลูกศรีปทุมท่ีสำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคนจะยังคงมีค่านิยม
เหล่านี้และเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมตลอดไป
							 ขอขอบคุณ	บุคลากร	และนักศึกษาทุกคนที่ดึงจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม	มาช่วย
กันแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จรรยา	พุคยาภรณ์)	
รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ก่อตั้ง	USR	และ	USR	Alliance

Message from USR Founder

 Nowadays, knowledge can be gained from various 
resources like internet, classroom, self-study, practice and 
others. USR (University Social Responsibility) of Sripatum 
University was therefore founded with an aim to instill knowl-
edge and consciousness to students. USR has launched 
different projects and activities to help staff and students to 
possess knowledge and 7 values of USR.  This enhances 
them to have knowledge with morality. Additionally, one 
crucial ethic in living and working peacefully together in 
the society is gratitude. The collaboration of knowledge 
with morality which is long established in Thai culture that 
should be carried on.   
 I believe that all students graduating from Sripatum 
University have these USR values along with knowledge 
and morality for good.
I would like to say thank you to all staff and students who 
have demonstrated their consciousness in social respon-
sibility, helped solve existing problems, and created the 
warm welcome society.

(Asst. Prof. Dr. Junya Pookayaporn) 
Vice-president of Sripatum University   

Founder of USR and USR Alliance

USR 创办人致辞

	 现代知识的获取有很多方式和途径，如互联网搜查知识，课堂

面授知识，自学知识或其他。斯巴顿大学USR	(University	Social	Respon-

sibility)活动举办的目的是，将获取知识的方法和意识传授给学生。通过项

目和活动的举办，促进员工和学生获取知识并了解USR的七条价值观，让

每一位参与者学习到知识并提升自己的道德水平。如在社会与工作中都非

常需要互相尊重，USR活动能促进大家了解和意识到这类道德观念。知识

和品德共同作用才使得泰国悠久的文化得以传承，我们应当更好地用知识

和品德将泰国文化发扬光大。

	 我相信每个从斯巴顿大学毕业的学生都能品学兼优。

	 谢谢在USR中奉献了力量的每一位员工和学生，你们的努力使

这个社会变得更加美好。

(Junya	Pookyaporn	博士助理教授)

斯巴顿大学副校长

USR与USR	Alliance创造人
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ค่านิยม 7 ประการ

 1.  ความซื่อตรง
	 	 ตรงต่อวาจา	ตรงต่อผู้อื่น	ตรงต่อการกระทำา	ตรงต่อเวลา	ตรงต่อตัวเอง	ตรงต่อธรรมะ	
	 	 ตรงต่อความตรง	ตรงต่องาน
 2.  ความกตัญญกตเวที
	 	 การรู้บุญคุณและตอบแทนคุณต่อคนและต่อสิ่งอื่นที่มีบุญคุณ
 3.  ความพอเพียง
	 	 ความพอประมาณ	ไม่โลภ	ไม่หลง	พึงพอใจในสภาพที่ตนเองเป็นอยู่	รู้จักดำารงชีวิตให้เหมาะสม
	 	 กับสภาพฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง
 4.  ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
	 	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีนำา้ใจให้แก่กัน	มีความเสียสละ	ความเอาใจใส่	มีความเป็นกัลยาณมิตร
 5.  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
	 	 ทำาในสิ่งที่เกิดประโยชน์เพื่อสังคม	เพื่อมวลมนุษยชาติ	เพื่อคนรอบข้าง	
	 	 คำานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่อยู่เสมอ
 6.  การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
	 	 เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตน	เชื่อมั่นในความสามารถที่จะกระทำาการใดๆ	
	 	 ให้สำาเร็จได้ด้วยตนเอง	และการแสดงออกซึ่งกาย	วาจา	ใจ	อันสุภาพอ่อนโยน	รู้จักสำารวม	
	 	 รู้จักให้เกียรติผู้อื่นและสิ่งที่ควรเคารพอย่างถูกต้องเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
 7. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 	 ใช้สิ่งแวดล้อม	อย่างมีเหตุผล	รู้ว่าจะผลิตและสร้างทรัพยากรอย่างไรโดยปราศจากการทำาลาย

New Generation Students toward Social Responsibility 
Seven Values
 
 1. Honesty
  Be honest with your spoken words, others, own actions, time, self, religion, and work.
 2. Gratefulness 
  Be thankful to those who have done good deeds to you and return those good deeds with good gestures.
	 3.	Sufficiency
	 	 Be	modest,	not	greedy,	don’t	get	lost	in	self-	satisfaction,	be	satisfied	with	what	you	currently	have	and	live	in	harmony.
 4. Generosity
	 	 Be	generous	to	others,	sacrificing	and	be	a	good	companion.
 5.	Putting	others’	first
	 	 Do	good	deeds	that	benefit	nature,	society,	and	people	around	you,	and	always	take	into	account	
	 	 the	suffering	of	others.
 6. Respect yourself and others
	 	 Be	confident	in	self-efficacy,	the	ability	to	act	upon	your	own	doing	and	be	humble	physically,	verbally	and	mentally.	
  Be respectful to others and act appropriately at all time.
 7. Environment a conservation
  Be sensible using resources from the environment and be aware of how to produce and generate resources 
  without destroying the environment.  

尽自己的一份力，为社会贡献一份爱 

7项价值观：

 1. 诚实

尽职尽责、诚实待人、正直、准时、有原则、率直、工作负责

 2. 孝敬

乐善好施，知恩图报

 3. 知足

知足常乐、不贪心、不贪恋、满足于现状、学会勤俭节约

 4. 乐于助人

乐于助人、乐善好施、友善待人

	 5. 视集体利益高于自身利益

为社会贡献自己的一份力量，为了自己也为别人，将心比心，

 6.  自重以及尊重他人

自信、相信自己具有处理事情，并且最终取得成功的能力。

言行、举止、思想、得体，懂得尊重自己和他人，懂得礼貌待人

	 7.  爱护周围环境

正确对待周围环境，懂得如何通过环保手段爱护自然环境。

พลังคนรุ่นใหม่
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
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โครงการจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและ
เคารพผู้อื่น
	 คณะบัญชี	จัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน	วันที่	
17	มีนาคม	2559	ณ	บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำาซ้อน	34	
ซอยอยูเ่ยน็	ถนนรามอนิทรา		แขวงทา่แรง้	กรงุเทพมหานคร	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษา	คณาจารย์	นักศึกษารู้จักการบำาเพ็ญประโยชน์
และมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม	ชว่ยสง่เสรมิใหน้กัศกึษาได้
ช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่คู่คนไทยตลอดไป	จากการดำาเนิน
โครงการ	นักศกึษามคีวามสามคัค	ีมคีวามเอือ้เฟือ้เผือ่แผ	่มี
ความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น

โครงการ Liberal Arts Camp

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	และการเคารพตนเอง
และเคารพผู้อื่น
	 คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการ	Liberal	Arts	Camp	
เมื่อวันที่	25-26	มีนาคม	2559	ณ	ค่ายฝึกหาดยาว	กรม
การก่อสร้างและพัฒนา	ฐานทัพเรือสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี			
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษา	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่
คณะ	การชว่ยเหลอื	และรูจ้กัการแบง่ปนั	แลกเปลีย่นความ
รู้ซ่ึงกันและกัน	นักศึกษารู้จักการบำาเพ็ญประโยชน์และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากร
คณะมีความรับผิดชอบส่วนรวมในสังคม	จากการดำาเนิน
โครงการ	นักศึกษา	และคณาจารย์เจ้าหน้าที่	มีความสมัคร
สมานสามัคคี	โดยมีกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด	และล้าง
บ่อเต่า	ซึ่งช่วยกระตุ้นจิตสำานึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ	และช่วยกันอนุรักษ์ให้คงสืบไป

Community Support Volunteer Project

 The values of USR obtained were learning how to share 
and care for others, focusing on mutual benefits, and having 
self-respect and respect for others.
 The School of Accounting held the Community Support 
Volunteer Project on 17 March 2017 at Ban Dek Ramindra 
School – Home for the blind and children with disabilities, 
Soi U-Yen, Ramindra Road, Tharang Sub district, Bang-
kok. The objectives were to generate a good relationship 
between instructors and students, encourage the students 
to learn how to help other people and be aware of social 
responsibility to create a more livable community.  From 
attending the project, the students became more unified 
and felt more willing to lend a hand to others.  

The Liberal Arts Camp Project

 The values of USR obtained were learning how to share 
and care for others, focusing on mutual benefits, and having 
self-respect and respect for others.
 The School of Liberal Arts held “The Liberal Arts Camp 
Project” during 25-26 March 2017 at Had Yao Training 
Camp, Sattahip Naval Base, Chon Buri province. The 
objectives were to generate a good relationship among 
instructors, student and officers to promote unity, encour-
age the students to learn how to help other people, and 
exchange knowledge in how to conserve natural resources. 
The activities included collecting garbage on the beach and 
cleaning turtle ponds at the Turtles Conservation Center. 

残疾人社区援助活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项核心活动宗旨：	

互助互爱、乐于助人，勇于奉献、	礼貌待人、乐善好施、爱护环境

	 2559年3月17日财会学院在朗明塌路蚰蜒巷34号的残疾人活动中心

举办慈善助人活动，	活动宗旨在于树立大学生对社会的道德素质和责任

感，共同奉献一份爱回报社会，此次活动学生们学习到了团结友爱、互

助互爱、我为人人、尊老爱幼的社会公德心以及关爱精神。

文学院营活动

USR活动的参与者都贯彻七项核心宗旨：	

互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、乐善好施、爱护环境

	2559年3月25至26日文学院在春武里萨塔西海军基地举办文学院营活

动，活动宗旨在于培养师生之间的互助互爱，团结互助、爱护环境的无

私奉献精神，乐于助人共同分享，相互学习、培养了学生的社会的公德

心陶冶了学生们对自己行为负责对社会负责的精神意识，从这次活动中

师生们互助互爱，相互团结，打扫海边垃圾等公益活动也培养了学生们

爱护自然环境现有自然资源的、珍惜的社会公德心。				
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โครงการจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน 
“จิตอาสาวันวิสาขบูชา”

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
	 โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศรปีทมุ	จดัโครงการจติอาสาชว่ย
เหลือชุมชน	“จิตอาสาวันวิสาขบูชา”	วันที่	20	พฤษภาคม	
2559	ณ	วัดหนองจอก	อำาเภอหนองจอก	กรงุเทพมหานคร	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่พระภิกษุ	อุบาสก	และ
อบุาสกิา	และชว่ยจดัดอกไม	้ธปูเทยีน	เปน็ชดุ	เพือ่จำาหนา่ย
ใหก้บัผูม้าทำาบญุ	จากการดำาเนินการ	ผูเ้ขา้รว่มโครงการรบัรู้
ถงึการเอือ้อาทรซึง่กนั	การชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ซึง่ทำาใหจ้ติใจเกดิ
ความเบิกบาน

กิจกรรมสานพลังเครือข่ายจิตอาสา 
ความปลอดภัยสู่โรงเรียน ครั้งที่ ๔

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR		
	 ความซื่อตรง	ความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน	การเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและ
ผู้อื่น	และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดกิจกรรมจิตอาสา	“สานพลัง
เครอืขา่ยจติอาสา	ความปลอดภยัสูโ่รงเรยีน	ครัง้ที	่๔”	รว่ม
กับมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย	และ	ชมรมเครือข่ายความ
ปลอดภัยในการทำางานพระนคร	วันที่	23	-	27	พฤษภาคม	
2560	ณ	โรงเรียนบ้านหนองตะแบก	อำาเภอนาดี	จังหวัด
ปราจีนบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำาความรู้สู่โรงเรียน	
จากการดำาเนินการได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน	
ให้ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยแก่คณาจารย์	นักเรียน	
และชาวบา้น	การทำาบญุ	เลีย้งพระ	มอบทนุการศกึษา	มอบ
อุปกรณ์กีฬา	และสร้างเครือข่ายความปลอดภัยเพ่ือความ
ยั่งยืน

Community USR Project “Visakha Busha Day”

 The values of USR obtained were generosity, sacrifice 
and respect for yourself and others
 Sripatum Printing center held a community USR project 
for  Visakha Busha Day on May 20, 2016 at Nong Chok 
Temple, Nong Chok, Bangkok. The objective was to serve 
the monks and Buddhists; and to sell flowers, candles and 
joss-sticks to the people who were merit making. Partici-
pants of the project were aware of the generosity which 
made them cheerful.

