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ฉบับเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560
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จดหมายข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์
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ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21807
วันท่ี: พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560
Section: First Section/วิทยาการ-เกษตร

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มสด.ทำปุ๋ยเจลบีด ลดต้นทุนปลูกมันฯ

รหัสข่าว: C-171005009026(5 ต.ค. 60/02:07) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Col.Inch: 46 Ad Value: 138,000 PRValue : 414,000 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21803
วันท่ี: อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2560
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

คอลัมน์: เด็กเด็ดเด็ด

รหัสข่าว: C-171001009134(1 ต.ค. 60/03:33) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 25.04 Ad Value: 40,064 PRValue : 120,192 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23520
วันท่ี: จันทร์ 18 กันยายน 2560
Section: First Section/การศึกษา

หน้า: 13(ซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงของเรา: อบรมอาหารไทย

รหัสข่าว: C-170918021037(18 ก.ย. 60/06:08) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 14.86 Ad Value: 15,603 PRValue : 46,809 คลิป: สี่สี(x3)

Spotlight



กองบรรณาธิการ

Multicultural Education
Part I: The Concept
Because of freer flow of labor and globalization, diversity and the
recognition of diversity are increasing in all nations around the world. 
ASEAN Community, in particular, raises greater awareness of the diverse 
culture in our regional context. Terms like “sharing”, “inclusive”, and 
“harmonious” are frequently used to describe how our society should be, 
but “what is it really like?” and “how would that be achieved?” are big 
questions to all of us. 

Individuals who know the world only from their own cultural perspectives 
are denied important parts of the human experience. They might not 
be able to understand their own cultures fully because of their cultural 
blinders. This is where “Multicultural Education” comes in and plays 
a crucially important role in building a strong sense of cultural awareness
in schools. 

Multicultural education incorporates the idea that all students – 
regardless of their gender, sexual orientation, social class, ethnic, racial, 
or cultural characteristics – should have an equal opportunity to learn in 
school (Banks, 2014)1. It focuses on how all these variables, as illustrated 
in Figure 1, interact and influence student behavior and their learning 
capacity. Teachers cannot comprehensively understand the behavior 
of a student simply by knowing his or her origin. They will gain a better 
understanding if they also know student’s primary language, social class, 
ethnic identity, and the extent to which students identify and place 
themselves among their classmates and towards the rest of student 
population.

	 กองบรรณาธกิาร	ได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.ศริิ ชะระอ�ำ่
 ผูอ้�ำนวยกำรกองวเิทศสมัพนัธ์	เขยีนชดุบทความเกีย่วกบั

“	การศกึษาพหวุฒันธรรม”
 ตอนที	่1:	แนวคิด

A key goal of multicultural education is to help individuals gain greater 
self-understanding by viewing themselves from the perspectives of other 
cultures. Therefore, university should provide students with cultural 
alternatives to help them acquire the knowledge, attitudes, skills,  
and values needed to function effectively within their communities, 
regions, nations, and the global community.

As students get better acquainted with other cultures, they should also 
pay attention to their own uniqueness and their struggles in  
order to nurture self-acceptance. They must learn to feel good about 
themselves no matter what happen in their lives. Self-worth 
is also constructive concept that students need to grow into it. 
Realistically, everything is easier said than done; however, it should be 
our primary assumption that with acquaintance and  
understanding, respect may follow.
 
All in all, the new generations of students must learn to appreciate their 
self-uniqueness, to value cultural differences as alternatives, and to
cherishthe diversity of human cultural richness. I hope this first part will 
help you see the relevance of multicultural education to our everyday 
work as educators and university personnel. More on “Multicultural  
Education Part II: The Dimensions” will be discussed in the next issue 
of SDU Timeline.