The 4th Coordination USR Network Activity: 
Safety at School

 The values of USR obtained were honest, generosity, 
sacrifice, respect and environmental conservation 
 School of Engineering in collaboration with Thai Oc-
cupational Medicine Foundation and Phranakhon Safety 
Officers Club held the USR project “The 4th Coordination 
USR Network Activity: Safety at School on May 23-27, 2017 
at Ban Nong Tabaek School, Amphur Nadee, Prachinburi 
province. The objectives were to provide knowledge to 
the school, to improve the electrical systems, to provide 
safety knowledge to teachers, students and villagers. The 
activities included making merit, handing sports equipment 
and creating a safety network.

佛诞节献爱心活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项核心宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、乐善好施、爱护环境

	 2559年5月20日，斯巴顿大学印刷处在曼谷弄卓寺组织举办献爱心

募捐活动，本活动宗旨在于献爱心为慈善佛教场所尽一份力，本次活动

印刷为相关民众的日常行善行为准备了所需的蜡烛、纸花、专门供来寺

庙行善的人们所使用。从此次活动陶冶了相互关爱，用于奉献和助人为

乐的精神。

第4届增强周边学校安全意识志愿活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项核心宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、乐善好施、爱护环境

	 2560年5月23-27日工程技术学院在巴金布里府那地县班农达贝中学

举办第四届献爱心增强学校安全意识的志愿活动，	此次活动宗旨在于增

加学校里孩子们的安全意识，并且对学校的电器进行了维修和改善，此

次活动同时增强了师生间的安全用电意识，最后全体人员为学校捐赠了

一系列电器设施和奖学金，该活动造增进安全意识的同时陶冶了自我的

奉献精神和社会关爱意识。



19   USR Annual Report 2016-2017

โครงการห้องสมุดอาสา 
“ปันความรู้สู่ชุมชน”

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและ
เคารพผู้อื่น
	 สำานักหอสมดุ	จดัโครงการหอ้งสมดุอาสา	“ปนัความรูสู้่
ชุมชน”	วันที่	9	มิถุนายน	2559	ณ	ศูนย์เด็กเล็กท้ายเกาะ	
จังหวัด	ปทุมธานี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ตำาบล	ท้าย
เกาะ	จังหวัดปทุมธานี			และโรงเรียนศรีบางไทร	จังหวัด	
พระนครศรีอยุธยา	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนท้อง
ถิน่ในชนบทมีแหลง่เรยีนรูที้ดี่มปีระโยชน	์นกัเรยีน	ชาวบ้าน
มีจิตสานึกที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	สร้างความ
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างชาวบ้าน	นักเรียน	บุคลากรห้องสมุด	
ช่วยเสริมสร้างความสามัคคี	ความพร้อมเพรียงกันภายใน
หมู่คณะ	จากการดำาเนินโครงการ	ถือว่าเป็นโครงการที่ได้
สร้างสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน	ชุมชนในท้องถ่ิน	
เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการน้ีบุคลากร
ห้องสมุดเกิดจิตสำานึกในการทำาความดี	เป็นแรงบันดาลใจ
ให้คนอยากทำาความดีเพื่อสังคม	เป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่
ได้ใช้ทักษะของการเป็นอาสาสมัครสร้างทักษะชีวิต	และมี
จิตสาธารณะในแง่มุมการให้บริการเพื่อสังคมมากขึ้น

Volunteerism Library Project 
“Sharing Knowledge with the Community”

 The values of USR obtained were generosity, sacrifice, 
respect and environmental conservation 
 The Library Department in collaboration with Thai Ko 
Health Promoting Hospital and Sri Bang Sai School in 
Ayuthaya province held the Volunteerism Library Project 
“Sharing Knowledge with the Community” on June 9, 2016 
at Thai Ko Child Center in Pathum Thani province. The 
objective was to provide good knowledge sources to rural 
schools and to make villagers aware of having to contribute 
to their community. It also aimed to promote good relation-
ships among the people in the community and create the 
unity in the group. The staff of the Library Department had 
a sense of doing something useful for society. The new 
generation has used the skills of being a volunteer.

移动图书馆活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项核心宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、乐善好施、爱护环境

	 2559年6月9日，斯巴顿校图书馆在巴吞他尼府泰高县幼儿中心以

及大城府四班赛中学举行爱心捐赠图书以及传授文化知识活动，此次活

动宗旨在于改善周边相关教育机构的图书教学资源现状，为学生们提供

更新更全的图书资料，目的在于为社区各界人士和图书馆间建立合作关

系，培养团结一致互助合作的精神。从此次活动中图书馆和社区各界人

士及其学校间建立起长久互助合作的友好关系，为好人好事的事迹树立

了榜样，陶冶了新一代年轻人的社会价值观，树立了良好的社会风气。

ศูนย์เด็กเล็กท้ายเกาะ	
Thai Ko Health Promoting Hospital
泰高幼儿教育中心

โรงเรียนศรีบางไทร
Sribangsai School
四巴赛中学

โรงเรียนศรีบางไทร
Sribangsai School
四巴赛中学
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กิจกรรมจิตอาสาการทำาซั้งเชือก
และเก็บขยะบริเวณชายหาด

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 คณะบญัช	ี	จดักจิกรรมจติอาสาการทำาซัง้เชอืกและเก็บ
ขยะบริเวณชายหาด		ช่วงวันที่	29	-	30	พฤษภาคม	2559	
ณ	ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอา่วคุ้งกระเบน	อนัเน่ืองมาจากพระ
ราชดำาริ	จงัหวดัจนัทบรุ	ีโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหน้กัศกึษา
ไดม้โีอกาสแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม	นกัศึกษาไดเ้รยีน
รู้วิธีการทำาซั้งเชือก	นักศึกษาได้มีโอกาสทำางานร่วมกันเป็น
ทมี	สร้างความรักความสามคัคี	ความสัมพนัธอ์นัดีกบัชุมชน	
จากการดำาเนินกิจกรรม	นักศึกษามีความสามัคคีและมี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่		และมีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

Fish Aggregating Devices and Beach Cleaning 
USR Project

 The values of USR obtained were generosity, sacrifice, 
respect and environmental conservation
 School of Accountancy hosted the “Fish Aggregating 
Devices and Beach Cleaning” USR project on May 29-30, 
2016 at Kung Krabaen Bay Royal Development Study 
Center in Chanthaburi province. The project aimed to 
promote the opportunity for students to have chances in 
social responsibilities. The students learned how to make 
fish aggregating devices and they also had the opportuni-
ties in working in teams which built their unity, generosity 
and conservation for the environment.

沿海捡垃圾活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项核心宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、乐善好施、爱护环境

	 2559年5月29-30日，财会学院在尖竹文府皇家海洋生物研究中心组

织安排爱护环境沿海清理垃圾活动，此次活动为了培养学生们爱护大自

然环境的社会公德心，学生们有机会团结一致制作海洋生活栖息地，	互

助合作为社会以及自然环境尽一份力。从这次活动中学生们培养了互助

互利，相互关爱，爱护环境利己利人的社会公德心。

โครงการกิจกรรม 5ส. 
ปีการศึกษา 2558

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและ
เคารพผู้อื่น
	 สำานักงานอาคารสถานท่ี	จัดโครงการกิจกรรม	5ส.	ปี
การศึกษา	2558	ระหว่างวันที่	29	มิถุนายน	2559	ถึง	วัน
ที่	21	กรกฎาคม	2559	ณ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	บางเขน	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคน
มีความสมัครสมานสามัคคี	ร่วมมือในการทำางานเป็นทีม	
พัฒนาคณะ	หน่วยงาน	ในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย	
จากการดำาเนินโครงการ	 ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยสร้าง
ประโยชนเ์กดิความเรียบร้อยแกม่หาวทิยาลยั		อาจารย	์เจา้
หนา้ทีบ่คุลากร	ไดร้ว่มมอืรว่มรว่มใจเกิดความสมานสามคัค	ี
ภายในต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม

5S Activities Project, 
Academic Year 2016

 The values of USR obtained were caring for each other, 
concerning for common interest, and respecting yourself 
and others
 The Office Building organized the 5S project during 29 
June to 21 July 2017 at Sripatum University. The purpose 
was to provide all university staff with harmonious union, 
collaborative team work, team development, and environ-
ment and hygiene concern.
The project helps create a successful university. Instruc-
tors and staff cooperated with the cause of harmony with 
Sripatum University.

2558年度五思卫生评比活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、乐善好施、爱护环境

	 2559年6月29日至7月21日斯巴顿教学后勤部在斯巴顿大学本部组

织安排2558年度五思卫生评比活动，此活动宗旨在校内于树立齐心协力

合作精神，	共同协作共同进步同时注重看卫生安全，	通过此次活动的全

面开展在校内培养了良好的合作精神和卫生习惯，也为在校内营造良好

工作氛围提供了榜样。
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โครงการ 
“กระดาษหน้าที่สาม  สานฝันสู่จินตนาการ”

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	และการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม
	 สำานักงานวิชาการและสำานักงานทะเบียน	จัดโครงการ	
“กระดาษหน้าที่สาม	 	สานฝันสู่จินตนาการ”	วันท่ี	1	
กรกฎาคม	2559	ถึง	วันที่	5	สิงหาคม	2559	ณ	มูลนิธิช่วย
คนตาบอดแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำากระดาษ	A4	ที่ใช้แล้ว	(สองหน้า)	ไป
ผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนสำาหรับผู้พิการทางสายตา	
ส่งเสริมและสร้างจิตสาธารณะให้บุคลากรขององค์กร	
มอบกระดาษ	A4	สิ่งของให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	จากการดำาเนิน
โครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความปิติยินดีอย่างยิ่งในการ
ช่วยเหลือ	และได้ความสามัคคีในหมู่บุคลากรในการทำา
กิจกรรมร่วมกัน

The Third Page Paper: Dreaming of 
Imagination Project

 The values of USR obtained were caring for each other, 
concerning for common interest, and environmental con-
servation 
 The Academic Office and Registration Office arranged 
“The Third Page Paper: Dreaming of Imagination Project” 
from 1st July 2017 to 5th August 2017 at the Foundation 
for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of H.M. 
the Queen. The purposes of this project were to:   
 - Bring two of pages paper for producing instructional 
media for the blind
 - Promote and create public awareness for the person-
nel of the organization
 - Give A4 paper, and items to the Foundation for the 
Blind in Thailand under the Royal Patronage of H.M. the 
Queen
 From the project, participants were extremely happy to 
help gain unity together among the personnel in the activity.