1 Banks, J.A. (2014). An Introduction to
Multicultural Education (5thed.).

New Jersey, NY:Peason Education, Inc.
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Story

จากชุมนุมแม่บ้าน…	ถึงงาน
ครบเคร่ืองเร่ืองการเรือน	คร้ังท่ี	7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชฤดี รุ่ยใหม่

	 ประวัติศาสตร์งานประจ�าปีของชาวกรุงเทพฯ	มีหลายงาน	เช่น
งานรัฐธรรมนูญ	งานกาชาด	ฯลฯ	ทุกงานล้วนให้ความรู้และความเพลิดเพลิน 
แก่ผู้ร่วมงานทั้งสิ้น	แต่มีงานเดียวที่ให้ความรู้แก่ผู้ชมงานในด้านวัฒนธรรมอย่าง
จริงจัง	เน้นสาขาคหกรรมศาสตร์และศิลปะประดิษฐ์เป็นพิเศษ	นั่นก็คือ	 
“งานชุมนุมแม่บ้าน”	ของโรงเรียนการเรือนพระนคร	หรือ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ในปัจจุบัน	งานชุมนุมแม่บ้านได้เริ่มจัดครั้งแรกในป	ีพ.ศ.	2501	ด้วยการริเริ่ม 
ของคุณหญิง	กระจ่างศรี	รักตะกนิษฐ	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยครูสวนดุสิต	จัดขึ้น
ที่วิทยาลัยครูสวนดุสิต	หรือโรงเรียนการเรือนพระนครในขณะนั้น	ซึ่งเป็นสถาน
ศึกษาอันเป็นที่รวมของผู้มีความสามารถทางด้านการบ้านการเรือน	และศิลป
วัฒนธรรมจ�านวนมาก
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 งานชุมนุมแม่บ้าน กลายเป็นงานประจ�าปี 
ที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยครู 
สวนดสุติ เป็นทีร่วมของผู้ทีส่นใจด้านคหกรรมศาสตร์ 
และรักในศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงเป็นที่ชุมนุม
ของผู้มีฝีมือด้านคหกรรมการประดิษฐ์ นับเป็นนิมิต
ใหม่ในการยกระดับ งานบ้านงานเรือน ให้แตกต่าง
จากงานอื่น ลักษณะเฉพาะของงานชุมนุมแม่บ้าน 
คือ การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านต่างๆ โดยจัด
นทิรรศการ (ท�าไว้ให้ด)ู การสาธติ (ท�าให้ด)ู ให้ผูช้ม 
ได้ทดลองปฏบัิติ (ลงมอืท�า) รวมท้ังมีการจดัประกวด
ด้านต่างๆ (น�ามาประกวด) ในแต่ละปีจะมีแนวคิด 
หลักการจัดงานที่แตกต่างกัน แนวคิดหลักดงักล่าว
จะเป็นตวัก�าหนดกจิกรรมต่างๆ ภายในงาน ให้
กลมกลนื ทั้งรูปแบบ เนื้อหา และรสนิยม ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของสวนดุสิตมาจนทุกวันนี้ 
	 งานครบเครื่องเรื่องการเรือน	ครั้งที	่7 
เกดิขึน้โดยมีเป้าหมาย เพือ่ทะนบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม 
และบริการวิชาการแก่สังคม มีการบูรณาการความรู้ 
ความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของบุคลากรและ
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ในการด�าเนินงาน ส่งเสริมการน�าองค์ความรู้
โดยเฉพาะด้านอาหารและศิลปะประดิษฐ์ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ทุนทางวัฒนธรรมของไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ในการยกระดับความ
สามารถด้านเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในงานครบเครื่อง
เรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมประกวดเย็บร้อย	ค่อยจีบ	ประดิษฐ์
ใบตอง	ระดับชาติ	ครั้งที่	8 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 และการอบรมเชิงปฏิบัติการงาน 
ศิลปะประดิษฐ์ กิจกรรมครบเครื่องเรื่องการเรือน 
สาธิตการประกอบอาหาร และนิทรรศการแสดง
ผลงานด้านอาหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ กิจกรรม
นิทรรศการอาหารฮาลาลและสัมมนามาตรฐาน
อาหารฮาลาลสู่การค้าระหว่างประเทศ
 ส�าหรับกิจกรรมการสาธิต ที่เป็นจุดเด่น
ของงานนี้ คือการสาธิตการประกอบอาหาร ซึ่งเป็น
ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่นของสวนดุสิต 

โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการแข่งขันจากเวทีระดับชาติ คือ เมนูมัสมั่น 
โดย อ.ณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต และเมนูพะแนงโดย 
อ.อรรถ ขันสี ในรายการแข่งขันซีพีสุดยอดแชมป์
แกงไทย นอกจากนั้น ยังมีการสาธิตการประกอบ
อาหารเมนูอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น Banana Berry 
Smoothie, เพนเน่ต้มย�า, ซุปข้าวโพดชาวเดอร์ 
โดยนักศึกษาจากโรงเรียนการเรือน เมนู Home 
Smoked Snow Fish, Squid Shrimp Mousse Aioli, 
Sunfllower Sprout Ricotta Cheese, Poleata, 
Greenpea Pancetta Bellpeper Broccolini 
Cauliflower โดย อ.สุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาล 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ความเชี่ยวชาญ
ด้านอาหารทีเ่ริม่ต้นมาจากโรงเรยีนการเรอืนพระนคร 
จนถงึโรงเรยีนการเรอืนสวนดสุติในปัจจุบนั นอกจาก 
เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วยังมีการพัฒนา
ต่อยอด รวมทั้งงานวิจัยใหม่ๆ ที่ท�าให้สวนดุสิตยัง
คงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับต่อไป
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อาจารย์อรรถ ขันสี



 และหนึ่งกิจกรรมหลักของงานครบเครื่อง
เรือ่งการเรอืนทกุครัง้ คอื การประกวดเย็บร้อย 
ค่อยจบี	ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ	ครั้งที	่8 โดย
ครั้งนี้มีการประกวด 7 ประเภท ได้แก่ 
 “กรวยอุปัชฌาย์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
ในระดับประถมศึกษา โดยรางวัลชนะเลิศ	คือ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก	จ.สุโขทัย
 “บายศรีเทพพนม” น้อมร�าลึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น โดยรางวัลชนะเลิศ	คือ	โรงเรียน 
วัดแหลมสุวรรณาราม	จ.สมุทรสาคร 
 “พุ่มคู่สวด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรางวัลชนะเลิศ 
คือ	โรงเรียนหนองเรือวิทยา	จ.ขอนแก่น

 “บายศรีพรหมสี่หน้า” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร   
เทพยวรางกูร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง โดยรางวัลชนะเลิศคือ	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	
จ.นครราชสีมา 
 “งานบายศรีใหญ่” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 ระดับอุดมศึกษา โดยรางวัลชนะเลิศ 
คือ	มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
 “งานดอกไม้อุปสมบท” น้อมร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระดับอุดม 
ศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยรางวัล
ชนะเลิศ	คือ	มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
 “งานบายศรีใหญ่” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ในระดับประชาชนทั่วไป โดยรางวัล 

ชนะเลศิ	คอื	ทมีเฟ่ืองฟ้าขจร	มหาวทิยาลยัสวนดสุติ
 ในการประกวดครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์
พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยต่อหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งรางวัลที่ได้รับจากการ 
ประกวดครั้งนี้จะเป็นขวัญและก�าลังใจ ในการ
สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติด้านการ
ประดิษฐ์ใบตองแก่คนรุ่นใหม่ให้อยู่คู่กับชาติไทย  

“กรวยอุปัชฌาย์” รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

“บายศรีพรหมสี่หน้า” รางวัลชนะเลิศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