小小纸片，梦系万千活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、乐善好施、爱护环境

	 2559年7月1日教务处在泰国盲人疗养院为残疾人组织开设了小小

纸片，梦系万千关爱活动，活动宗旨在于通过回收利用A4纸张，并加工

成为能为残疾盲人传递知识文化的道具、使纸片搭建了梦想和知识的桥

梁，	并为泰国残疾盲人协会捐赠了A4纸张，通过此次活动参与师生陶冶

了相互合作，互助友爱关心他人的社会公德心。

โครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
“ถักหมวกไหมพรมบริจาคผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี”

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและ
เคารพผู้อื่น
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรปีทมุ	จดัโครงการจติอาสาชว่ย
เหลือสังคม	“ถักหมวกไหมพรมบริจาคผู้ป่วยโรคมะเร็ง	วัน
ที่	13	กรกฎาคม	2559	ณ	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี”	โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่รว่มถกัหมวกไหมพรมบรจิาคแก่ผูป่้วยโรค
มะเร็ง	จำานวน	50	ใบ	จากการดำาเนินโครงการ	ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความปิติยินดีอย่างยิ่ง	มีความสุขในการเป็นผู้
ลงมือกระทำาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น

Social Volunteer Project 
“Knitting Beanies to Donate to 
Cancer Patients at 
Chonburi Cancer Hospital”

 The values of USR obtained were caring for each other, 
concerning for common interest, and respecting yourself 
and others
 Sripatum University Press organized a Social Volunteer 
Project “Knitting Beanies to Donate to Cancer Patients at 
Chonburi Cancer Hospital” on 13th July 2017 at Chonburi 
Cancer Hospital.
 The purpose was to share beanies donated to 50 can-
cer patients. From the project, participants were extremely 
happy to help with beanies they made by themselves to 
contribute to helping others.

为癌症患者捐帽活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、乐善好施、爱护环境

	 2559年7月13日，斯巴顿印刷部在春武里肿瘤医院组织安排回馈社

会慈善活动，此活动在于奉献爱心为社会尽力，为当地肿瘤医院的患者

捐赠了50订毛线帽，该活动中不仅陶冶了参加活动人员的奉献精神，同

时在帮助别人的时候也太爷了自我的精神修养。
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กิจกรรมจิตอาสา 
“โรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง”

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR		
	 ความซ่ือตรง	ความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน	การเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
	 การเคารพตนเองและผูอ้ืน่	และการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม
คณะบริหารธุรกิจ	จัดกิจกรรมจิตอาสา	“โรงเรียนพี่สู่
โรงเรียนน้อง	วันที่	2	สิงหาคม	2559	ณ	โรงเรียนบางบัว”	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการสอดแทรก
การสอนเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสติ	มีความพอเพียง	ไม่
ฟุ้งเฟ้อกับสิ่งของตามกระแสนิยม	จากกการดำาเนินการ
นักเรียนมัธยมศึกษา	2	และ	3	ได้รับความรู้แนวทางการ
ใช้ชีวิต	ความรู้ทางด้านอาชีพที่ตนชอบและร่วมกิจกรรม
โดยมีอาจารย์	ศุภลักษณ์		ไชยสิทธิ์	เป็นที่ปรึกษากิจกรรม

Volunteer Activities 
“From older brother School to Younger brother school”

 The values of USR obtained were integrity, generosity, 
concerning about common interest over the individual 
interest, paying respect for oneself and others, and envi-
ronmental conservation
 School of Business Administration organized volunteer 
activities “From Older Brothers to Younger Brothers” on 
August 2, 2016 at Bang Bua School. The purpose of the 
activity was to organize recreational activities and sufficiency 
economy, do not blush with the trend. According to the 
implementation of secondary school students 2 and 3, 
they gained knowledge of living guidelines, and knowledge 
of professions.  Ajarn Suphasal Chaiyasit was an activity 
consultant.

姊妹学校献爱心活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、乐善好施、爱护环境

	 2559年8月2日，工商管理学院在邦博中学举办姊妹学校献爱心活

动，	此次活动在于传达珍爱生命，远离危险，学会勤俭节约，不铺张浪

费。从此次活动的开展过程中，初中2-3年级的学生学习到了一系列的生

活知识，并且和学院的师生建立了深厚的感情。

กิจกรรมดูแลน้องใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความซือ่ตรง	ความกตญัญกูตเวท	ีความเอือ้อาทรซ่ึงกนั
และกนั	การเหน็ประโยชนส์ว่นรวมมากกว่าสว่นตวั	และการ
เคารพตนเองและผู้อื่น
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดกิจกรรมดูแลน้องใหม่	วันที่	
27	สิงหาคม	2559	ณ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	บางเขน	โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีกัน	ได้ช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน	จากการดำาเนินการ	นักศึกษาได้พบ
เพื่อนต่างคณะทำากิจกรรมร่วมกัน	การบายศรีสู่ขวัญ	สร้าง
กำาลังใจให้น้องใหม่	การสักการะองค์พระวิษณุกรรม	เสริม
สรา้งความเปน็ศริมิงคล	กจิกรรมสนกุสนาน	Happy	freshy	
day	(For	SOE)	พิธีไหว้ครู	และ	กิจกรรม	Freshy	day	ของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	

Taking care of freshmen of
the Engineering School

 The values of USR obtained were honesty, gratitude, 
generosity and concerning about common interest over the 
individual interest, and pay respect for oneself and others.
 School of Engineering organized a Freshy Day on 27 
August 2016 at Sripatum University, Bangkhen campus. 
The objective of the program was to enable students to be 
in unity, and help each other. The result of the activity found 
that students met friends from different faculties. Besides, 
the activities were a traditional welcome ceremony in order 
to create morals for new comers, paying respect to Vener-
able Vishnu for our fortunes, and the fun activities like SPU 
Happy Freshy Day (For SOE), and paying homage to our 
teachers. 

工程技术学院欢迎新生活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、爱护环境、乐善好施

	 2559年8月27日，工程技术在斯巴顿校区举行欢迎新生活动，活动

宗旨在于塑造学生间的团结合作精神，互助互作，鼓舞了新生的学习志

气，通过此次活动学生间增进了相互的友谊，传承了优良传统文化，陶

冶了情操，培养了助人为乐的优良品质。
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โครงการบริการวิชาการแก่
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	และการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
	 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	จัดโครงการ
บรกิารวชิาการแก่สมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทย	วนัที	่
21-	25	กันยายน	2559	ณ	โรงแรมเดอะซีซันส์	พัทยา	
จังหวัดชลบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อระดมสมองถึงปัญหา
หน้างาน	และคิดกระบวนการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา
งาน	เพื่อนำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	จากการ
ดำาเนินโครงการ	คณาจารย์จะคอยให้คำาปรึกษาเหมือน
กับ	Commentator	และเป็นกรรมการตัดสินผลงานใน
โครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยก
ระดับคุณภาพงานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	
จนสามารถเปน็แผนงานท่ีสรา้งรายไดใ้หส้มาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย	และกลุ่มที่ได้รับถ้วยรางวัลจากนายก
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	จะได้รับทุนเพื่อใช้ใน
การลงทุนต่อไป

Academic Service Program for 
the Blind Association of Thailand

 The values of USR obtained were caring for each other, 
and the collective interest over individual interest.
 Tourism and Hospitality College organized the Academic 
Services Program for the Blind Association of Thailand on 
21-25 September 2016 at The Seasons Hotel Pattaya, 
Chonburi Province. The purpose of this project was to 
brainstorm and find a way to solve problems at the job sites 
and think of the process to solve the problems in order to 
share ideas of each other. According to the project, the 
faculty members will be consultants as well as commen-
tators, and will be on the judging panel for the Innovation 
Development project for the Blind Association of Thailand. 
It can be a plan to make money for the Blind Association of 
Thailand. And the group who received the trophy from the 
President of the Blind Association of Thailand was eligible 
for further investment.  

泰国盲人协会学术培训活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、爱护环境、乐善好施

	 2559年9月21-25日空乘管理与酒店旅游学院在芭提雅季节酒店举行

泰国盲人协会的学术培训活动，此活动宗旨在于协调和解决盲人在生活

和工作中遇到的问题，做到残疾人间可以相互间不断学习，共同发展，

在这次培训中到会的相关人事提出了许多宝贵意见和建议，通过竞赛评

比的方式对残疾人作品给予了肯定，获得本次活动优胜的最佳小组将会

得到一定数目的赞助资金，会中倡议制定一种为泰国残疾人设立专门的

基金体制。

กิจกรรมร่วมจิตอาสาทำาโบว์สีดำาไว้ทุกข์

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR		
	 ความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน	การเห็นประโยชน์ส่วน
รวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและผู้อื่น	และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 คณะบริหารธุรกิจ	 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำาโบว์สี
ดำาไว้ทุกข์สำาหรับแจกจ่ายให้นักศึกษา	บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปในวันที่	17	ตุลาคม	2559	ถึง	วันที่	30	
พฤศจิกายน	2559	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำานึกใน
พระมหากรณุาธคุิณขององคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ในรัชกาลที่	9	จากการดำาเนินการ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
บางเขน	ชลบุรี	และขอนแก่น	รวม	3	วิทยาเขตได้ร่วมทำา
โบว์สีดำาไว้ทุกข์สำาหรับแจกจ่ายให้นักศึกษา	บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป

The volunteer activities to make black 
bow mourning

 The values of USR obtained were integrity, generosity, 
concerning about common interest over the individual 
interest, paying respect for oneself and others, and envi-
ronmental conservation
 School of Business Administration organized a volunteer 
activity to make black bow mourning for distribution to stu-
dents, staff, and general people from October 17, 2016 to 
November 30, 2016. The aim of this activity was to express 
the gratitude of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, King 
Rama IX. Sripatum University in 3 campuses (Bangkhen, 
Chonburi, and Khon Kaen) made a black bow mourning 
for distribution to students, staff and the general public.

黑丝带活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、爱护环境、乐善好施

	 2559年10月17日至11月30日，财会学院在斯巴顿大学举办纪念先

皇，编制黑丝带活动，此活动在于悼念去世的九世先皇和铭记先皇的教

诲，	在该活动中斯巴顿挽肯校区、春武里校区、孔敬校区等三个校区的

师生齐心协力为泰国民众编制了数以万计的黑丝带。
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โครงการ รวมพลังจิตอาสา แจกนำ้าดื่ม USR 
พิมเสนนำ้า กระดาษซับหน้า
ถวายน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	และการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	
	 คณะบัญชีจัดโครงการ	รวมพลังจิตอาสา	แจกนำ้า
ดื่ม	USR	พิมเสนนำ้า	กระดาษซับหน้าถวายน้อมเสด็จสู่
สวรรคาลัย	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดช	วันที่	21	ตุลาคม	2559	ณ	ท้องสนามหลวง	โดยมี
วตัถปุระสงค์	เพือ่สร้างความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ให้กบันกัศกึษา
สร้างความเสียสละ	และแบ่งปันระหว่างกัน	และเพื่อน้อม
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่	9	จากการดำาเนินโครงการทำาให้
นักศึกษารู้จักการแบ่งปัน	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	และมีนำ้าใจต่อผู้
มาร่วมงาน

Volunteer activities by giving USR water, Borneo cam-
phor, towel, in order to dedicate to the tomb of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej

 The values of USR obtained were caring for each other 
and the collective interest over individual interest.
 School of Accountancy organized the Power of Vol-
unteering project to distribute USR drinking water, borneo 
camphor, and towel in order to dedicate to the tomb of His 
Majesty the King Bhumibol Adulyadej on October 21, 2016 
at Sanam Luang, aiming to create generosity for students, 
make sacrifices, and share for each other.  Another purpose 
was to recognize the grace of His Majesty King Bhumibol, 
King Rama IX. The result of the project enabled students 
to be generous and kind to the participants.

纪念九世先皇、志愿分发饮用水活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、爱护环境、乐善好施

	 2559年10月21日，财会学院在国王广场举行纪念九世先皇、志愿分

发USR饮用水活动、此次活动在于纪念已故的九世先皇，为前来悼念先

皇的民众分发饮用水和日常用品，陶冶了互助互爱、团结一致回报社会

的爱心，通过此次活动学生们学习到了乐于助人、相互帮助乐善好施的

高尚情操。

โครงการมอบทุนการศกึษาและอปุกรณ์การเรยีนแก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านหมูสี   

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	และการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
	 คณะบัญชีจัดโครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์
การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหมูสี	วันที่	
30	ตลุาคม	2559	ณ	โรงเรยีนบา้นหมสู	ีจงัหวดั	นครราชสมีา	
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสแสดงความรบั
ผิดชอบต่อสังคม	มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนและ
ให้นกัศกึษาไดมี้โอกาสทำางานร่วมกนัเปน็ทมี	สรา้งความรกั
ความสามัคคี	และความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต	จากการดำาเนินการ	ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกัน
บรจิาคเงนิและอปุกรณก์ารเรยีนตา่ง	ๆ 	มอบใหก้บันกัเรยีน
ในโรงเรียนบา้นหมสีู	ซึง่ทำาใหท้กุคนรูจ้กัการเอือ้อาทรซึง่กนั	
การช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งทำาให้จิตใจเกิดความเบิกบาน

Scholarships and Equipment for Students of Ban Moo 
Si School

 The values of USR obtained were caring for each other 
and the collective interest over individual interest.
 School of Accountancy provided scholarships and 
school supplies to students at Ban Moo Si School, Nakhon 
Ratchasima province on October 30, 2016 with the objec-
tive of providing students with the opportunity to show their 
social responsibility. Furthermore, we provided learning 
materials to students and gave them opportunities to work 
together as a team, harmony, and good relationships in the 
Master of Accountancy. The result showed that participants 
donated money and school supplies to students in Ban Moo 
Si school. This project made everyone know each other’s 
generosity and helping others to cheer their hearts.

捐赠奖学金和学习器材活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、爱护环境、乐善好施

	 2559年10月30日财会学院在那空拉查司马府版慕斯中学举办捐赠奖

学金和学习器材活动，此次活动宗旨在于为了让更多的学生获得受教育

的机会，学院为有所需要的人事捐赠了奖学金和大批学习器材，促进了

相互间的合作精神，为财会学院树立良好形象，此次活动让学生们学习

到互助合作、团结一心、乐于助人的高尚情操。
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กิจกรรมจิตอาสาร่วมปฐมพยาบาล

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR		
	 ความเอ้ืออาทรซึง่กนัและกนั	การเหน็ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว	และการเคารพตนเองและผู้อื่น	
	 คณะบรหิารธรุกจิ	จัดกจิกรรมจิตอาสาร่วมปฐมพยาบาล	
วันท่ี	11	พฤศจิกายน	2559	 	ณ	สนามหลวง	 	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวในรัชกาลที่	9	จาก
การดำาเนินการ	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	ไปร่วมงาน
กับอาสายุวกาชาด		สภากาชาดไทย	เพ่ือปฐมพยาบาล
ประชาชนที่มาเข้าแถวรอเคารพพระบรมศพ	พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9

First Aid Voluntary Activity 

 The values of USR obtained were generosity, concern 
about common interest over individual interest, and self-
respect and respect for others.
 School of Business Administration organized a First Aid 
Voluntary activity on November 11, 2017.  This activity’s aim 
was remembrance for the grace of His Majesty King Rama 
IX by working together with the Red Cross youth volunteers 
of the Thai Red Cross Society for first aid people to queue 
to worship His Majesty the King Rama IX.

志愿护理活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、爱护环境、乐善好施

	 2559年11月11日工商管理学院在国王广场组织安排志愿护理活动，

此次活动宗旨在于铭记先皇的教诲，为社会尽自己一份力，为来国王广

场及其周边地区悼念先皇的民众提供免费医疗服务。此次活动的开展陶

冶了学生们乐于助人、团结互助、乐善好施的社会公德心。

โครงการ รณรงค์รกัษาความสะอาดบรเิวณรอบวดั
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน 

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	และการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม
	 คณะบัญชีโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณ
รอบวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร	บางเขน	วันที่	15	
พฤศจิกายน	2559	ณ	วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร	
บางเขน		โดยมีวัตถุประสงค์	เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษากับชุมชนใกล้เคียง	ให้นักศึกษารู้จักการ
บำาเพ็ญประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ง
เสรมิใหน้กัศกึษาไดช่้วยกนัทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่
คูค่นไทยตลอดไป	จากการดำาเนนิโครงการ	นกัศึกษามคีวาม
ขยนัขนัแขง็ทีจ่ะชว่ยกนัทำาความสะอาดบรเิวณโดยรอบวดั
พระศรมีหาธาตวุรมหาวหิารโดยไมรู่จ้กัเหนด็เหนือ่ย	ซึง่เปน็
สิ่งที่จะสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่ง
ขึ้น

Keep Clean Wat Phra Sri Mahathat 
Bang Khen Project

 The values of USR obtained were generosity, concern 
about common interest over individual interest, self-respect 
and respect for others, and environmental conservation.
 School of Accounting organized a Keep Clean Wat 
Phra Sri Mahathat Bang Khen project on November 15, 
2017. The project objectives were to build good relation-
ships between students and neighboring communities, to 
get student to participate in social service, to have social 
responsibility, and to encourage students to help protect 
and maintain Buddhism to stay with Thai people forever. 
The result showed that students had diligence to help clean 
up Wat Phra Sri Mahathat which enabled students to be 
more socially responsible.

帕西寺和周边地区打扫卫生活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、爱护环境、乐善好施

	 2559年11月15号，财会学院在曼谷挽肯帕西寺组织安排打扫卫生

清洁活动，	此次活动宗旨在让师生和周边社区间建立起友谊的桥梁，通

过打扫卫生为周边社区尽自己一份力量的方式培养社会公德心、爱护古

迹、团结友爱的精神，	学生在此次活动中陶冶了吃苦耐劳，不怕艰险，

舍己为人，为社会尽一份力的优良情操，也塑造了团结友爱乐善好施的

精神。
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โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ 
สานต่อความดี

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความซื่อตรง	ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การ
เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั	และการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม
	 วิทยาลัยการบินและคมนาคม	สาขาวิชาการจัดการ
ความปลอดภัยการบิน	กับ	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและชมรม
เยาวชนรู้งานสืบสานโครงการพระราชดำาริ	มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม			จัดโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ	สานต่อความดี	
วันที่	15	-18	พฤศจิกายน	2559	ณ	โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต	(เขาเจ้าลายใหญ่)	
อำาเภอชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี	และ	อำาเภอแก่งกระจาน	
จังหวัดเพชรบุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้โครงการในพระราชดำาริต่าง	ๆ	ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัในรชักาลที	่9	การเรยีนรูว้ถิชีีวติแบบพอเพยีง
ตามรอยพ่อหลวง	สร้างความมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสมบัติของประเทศ	และสร้าง
ความรักสามัคคีกันในหมู่คณะ	จากการดำาเนินโครงการ	
นักศึกษาได้ลงมือสร้างฝายชะลอนำ้าด้วยความสามัคคีจน
เกดิฝายทีช่่วยชะลอนำา้ทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้จรงิในพ้ืนที่
ดงักล่าว	อกีทัง้ยงัได้เรยีนรูแ้ละลงมอืเกีย่วข้าวซึง่เป็นวถีิชีวติ
แบบพอเพียงของคนไทยจนสามารถเกิดจิตสำานึกในการที่
จะอนรุกัษ์วฒันธรรม	สิง่แวดล้อมของไทย	ให้คงอยูต่ลอดไป	

Follow Our Father’s Footsteps. 
Continue to Do Good.

 The values of USR obtained were generosity, concern 
about common interest over individual interest, self-respect 
and respect for others, and environmental conservation.
 College of Aviation and Communications, Arts and 
Culture Center and Youth Club continued the Royal 
Development project. Sripatum University organized a 
project “Follow Our Father’s Footsteps. Continue to Do 
Good.” between November 15-18, 2017 at Conservation 
and rehabilitation of Khao Nang Praturat (Khao Chao Lai 
Yai) Cha Am, Phetchaburi. The purpose of this project 
was to enable the students to learn about His Majesty the 
King Rama IX’s development projects, to learn sufficiency 
lifestyle: following our father’s path, to create a conscious-
ness in preserving the natural environment as a national 
treasure, and to promote unity among the students. The 
result showed that the students built a water retention dam 
with their unity that helped to reduce the amount of water 
available in the area. In addition the students practiced 
harvesting using a sickle similar to Thai people sufficiency 
lifestyle so to be conscious of cultural and environment 
conservation of Thailand for it to remain forever.

追随先皇足迹活动

	 USR活动的参与者都贯彻七项活动宗旨：	

	 互助互爱、乐于助人，勇于奉献、礼貌待人、爱护环境、乐善好施

	 2559年11月15至18日斯巴顿航空信息与运输学院联合斯巴顿文化

中心以及斯巴顿青年志愿者协会在毕武里府茶庵县和艮咖帐县组织爱护

森林保护环境的公益活动。此次活动宗旨在于遵循已故先皇的教训，节

约资源勤俭知足，爱护国家自然资源，保护野生生态环境，培养团结友

爱，互助互作的新一代青年。在此次活动中参加者一同协作制作了疏导

管为缓解洪涝灾害增添了自己的一份力学生们也在活动中体验了勤俭节

约的生活方式，培养了爱护自然资源，为后代造福的高尚情操。

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
“ถักหมวกไหมพรมบริจาค”

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	และการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
	 โรงพิมพ์	กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม	เข้าร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคม	“ถัก
หมวกไหมพรมบริจาค”	 วันที่	 10	 ธันวาคม	2559	ณ	
โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี	จังหวัด	บุรีรัมย์	(ส่งมอบ
ผ่าน	อาจารย์พจนา	เรืองไพศาล)	โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง	
จงัหวดั	ตาก	(สง่มอบผา่น	กลุม่อาสาพฒันาศนูย-์แปด)	และ	
โรงเรียนเจ้าหลาว	จังหวัด	จันทบุรี		(ส่งมอบผ่าน	กลุ่มงาน
นี้เพื่อน้อง)	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อช่วยเหลือเด็ก	ๆ 	ในช่วง
ท่ีอากาศหนาว	และเป็นการสร้างความสุขให้แก่ผู้ที่ได้รับ
สิง่ของ	จากกการดำาเนนิโครงการ	ผูด้ำาเนนิโครงการมคีวาม
ประทับใจและเกิดความสุขยิ่งด้วยการเป็นผู้ให้

Join the volunteer social contribution program 
“Knitting Hat Yarns Donation”

 The values of USR obtained were generosity, taking into 
account in the public interest more than its own interest. 
 Printing House, Technology Service Center Sripatum 
University had joined the volunteer social contribution pro-
gram “ Knitting Hat Yarns Donation” on December 10, 2017 
at Ban Petch Pracha Samakee School Burirum (delivered 
through Ajarn Pojjana Ruangpaisan), Ban Mae Rameong 
School Tak (delivered through Volunteer Development Cen-
ter - Eight Zero) and Ban Chao Lao School Chanthaburi 
(delivered through Project for Children Workgroup).
 The purpose of this program was to help children dur-
ing cold weather and to create happiness for those who 
receive things. The result showed that the participants were 
impressed and happy by being contributors.

为社会献爱心-针织帽捐赠活动

	 USR参与者获得的正能量价值观:慷慨、集体利益高于个人利益。

	 2016年12月10日，斯巴顿大学印刷部联手技术服务部发起“为社会

献爱心”活动，向三所学校学生捐赠了针织帽，三所学校分别是：武里

南府班彭巴差沙玛里学校、达克府班麦拉民学校及吞武里召劳学校。在

天气转凉之际，斯巴顿大学员工为同学们送上爱心和温暖，同时也体验

到了“赠人玫瑰，手有余香”的涵义。
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โครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
ตามหลัก “บวร”

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	และการเคารพตนเอง
และเคารพผู้อื่น
	 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม	จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	ตามหลัก	
“บวร”	วันที่		9	มีนาคม	2560	ณ	จังหวัดชัยนาท	3	ชุมชน	
1.	บ้านคลองมอญ	2.บ้านตะพานหิน	3.	บ้านชัฎฝาง	โดย
มีวัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาชุมชนโดยช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ	์
หาตลาดเพื่อการจำาหน่ายสินค้าของชุมชน	ให้คนในชุมชน
ให้เป็นเกษตรกร	4.0		สร้างกิจกรรม	อบรม	เผยแพร่ความรู้
ให้กบันักเรียนในแต่ละชว่งวยั	ด้วยหลกัการ	บรกิารวชิาการ
สู่สังคม	สร้างความร่วมมือในแต่ละชุมชนให้เกิดความเป็น
เครือข่ายเดียวกันมีน้ำาหนึ่งใจเดียวกันและมุ่งพัฒนาสังคม
เป็นศูนย์กลาง	จากการดำาเนินโครงการ	ณ	จังหวัดชัยนาท	
3	ชุมชน	

Strengthening the Community Project based on the 
principle “Bowon – Homes, Temples, and Schools”

 The values of USR obtained were caring for each other, 
and realizing more public benefits than personal benefits, 
including self-respect and respect for others.
 Graduate School, College of Management, Sripratum 
University organized a community-based “Bowon – Homes, 
Temples, and Schools” project on 9 March 2017 in Chainat; 
in three communities: 1. Baan Klong Mon, 2. Baan Taphan 
Hin, 3. Baan Chak Fang. The objectives were to develop 
community by developing products, finding markets for the 
distribution of the community’s goods to improve farmers to 
be farmers 4.0. The objectives included creating activities, 
training and educating students in each age group with the 
principles of academic service to society, collaborating in 
each community to be the same network, uniting and fo-
cusing on social centre development. Based on the project 
proceeding in Chainat in three communities:
 1. Baan Klong Mon, led by Mr. Narongsak Srisawat, 
Deputy District Administrator of Wat Singh District, found 
that farmers or gardeners, especially, who grew pomelo call 
“Kao Dhengkhwa” for distribution had a better income.
 2. Baan Taphan Hin, led by Boonsong Sangthong in 
this area was managed by dividing into 8 groups. In each 
group, there was a manager who coordinated in creating 
activities together. Also, in each group, there was a prod-
uct which was a remarkable work, such as water hyacinth 
products, or the sale of raw water hyacinth.
 3. Baan Chak Fang, led by Mr. Kitti Kittiwatanangkul, 
the Municipality of Nong Saeng with the Vice-President 
and the school teachers. For this area, it was the source 
of most of the rice farms. Schools had taught children to 
create agricultural products. The project promoted differ-
ent types of vegetables grown in each village, and found 
markets for farmers to create a stable career.

增强社区活力

	 USR参与者获得的正能量价值观:慷慨、集体利益高于个人利益、尊

重自己和他人。

	 2017年3月9日，斯巴顿大学研究生院教师及工作人员一行前往猜纳

府的3处社区：空蒙社区、达潘信社区和查坊社区组织“增强社区活力”

活动，为社区民众讲解在泰国4.0战略背景下，如何以此为契机拓展商品

销售渠道，增加销售量。斯巴顿大学作为高等教育机构，有义务向民众

传授、培训及组织活动，以加强社区间的合作互助。

	 空蒙社区--有大量农田，尤其是种植的白葡萄柚和黄瓜，为主要经

济收入。

	 达潘信社区--共分为8个区分别管理，每个区都设有负责人管理运

营、组织本区活动，每区都有属于本区的特色产品，如：销售水葫芦籽

及水葫芦加工产品等。

	 查坊社区--查坊社区以大量农田为主，社区学校专门为学生开设了

农产品种植课程，社区负责人也一直致力于为本区农场品拓展销售市场

工作。

	 1.	บ้านคลองมอญ	นำาโดย	นายณรงศักดิ์	ศรีสวัสดิ์	ปลัด
อำาเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำาเภอวัด	สิงห์	พบ
ว่า	มีการทำาพืชสวนไร่นา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเกษตรกรที่
ปลูกส้มโอขาวแตงกวา	เพื่อจำาหน่ายและมีรายได้ที่ดีขึ้น
	 2.	บ้านตะพานหิน	นำาโดย	ผู้ใหญ่	บุญส่ง	สังข์ทอง	ใน
พื้นที่นี้มีการบริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น	8	คุ้ม	แต่ละ
คุ้มมีหัวหน้าคุ้มดูแลบริหารจัดการ	สร้างกิจกรรมร่วมกัน	
และแต่ละคุ้มมีผลิตภัณฑ์	ซ่ึงสร้างเป็นผลงานท่ีโดดเด่นได้	
เช่น	ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักตบชวา	หรือการขายวัตถุดิบ
ผักตบชวา	
	 3.	บ้านชัฎฝาง	นำาโดย	นายกิตติ	กิตติวัฒนางกูร	นายก
เทศบาลหนองแซง	พรอ้มรองนายก	และคณาจารยโ์รงเรยีน	
สำาหรับพื้นท่ีนี้เป็นแหล่งท่ีทำานาส่วนใหญ่	โรงเรียนมีการ
สอนท่ีให้เด็กสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	โดยผู้ดำาเนิน
โครงการได้ให้คำาแนะนำาในเรื่องการปลูกผักที่แตกต่างกัน
ในแต่ละหมู่บ้าน	และจะหาตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถ
สร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงได้
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โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ 5 ประจำาปี 2560

 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความซื่อตรง	ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	และการเคารพ
ตนเองและเคารพผู้อื่น
	 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม	จัดโครงการบรรพชาสามเณร	ภาคฤดูร้อน	รุ่น
ที่	5	ประจำาปี	2560	วันท่ี	25	มีนาคม	2560	ณ	วัดโพธิ์
ศรีศรัทธาธรรม	จังหวัดชัยนาท	โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดและชุมชนและ
รับรู้ถึงการทำานุบำารุงศิลปวัฒธนธรรมไทย	ให้เยาวชนของ
ชาติ	ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา	และนำาเอาหลัก
ธรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิชวีติประจำาวนัได	้สง่เสรมิ
ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรมและปฏิบัติ
ธรรมได้อย่างถูกต้อง	สามารถนำาหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา	และความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปใช้ในชีวิต
ได้	ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง	และพัฒนาด้าน
คุณธรรม	จริยธรรมเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิด		รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและเรียนรู้พระ
พุธศาสนาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น	ให้วัด	บ้าน	โรงเรียน	ได้
ร่วมกันพัฒนาทอ้งถิน่ใหเ้กดิความเขม้แขง็	และเพือ่เปน็การ
จรรโลง	รักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา	จากการ
ดำาเนินโครงการ	มีจำานวน	29	หน่วยงานให้การสนับสนุน
ดังนี้	วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม,	บริษัทยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด,	บริษัท	ไว
ทัลเฮลท์โพรดักส์	จำากัด,	ตลาดพระรูปคลอง2,	บริษัท	โชค
พนา	(2512)	จำากัด	,บริษัท	วงศ์สุวรรณธร	จำากัด,	บริษัท	
เวิลด์โปรแทรเวิลด์	จำากัด,	บริษัทคริสตัลวิว	วินโดว์แอนด์
ดอร์	จำากัด,	บริษัท	ฟิวเจอร์มาสเตอร์	จำากัด,	ร้านอุดมกิจ,	
บรษัิท	ศริดิำารง	เอน็จิเนียร่ิง	จำากัด,	บรษัิท	จอย	แอนดค์อยน	์
คอร์ปอเรชั่น	จำากัด,	บริษัท	วีบอน	อินเตอร์เทรดดิ้ง	จำากัด,	
บริษัท	เพย์	ออล	กรุ๊ป	จำากัด,	บริษัท	โชติกา	อินซูเลชั่น	
จำากัด,	บริษัท	ศรีสวัสดิ์	พาวเวอร์	จำากัด,	บริษัท	ปนัชดา
อินเตอร์	จำากัด,	บริษัท	เทวี	เอสพีซี	โปรดักส์	จำากัด,	บริษัท	
รัชพฤฒ	จำากัด,	ร้านซ้งเป็ดพะโล้,	บริษัท	ฮอนมะ,	กศน.	
ลพบุรี,	เทศบาลบึงยี่โถ(รองชุมพล	คุ้มวงศ์),	เทศบาลสนั่น
รกัษ(์สท.ฉลองชยั	แสงสวา่ง),	โรงสธีนกจิหนองหลวง	(กำานนั
บญัชา	และนายกอญัชล	ีพกุนวน),	โรงเรยีนคลองมอญ,	โรง
เรียนบ้านชัฎฝาง,	โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม,	โรงเรียนบ้าน
ตะพานหิน	รวมยอดการร่วมบุญ	266,974	บาท	ข้าวสาร
จำานวน	5	กระสอบ	กระสอบละ	25	กิโลกรัม	และอาหาร
แห้ง	เครื่องครัว	เพื่อประกอบอาหารในช่วงที่สามเณรบวช
เรียนในวัด

Summer Novitiate Project, 
Season 5, 2017

 The values of USR obtained were straightforwardness, 
caring for each other, and realizing more public benefits 
than personal benefits, including self-respect and respect 
for others.
 Graduate School, College of Management, Sripratum 
University organized a Summer Novitiate project, Season 
5, 2017, on 25 March 2017 at Wat Phosrisatthatham, 
Chinat. The objectives were to participate in charitable 
activities for temples and communities, to recognize the 
maintenance of Thai arts and culture, to have the youth 
of the nation to see the value of Buddhism and to apply 
the principles in daily life, to encourage students to have 
the opportunity to receive proper education and training, 
and to be able to apply the Buddhist principles and the 
knowledge gained from the training to use in their lives. The 
project also encouraged students to be cultivated, moral 
and have an ethics development for the youth, to learn 
the Thai customs and traditions, and to learn more about 
self-esteem. Having homes, temples and schools help to 
strengthen local development. Moreover, the objectives of 

2017年暑期第5届寺庙布施活动

	 USR参与者获得的正能量价值观:诚信、慷慨、集体利益高于个人利

益、尊重自己和他人。

	 2017年3月25日，斯巴顿大学研究生院一行至猜纳府Wat	 Pho	 Sri	

Suthatam寺庙,参加社区、寺庙的慈善活动，共同传承泰国传统文化，

向青少年传授正确的佛教价值观,学以致用，鼓励学生多多接受教育和培

训，讲所学知识运用到生活中，培养道德伦理意识，提升个人素质，了

解泰国的传统习俗，及宗教知识。

	 此次活动，斯巴顿大学联手寺庙、社区及学校，共同增强地方实力，

共有29个机构参与支持此项活动，分别是：斯巴顿大学研究生院、UNI	

PRO制造有限公司、维塔利保健品有限公司、pra	rub	klong	2	市场、勒

克瑙（1969）有限公司、Wongsuwannton公司、World	Pro	World有

限公司、Crystal	View	Windows	and	Doodles公司、期货大师有限公

司、UDOMKIT商店、Siri	Damrong	Engineering公司、乔伊斯热电有限公

司、维恩贸易有限公司、PAYMENT	ALLIANCE公司、Chotika	Insulators

公司、Srisawat电力有限公司、Panatchada国际有限公司、TAVE	SPC	

PRODUCTS公司、拉什有限公司、卤鸭店、本田埼玉公司、华富里非正式

教育中心、班邑桃区政府、萨南拉区政府、农銮磨坊、空蒙学校、班查坊

学校、瓦斯查隆学校、班达潘信学校等。

	 以上爱心机构共捐款266,974泰铢、5袋大米（每袋重25公斤），并

向寺中僧人捐赠干粮。

the project were to maintain, heal and inherit the age of 
Buddhism. There were 29 support agencies in the project. 
They included Graduate School, College of Management, 
Sripatum University, Unipro Manufacturing Co., Ltd., Vi-
tali Health Products Co., Ltd., Pra Khlong Phra Market, 
Chokpanana (2512) Co., Ltd., Wongsuwan Than Co., 
Ltd. World Pro Travel Co., Ltd., Crystal View Window and 
Door Co., Ltd, Future Master Co., Ltd., Udomkij Shop, Siri 
Damrong Engineering Co., Ltd., Joyce and Koi Corporation 
Limited Vborn Intertrade Co., Ltd. Pay all Group Co., Ltd., 
Chotika Intertrade Co., Ltd., Srisawat Power Co., Ltd., 
Panadda Inter Co., Ltd., Tewei SPC Products Co., Ltd., 
Rushapruck Co., Ltd., Song Ped Palo Shop, Honma Co. 
Ltd.  Non-formal Education Center, Loburi, Municipality of 
Bung Yi To (Chalong Seang Sawang), Nong Luang Tanakij 
Rice Mills (Bancha and Anchalee Pungunun), Klong Mon 
School, Ban Chak Fang School, Wat Sri Charoentham, 
and Baan Taphanhin School, in total of 266, 974 baht, 5 
bags of rice, 25 kilograms each, and instant food, cooking 
utensils for the novice during the monk’s ordination.
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กิจกรรมบริจาคของใช้จำาเป็น
ให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการซำ้าซ้อน

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
ความซื่อตรง	ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและ
ผู้อื่น	และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ	จัดกิจกรรมบริจาคของใช้จำาเป็นให้กับ
สถานสงเคราะห์คนพิการซ้ำาซ้อน	วันที่		30	มีนาคม	พ.ศ.	
2560	ณ	บ้านการุณยเวศ์		อำาเภอบางละมุง		จังหวัดชลบุรี	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือคนพิการซ้ำาซ้อนโดยการ
มอบสิ่งของที่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน	จากการ
ดำาเนนิการ	บคุลากรคณะบรหิารธรุกิจ	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	
บางเขน	ชลบุรี	และขอนแก่น	รวม	3	วิทยาเขต	ได้รวบรวม
ปัจจัยและของใช้จำาเป็นไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์
คนพิการซ้ำาซ้อน

Activities for Donations to the Multiple Disabled 
People’s Home

 The values of USR obtained were mutual benefits over 
personal interests, self-respect and respect for others and 
environmental conservation.
 The School of Business Administration organized char-
ity activities for disabled people on 30 March 2017 at Ban 
Karunwat Banglamung, Chonburi province. These activities 
were to help people with multiple disabilities by providing 
necessary items for their daily living. Sripatum University’s 
School of Business Administration at Chonburi and at Khon 
Kaen gathered necessary materials to donate to the multiple 
disabled people’s home.

Volunteer Project: Dedicate Time to Helping Each Other 
on Magha Puja Day

 Values that participants had absorbed in the University 
Social Responsibility (USR)
 Caring for each other, and realizing more public benefits 
than personal benefits.
 College of Tourism and Hospitality, Sripatum Univer-
sity organized “Volunteer Project: Share Time to Help 
Each Other on Magha Puja Day”, on 9 February 2017, at 
Ratchapradit Sathit Maha Samaram Temple, Bangkok. 
The purpose was to promote virtue, morality and social 
responsibility by implementing a joint cleaning and site 
preparation for the great ceremony of Magha Puja Festival 
in the year 2017.

向残疾人捐献生活必需品

															USR参与者获得的正能量价值观:诚信、慷慨、集体利益高于个

人利益、尊重自己和他人。

	 2017年3月30日，斯巴顿大学邦肯、春武里及孔敬校区的3所工商管

理学院发起“向残疾人捐献生活必需品”献爱心活动，地点位于春武里

府班拉蒙区嘎伦亚为小区，学院教师及工作人员向残疾患者捐献了生活

必需品，向需要关爱的人们献上爱心。

โครงการจิตอาสา 
ปันเวลาช่วยกัน วันมาฆบูชา

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	และการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	
	 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	จัดโครงการ
จิตอาสา	ปันเวลาช่วยกัน	วันมาฆบูชา	วันที่	9	กุมภาพันธ	์
2560	ณ	วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม	กรุงเทพฯ	โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	และมี
ส่วนร่วมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	จากการดำาเนิน
โครงการร่วมกันทำาความสะอาดและช่วยจัดเตรียมสถาน
ที่	เพื่อเตรียมงานบุญใหญ่ในเทศกาลวันมาฆบูชา	ประจำาปี	
2560	

万佛节活动--互帮互助

	 USR参与者获得的正能量价值观:慷慨、集体利益高于个人利益。

	 2017年2月9日，旅游与服务学院在曼谷	Prapradit	Sathit	Maha	

Sammaram寺庙发起“万佛节活动--互帮互助”活动，目的是为培养学

生成为有道德、有素质、对他人、对社会负责任的好青年。在此次活动

中，师生们帮助寺院打扫卫生，清理院落，为即将到来的2017年万佛节

大型布施活动贡献一份力量。
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โครงการวิศวอาสาพัฒนาชุมชน 
(วัดสุนทริการาม)

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR		
	 ความซ่ือตรง	ความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน	การเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและ
ผู้อื่น	และ	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดโครงการวิศวอาสาพัฒนา
ชุมชน	(วัดสุนทริการาม)	วันที่	28	-	30	เมษายน	2560		
ณ	วัดสุนทริการาม	ถนนเลียบคลอง	12	อำาเภอหนองเสือ	
จังหวัดปทุมธานี	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อนำาความรู้สู่ชุมชน	
และวัด	จากการดำาเนินโครงการ	ได้ปรับปรุงกำาแพงวัด	
ปรับปรุงอาคาร	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	ปรับปรุงระบบปรับ
อากาศ	ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	

The Volunteer Engineers for Community 
Development projects. (Watsoonthornrikaram)
 
 The values of USR obtained were integrity, generosity, 
mutual benefits over personal interests, self-respect and 
respect for others and environment conservation.
 From 28-30 April 2016, the Volunteer Engineers for 
Community Development projects at Wat Suntarikaram, 
Canal 2, Nong Suea Pathumthani organized a volunteer 
project to bring knowledge to the community and to imple-
ment the project which was to renovate the temple wall 
buildings, and to improve the electrical systems and air 
conditioning systems that were not working properly.

社区发展志愿服务项目 （Suntikaram 寺）

																USR参与者获得的正能量价值观:诚信、慷慨、集体利益高于个人

利益、尊重自己和他人、保护环境。

	 2017年4月28-30日，工程学院到巴吞它尼府Suntikaram	寺开展“社

区发展志愿服务”项目。目的是让知识走进社区和寺庙。此次活动不仅帮

助寺庙修缮了墙壁、建筑，还维修改造了无法正常使用的电气系统和空调

系统。

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมของชุมชน 
ปีที่ 2

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR		
	 ความเอือ้อาทรซ่ึงกนัและกนั	การเหน็ประโยชนส์ว่นรวม
มากกว่าส่วนตัว	และการเคารพตนเองและผู้อื่น	
	 คณะบริหารธุรกิจ	จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
ของชุมชน	ปีที่	2	วันที่	4	พฤษภาคม		2560	ณ	ศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนเขตจตุจักร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ความรู้เรื่องการทำาตลาดออนไลน์กับกลุ่มผู้ผลิตเคร่ือง
ทองลงหิน(ช้อนส้อม	กำาไลข้อมือ)	จากการดำาเนินการได้
ถ่ายทอดความรู้	กลยุทธ์ด้าน	การตลาดออนไลน์	และ
ผลิตภัณฑ์ทีมีช่ือว่า	Bronze	Craft	Center	Handmade	
In	Thailand	กับผู้นำาชุมชนและกลุ่มแม่บ้านของชุมชน
ประดิษฐ์โทรการ

Academic Service for 
Community 2nd Year

 The values of USR obtained were integrity, generosity 
and mutual benefits over personal and self-respect and 
respect for others.
 On 4 May 2017 the School of Business Administra-
tion organized the 2nd Academic Service for Community 
at Chatuchak Non-Formal Education Service Center to 
educate the online market about the manufacturer of gold 
jewelry (silverware, bracelets). To the community leaders 
and housewives of the artificial community. The project 
conveyed knowledge about online marketing strategies. 
The product is called “Bronze Craft Center, Handmade in 
Thailand”.

第二届“学术服务进社区”活动

	 USR参与者获得的正能量价值观:慷慨、集体利益高于个人利益、尊

重自己和他人。

	 2017年5月4日，工商管理学院在乍都乍教育服务中心发起“第二届

学术服务进社区活动”。旨在向金属器件（刀叉、手镯）生产商传授网

络营销相关知识。此次学术服务活动向大众宣传了在线营销策略，并与

泰国青铜工艺手工制作中心和社区领导进行了热烈的交流讨论。
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เข้าร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9”

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	และการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	
	 โรงพิมพ์	กลุ ่มงานบริการเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
ศรีปทมุ	เข้าร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลอืสงัคม	“จิตอาสา
ประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ถวายพ่อหลวง	รชักาลที	่9”	วนัที	่13	
พฤษภาคม	2560	ณ	ศูนย์ฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร	อาคาร
ศูนย์การค้าไอที	สแควร์	เขตหลักสี่	โดยมีวัตุประสงค์	สำานึก
ในพระมหากรณุาธิคณุอนัหาทีส่ดุมไิด้	ของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูหั่วในรชักาลที	่9		จากการดำาเนินการ	ได้เรยีนรูว้ธิี
ทำาดอกไม้จนัทน์ทีป่ระดิษฐ์ขึน้จากวสัดุธรรมชาติในท้องถ่ิน	
เช่น	เปลือกข้าวโพด	ผักตบชวา	ใบตองแห้ง		ใบยางพารา	
กระดาษสา	ฯลฯ	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Participation in 
“USR Sandalwood Flower Making for 
H.M. King Bhumibol”

 The values of USR obtained were generosity and public 
benefit 
 SPU Printing and Technology Service office participated 
in “USR Sandalwood Flower Making for H.M. King Bhumi-
bol” on 31 May 2017 at the Vocational Training Center, IT 
Square, Laksi, Bangkok for the purpose of paying a final 
tribute to H.M. the Late King. Participants learned to make 
sandal flowers from natural material; maze leaves, water 
hyacinth, banana leaves and mulberry paper in accordance 
with H.M. Bhumibol’s philosophy of a sufficiency economy. 

为社会献爱心-制作檀木花，怀念九世王

	 USR参与者获得的正能量价值观:慷慨、集体利益高于个人利益。

	 2017年5月13日，斯巴顿大学印刷部和技术服务部到曼谷职业培训

中心参加了“为社会献爱心-制作檀木花，怀念九世王”活动，共同怀念

九世王恩典。活动参与者用玉米棒、芭蕉叶、橡胶皮、桑皮纸等天然环

保材料制成檀木花，以响应绿色经济政策的实施。

กิจกรรมวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR		
	 ความซ่ือตรง	ความกตัญญูกตเวที	ความพอเพียง	และ
ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์	วันท่ี	18	พฤษภาคม	2560	ณ	อาคาร
สำานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อ
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์	 เพื่อให้รุ่นพ่ีและรุ่นน้องได้
รู้จักเกิดความสามัคคี	จาการดำาเนินการ	อาจารย์	บุคลากร	
นักศึกษา	ศิษย์เก่า	เข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษาได้เรียนรู้
การช่วยเหลอืกนัในการจดักจิกรรม	เกดิความสามคัคใีนหมู่
นักศึกษา

School of Engineering Foundation Day

 The values of USR obtained were honesty, gratitude, 
sufficiency and generosity 
 The School of Engineering held the School Foundation 
day on 18 May 2017 at the building of engineering office 
for the purpose of a religious ceremony and engineering 
students’ harmony through cooperation activities of instruc-
tors, staff, students, and alumni.

工程学院奠基仪式

	 USR参与者获得的正能量价值观:	诚信、感恩、知足、慷慨。

	 2017年5月18日，工程学院举行奠基仪式，全体师生共同布施，此举

旨在让学长学姐与学弟学妹们加强团结性，此次活动让师生员工及曾经的

斯巴顿校友收获良多，印证了“团结就是力量”的意义。
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โครงการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ EQ 
และพัฒนาบุคลิกภาพ

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ค่าความซ่ือตรง	ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพ
ตนเองและเคารพผู้อื่น
	 วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ	จัดโครงการพัฒนา
วุฒิภาวะทางอารมณ์	EQ	และพัฒนาบุคลิกภาพ	วันที่	23-
25	พฤษภาคม	2560	ณ	Riviera	Villa	Resort	จังหวัด
นครนายก	โดยมีวัตถุประสงค์	เสริมสร้างภาวะความเป็น
ผู้นำา	ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพ	(THE	NEW	PERSONALITY	
CLUB)	จากการดำาเนินโครงการ	นักศึกษามีภาวะผู้นำา	มี
ความกล้าแสดงออกมากยิง่ขึน้	และได้เรยีนรูใ้นการปรับตวั
ต่อส่วนรวม

The Project of EQ and Personality Development

 The values of USR obtained were honesty, generosity, 
public benefit, self-respect and respect for others
 College of Tourism and Hospitality organized the project 
of EQ and Personality Development from 23-25 May 2017 
at Riviera Resort, Nakhonnayok. It aimed to promote leader-
ship of the New Personality Club which resulted in students’ 
gaining more leadership, assertiveness and adaptability.

情商和个性拓展训练

	 	USR参与者获得的正能量价值观:	诚信、慷慨、集体利益高于个人利

益、尊重自己和他人。

	 2017年5月23-25日，旅游与服务学院在那空那育府Riviera	Villa度假

村开展“情商和个性拓展训练”。旨在培养学生领导力，提升个人素质。

通过此次活动，学生们的领导力得到锻炼，更加勇于表现，同时也锻炼了

适应环境的能力。

โครงการค่ายจิตอาสา 
พัฒนาผู้นำา 2560

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	การเคารพตนเองและ
เคารพผู้อื่น	และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 วิทยาลัยท่องเท่ียวและการบริการ	จัดโครงการค่ายจิต
อาสา	พัฒนาผู้นำา	2560	วันท่ี	1	มิถุนายน	2560		ถึง	3	
มิถุนายน	2560	ณ	สินสมุทรรีสอร์ท	จังหวัด	ระยอง	โดยมี
วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยน
เรยีนรู้การทำางานรว่มกนั	เพิม่พนูศกัยภาพ	เสรมิสรา้งความ
เป็นผู้นำา	ทำางานเป็นทีมปลูกฝังระเบียบ	วินัย	คุณธรรม	
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	ฝกึการแกป้ญัหาอยา่งเปน็ระบบ
(PDCA)สร้างความรักความผูกพันในหมู่คณะ	รุ่นพี่	รุ่นน้อง	
ความภาคภูมิใจในสถาบัน	และเรียนรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา	จากการดำาเนินโครงการ	นักศึกษาได้
รับการปลูกฝังระเบียบ	วินัย	คุณธรรม	ความรับผิดชอบต่อ
สังคม	ฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจาก	อาจารย์	สละ	
แย้มมีกลิ่น	ตำาแหน่ง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Public Mind Camp for Enhancing Leadership 2017

 The values of USR obtained were generous, sacrificing, 
respecting yourself and others, and saving the environment. 
 College of Tourism and Hospitality ran a public mind 
camp to enhance leadership from 1-3 June 2017 at Sin-
samut Resort, Rayong province to learn working collabo-
ration, enhance leadership, learn disciplines, morals and 
responsibilities towards society, practice solving problems 
with PDCA, create rapport among friends, have pride of 
their institute, and learn about quality assurance in educa-
tion. After the camp, students gained discipline, morals, 
and responsibilities, and know how to solve problems from 
A. Sala Yamiklin (Vice-Dean for Student Affair). 

2017年领导力提升训练

	 USR参与者获得的正能量价值观:	慷慨、集体利益高于个人利益、尊

重自己和他人、保护环境。

	 2017年6月1日-6月3日，旅游与服务学院在罗勇府欣沙木度假村开

展“领导力提升训练”活动，旨在培养学生团体合作精神，挖掘自身

潜力，提升领导能力，融入团体，遵守纪律讲道德，勇于担责，学会用

PDCA理论解决问题，与同学融洽相处，同时，也学到了关于教学质量

的相关内容。此次活动让师生们受益颇多。
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาท้องถิ่น

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR		
	 ความซื่อตรง	ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	ความพอ
เพยีง	การเหน็ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั	การเคารพ
ตนเองและผู้อื่น	และ	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา	และการพัฒนาท้องถิ่น	ระหว่างวันที่	1	มิถุนายน	
2560	ถงึวนัที	่31	สงิหาคม	2560	ณ	โรงเรยีนบางบวั	(เพ่งตัง้
ตรงจติรวิทยาคาร	)	โดยมวีตัถปุระสงค์	นำาความรู้สูโ่รงเรยีน	
จากการดำาเนินโครงการ	มกีารวเิคราะห์เชือ่มโยงบรูณาการ
เนื้อหาเกี่ยวกับ	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรมศาสตร์	
และคณิตศาสตร์	วงจรไฟฟ้าและกฎของของโอห์ม	สมาร์ท
ฟาร์ม	นำา้และความชืน้ในดนิ	เซนเซอร์คอือะไร	เซนเซอร์วดั
ความชืน้ในดนิและเซนเซอร์วดัอณุหภมู	ิการเขยีนโปรแกรม	
Arduino	 เอกสารเกี่ยวกับการวัดความชื้นในดินและ
อุณหภูมิ	ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเมล่อน	เพื่อให้โรงเรียน
บางบัวสามารถจัดทำาระบบ	Smart	farm	ได้อย่างสมบูรณ์	
ซ่ึงพบว่าประสบผลสำาเรจ็เป็นอย่างดีและได้รบัรางวลัระดบั
ประเทศด้วย

Project for Developing Education and Local Areas 

 The values of USR obtained were honest, being gen-
erous and sufficient, dedicating to the public, respecting 
yourself and others, and saving the environment.
 The School of Engineering held a project to develop 
education and local areas from 1 June-31 August 2017 at 
Bangbua School (Pheng Thang Thongjit Wittayakan) to dis-
seminate knowledge to the school. The project integrated 
knowledge of science, technology, engineering, mathemat-
ics, electrical circuit, Ohm’s law, smart farming, humidity and 
water in soil, censor detecting humidity and temperature in 
soil, Arduino programming and melon planting so that the 
school could efficiently manage a smart farming system. 
This project was successful and gained a national reward.

提高教育质量，促进地方发展

	 USR参与者获得的正能量价值观:	诚信、慷慨、知足、集体利益高于

个人利益、尊重自己和他人、保护环境。

	 2017年6月1日-8月31日,	工程学院来到邦芭学校，开展“提高教育质

量，促进地方发展”活动。师生们把科学技术、工程学知识及数学整合起

来，将知识传授给学弟学妹。包括电路和欧姆定律，智能农场，土壤中的

水分和湿度，什么是传感器，土壤湿度传感器和温度传感器,	Arduino	程

序编写，瓜类栽培知识，以便邦芭学校智能农场顺利实施。此次活动成效

显著，并在国内获奖。

โครงการ 
70 ล้านดอก 700 ล้านนาที  เพ่ือพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
“เพราะของท่ีจะถวายพระองค์ท่าน ควรทำาจากมือ
เราเอง และทำาด้วยใจ”

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
ความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน	การเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่สว่นตวั	การเคารพตนเองและผูอ้ืน่	และการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม
	 สำานักงานประชาสัมพันธ์	กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์	และ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา	จัดโครงการ	70	ล้านดอก	700	
ล้านนาที	 เพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	“เพราะของที่จะถวายพระองค์
ท่าน	ควรทำาจากมือเราและทำาด้วยใจ”	วันที่	1	มิถุนายน	
2560	ถงึ	31	ตลุาคม	2560	ณ	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	บางเขน	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่	9	ฝึก
อบรมประดษิฐด์อกไมจั้นทนใ์หก้บันกัศกึษาบคุลากรภายใน	
และหน่วยงานภายนอกท่ีสนใจ	เพื่อประชาชนได้นำาไปใช้
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
จากการดำาเนินโครงการ	นักศึกษา	บุคลากร	มีความรู้และ
การบริการด้านวิชาการแก่สังคม	และไปสอนหน่วยงาน
ภายนอกที่สนใจฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ในวันที่	26	ตุลาคม	2560	

Project of 70 million Flowers and 700 Million Minutes 
for the Late King Bhumibol Adulyadej: “Things for the 
late King Bhumibol Adulyadej Should be Made by 
Ourselves with Heart”

 The values of USR obtained were generous, sacrificing, 
respecting yourself and others, and saving the environment.
 The Public Relations office and Student Affairs office 
held a project of 70 million flowers and 700 million minutes 
for the late King Bhumibol Adulyadej “Things for the late 
King Bhumibol Adulyadej Should be Made by Ourselves 
with Heart” from 1 June-31 October 2017 at Sripatum 
University, Bangkhaen campus to pay respects to the late 
King Bhumibol. The project included teaching students and 
others how to make Thai artificial funeral flowers, university 
staff so that they could use these flowers in the royal funeral 
cremation ceremony. After the project, students learnt how 
to make the flowers and could disseminate this knowledge 
to those who are interested in it, and use these flowers in 
the funeral cremation ceremony of the late King Bhumibol 
Adulyadej on 27 October 2017.

7千万朵檀木花，7亿分钟的心意。

	 ---怀念九世王普密蓬阿杜德。

	 USR参与者获得的正能量价值观:	慷慨、集体利益高于个人利益、尊

重自己和他人、保护环境。

	 2017年6月1日-10月31日，斯巴顿大学邦肯校区宣传处、人事处及学

生事务处联合发起“7千万朵檀木花，7亿分钟的心意---怀念九世王普密蓬

阿杜德”活动。倡议全校师生及校内外的有心人士制作檀木花，共同悼念

已逝去的九世王普密蓬阿杜德陛下。此次活动中，师生们互相传授檀木花

的制作方法，以期在10月26日送别九世王。
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โครงการจิตอาสาปลูกป่าใต้ทะเล

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 วทิยาลัยท่องเท่ียวและการบรกิาร	จดัโครงการจติอาสา
ปลูกป่าใต้ทะเล	วันที่	22	กรกฎาคม	2560	ณ	ชุมชนนา
เกลือ	จังหวัด	ชลบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม	และระบบนิเวศน์ทางทะเลให้สมดุล		สร้าง
ความสมบูรณ์	และ	สร้างความยั่งยืนด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว	ในระยะยาว	จากการดำาเนนิโครงการนกัศกึษาได้
ร่วมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	และระบบนเิวศน์ทางทะเล	เกดิการ
เรียนรู้ในการทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

Volunteer Project: Reforestation Underwater 
Projects

 The values of USR obtained were environmental con-
servation
 The College of Tourism and Hospitality held a Volunteer 
Project: Reforestation Underwater Projects on 22 July 2017 
at Naklua Community, Chonburi. The aims of this project 
were to conserve the environment, balance the marine 
ecology, improve the quality of life and develop sustainable 
tourism.  From this project, the students had an opportunity 
to conserve the environment, the marine ecology, and learn 
to work systematically.

水草种植项目

	 USR参与者获得的正能量价值观:保护环境。

	 2017年7月22日，旅游与服务学院来到春武里府开展“水草种植项

目”活动,旨在宣传环境保护意识及维持海洋生态平衡的重要性，以维持

旅游业的长期发展。参与活动的学生体验到了“环保小卫士”的角色，

也意识到团队合作力量大。

โครงการพี่สอนน้อง 

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความซื่อตรง	ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	ความพอ
เพียง	การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	และการ
เคารพตนเองและผู้อื่น
	 คณะบริหารธุรกิจ	จัดโครงการพี่สอนน้อง	วันที่	30	
กรกฎาคม	2560	ณ	โรงเรียนบางบัว	โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพานักศึกษาไปสอนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง	และการ
รู้จักออมเงิน	จากการดำาเนินการ	รองศาสตราจารย์ปัทมา	
โกเมนจำารัส	และ	อาจารย์สุภาวดี		ฮะมะณี	ได้ให้ความรู้
กับนักเรียนชั้นประถมปีที่	4

Sripatum students teach Bang-Bua students 
Project

 The values of USR obtained were honesty, generosity, 
sufficiency, the common interest is more important than 
personal interest, and respect yourself and others.
 The School of Business Administration held a project: 
Sripatum students taught Bang-Bua students Project on 
30 July 2017 at Bang-Bua School. The aim of the project 
was for the SPU students to take part under the topic “Suf-
ficiency Economy and How to Save Money”. It was led by 
Assoc. Prof.  Pattama Komenjumras and Ajarn Supawadee 
Hamanee who taught students from Mattayom 4.

我来教，你来学

	 USR参与者获得的正能量价值观:	诚信、慷慨、知足、集体利益高于

个人利益、尊重自己和他人。

	 2017年7月30日，工商管理学院学生来到邦芭学校开展“我来教，你

来学”活动，巴他玛副教授和素帕瓦第老师及师兄师姐们向小学四年级的

弟弟妹妹们亲自讲授泰国经济政策和储蓄知识。
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กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์กีฬา

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความซื่อตรง	ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	ความพอ
เพียง	การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	และการ
เคารพตนเองและผู้อื่น
	 คณะบริหารธรุกิจ	จัดกจิกรรมบรจิาคอปุกรณ์กฬีา	วนัท่ี	
31	กรกฎาคม	2560	ณ	โรงเรียนวัดจันทร์กระพ้อ	จังหวัด
ปทมุธานี	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่สนับสนุนอปุกรณ์กฬีา	และ
ต้องการให้เด็กได้เล่นกีฬาเพื่อหางไกลยาเสพติด	จากการ
ดำาเนินโครงการเด็กได้ใช้อุปกรณ์กีฬาในการเรียนรู้ตามวัย
และใช้เวลาว่างในการออกกำาลังกาย

Donating sports equipment

 The values of USR obtained were honesty, generosity, 
sufficiency, the common interest is more important than 
personal interest, and respect yourself and others.
 The School of Business Administration held the activities 
for donating sports equipment on 31 July 2017 at Wat Chan 
Kapo Community School, Pathum Thani.  The aims of this 
project were to donate sports equipment and to keep the 
children away from drugs. The result of this project is that 
the children can use the equipment for leisure and sports 
activities.

捐赠运动器材

	 USR参与者获得的正能量价值观:诚信、慷慨、知足、集体利益高于

个人利益、尊重自己和他人。

	 2017年7月31日，工商管理学院发起“捐赠运动器材”活动。捐赠对

象为巴吞它尼府瓦詹噶颇学校，此次捐赠运动器材，旨在让学生加强体育

锻炼，远离毒品，从活动中意识到强身健体的重要性。

โครงการ จิตอาสา สานฝัน แบ่งปัน
เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

	 ค่านิยมที่ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น	USR	
	 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน	และ	การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
	 วทิยาลยัทอ่งเทีย่วและการบรกิาร	จดัโครงการจติอาสา	
สานฝัน	แบ่งปันเพ่ือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	วันที่	6	สิงหาคม	
2560	ณ	โรงพยาบาลพญาไท	นวมินทร์	โดยมีวัตถุประสงค์	
เพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ประสบการณจ์รงิ	และนักศกึษาได้
ฝึกการทำางานเป็นทีม	จากการดำาเนินโครงการ	นักศึกษา
ท่ีได้เรียนรู้การเย็บเต้านมเทียมจะกลับมาสอนเพื่อน	ๆ	ที่
สนใจที่มหาวิทยาลัยเพื่อแจกจ่ายเต้านมเทียมไปให้ผู้ป่วย
มะเรง็เตา้นมทีข่าดแคลนทัว่ประเทศ	นอกจากความสขุใจที่
ได้เป็นผู้ให้	ในขณะเดียวกันนักศึกษายังได้มีโอกาสแบ่งปัน
ความรัก	ความสุข	ความห่วงใยต่อผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้า
นม	สิง่เหลา่นีน้ำามาซึง่ความสขุและการเห็นคุณค่าในตนเอง	
เกิดกำาลังใจในการดำารงชีวิตต่อไป

Volunteer	Project:	To	Fulfill	Dreams	and	Share	with	
Breast Cancer Patients 
  
 The values of USR obtained were caring for each other, 
and realizing more public benefits than personal benefits.
 College of Tourism and Hospitality, Sripatum University 
organized the “Volunteer Project: To Fulfill Dreams and 
Share with Breast Cancer Patients”, on 6 August 2017, at 
Phyathai Nawamin Hospital. The purpose was to have the 
students learn real experience and practice team work. In 
the project, the students learned how to sew breast forms, 
and passed on the knowledge to the students who were 
interested at the university. Afterwards, the breast forms 
were distributed to the breast cancer patients throughout 
the country. Besides the happiness they received from the 
giving, the students had the opportunity to share the love, 
the happiness, and the care to the breast cancer patients. 
These brought happiness and self-esteem which gave 
inspiration in their life.

志愿者传递爱心，乳腺癌患者感受阳光

	 USR参与者获得的正能量价值观:慷慨、集体利益高于个人利益。

	 2017年8月6日，旅游与服务学院与帕亚泰（那瓦民）医院联手，积

极发起“志愿者传递爱心，乳腺癌患者感受阳光”项目，让学生亲身从

项目中体验团队合作精神，并了解人造乳房相关知识，以将之普及给需

要的乳腺癌患者。赠人玫瑰，手有余香。乳腺癌患者从中感受到温暖和

快乐，每位患者都认识到自身的价值，对今后的生活充满信心。
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ปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.จรรยา	พุคยาภรณ์	 รองอธิการบดี

ขอขอบคุณการดำาเนินการจากคณะและหน่วยงาน

คณะบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
สำานักหอสมุด
สำานักงานอาคารสถานที่
สำานักงานวิชาการและสำานักงานทะเบียน
สำานักงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
โรงพิมพ์

คณะทำางาน

ว่าที่ร้อยตรี	สมเกียรติ	แสงอรุณเฉลิมสุข	อาจารย์ประจำาสำานักวิชาศึกษาทั่วไป		 	 	
	 ผู้ตรวจสอบภาษาไทย
Li	Jun	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ	คณะศิลปศาสตร์	
	 ผู้แปลภาษาจีน
ดร.ไพบูลย์		สุขวิจิตร	บาร์		หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ	คณะศิลปศาสตร์			
	 ผู้แปลภาษาอังกฤษ
นายสุรัตนชัย	ชื่นตา	หัวหน้างานกราฟิกและศิลปกรรม	กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์			
	 ผู้ออกแบบกราฟฟิก
นายธาริต	พลเสน	เลขานุการ	ผศ.ดร.จรรยา	พุคยาภรณ์	
	 ผู้เรียบเรียงเนื้อหาและประสานงาน	 		



กทม. 
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02 579 1111, 02 561 2222 ต่อ 1271  
www.spu.ac.th

ชลบุรี 
79 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลคลองต�าหรุ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
โทร. 0 3874 3690-9 
www.east.spu.ac.th 

ขอนแก่น 
182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทร. 08 4751 2904, 0 4322 4411 
www.khonkaen.spu.ac.th

www.usr.spu.ac.th
www.facebook/usr.spu
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