“บายศรีเทพพนม” รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม

“งานบายศรีใหญ่” รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชมงคล

“พุ่มคู่สวด” รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา

“งานดอกไม้อุปสมบท” รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

“งานบายศรีใหญ่” รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ไทยหันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อผลิตอาหารฮาลาล
แปรรูปสู่ตลาดโลกมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการไทย
มีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบการเกษตร มีองค์กร
ศาสนาที่เข้มแข็งและมีเอกภาพท�าหน้าที่ในการออก
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมทั้งการสนับสนุน
อย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นปัจจัยที่ท�าให้
เราสามารถยกระดบัสนิค้าอาหารฮาลาลไปสูก่ารเป็น 
ผู้น�าในระดับโลกได้ การส่งออกในอนาคตน่าจะ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคยังคงเชื่อมั่น
มาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาลไทย ท�าให้มั่นใจได้ว่า 
ตลาดอาหารฮาลาลของไทยจะก้าวสู่เป้าหมายเป็น 
1 ใน 5 ของประเทศผู้น�าการส่งออกอาหารฮาลาล 
โลกได้
 จากศักยภาพในตลาดนี้ที่น่าสนใจ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“มาตรฐานอาหารฮาลาล สู่การค้าระหว่างประเทศ” 
ณ ห้องปฏบิตักิารอาหารฮาลาล วทิยาเขตสพุรรณบรุ ี
โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ “การเริ่มต้นธุรกิจฮาลาล 
อย่างถูกวิธีและมั่นคงสู่อนาคตที่ยั่งยืน และวธิกีาร
สร้างธรุกจิฮาลาลอย่างเข้มแขง็ เพือ่ก้าวสู่การค้า 
ระหว่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหาร
ฮาลาล รวมทั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ร่วมแลกเปลีย่นองค์ความรู ้เพือ่ผลกัดนั 
ธุรกิจอาหารฮาลาลให้เติบโต 

 และกิจกรรมสุดท้าย	นิทรรศการอาหาร
ฮาลาลและสัมมนามาตรฐานอาหารฮาลาลสู่การค้า
ระหว่างประเทศ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า อาหารฮาลาล
เป็นตลาดที่ก�าลังถูกจับตามองจากผู้ผลิตอาหาร 
ทั่วโลก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารของ
ชาวมุสลิมราว 2 พันล้านคน ก�าลังเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันตลาดอาหารฮาลาล มีมูลค่า 
สงูถงึราว 7 แสนล้านเหรียญสหรฐัฯ หรอืคิดเป็น 15% 
ของมูลค่าตลาดอาหารโลก ในขณะที่ประเทศไทย 
มีสัดส่วนการส่งออกอาหารฮาลาลประมาณ 1% 
เท่านั้น หนทางในการเติบโตในตลาดนี้ยังคงสดใส
และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาหารฮาลาล 
มิได้จ�ากัดเฉพาะชาวมุสลิม แต่ยังได้รับความนิยม
จากกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปด้วย จึงเป็นตลาดอาหารที่
มีเม็ดเงินไหลหมุนเวียนมหาศาล ส่งผลให้ประเทศ
ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกหลายประเทศท�าตัว
เป็นพ่อค้าคนกลาง เพื่อเจาะตลาดฮาลาลกัน
อย่างจริงจังและดุเดือด ตลาดนี้สามารถดึงดูดนัก
ลงทุนมากขึ้นทุกปี แม้ไม่ใช่ประเทศมุสลิม อาทิ
เช่น จีน เพื่อแย่งชิงตลาดและก�าไรจากการลงทุน 
หากมองให้ทะลุสินค้าฮาลาลส่งออกของไทยส่วน
มากเป็นสินค้าวัตถุดิบ เช่น ข้าว น�้าตาล และสัตว์
น�า้ มากกว่าสินค้าอาหารแปรรูป ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยม
มากขึ้นในกลุ่มชาวมุสลิม ดังนั้น การเติบโตของ
ตลาดอาหารฮาลาล จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ

 อย่างไรก็ดี	สิ่งที่รัฐบาล	หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแล
และให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ
อาหารฮาลาลอย่างจริงจัง	คือ	การ
สนับสนุนแหล่งเงินให้แก่ผู้ประกอบการ
รายเล็กๆ	การช่วยเหลือทางด้านภาษี	
รวมถึงการหาตลาดใหม่ๆ	การช่วยจัด 
อีเวนต์หรืองานแสดงสินค้า	เพื่อช่วย 
เพิ่มยอดขาย	แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุด	คือ	
ผู้ประกอบการต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพ
สินค้ามากกว่ามุ่งแต่ให้ได้ใบรับรอง	
หรือเครื่องหมายฮาลาลเพียงอย่างเดียว 
เพราะความเชือ่ถอืของลกูค้าจากคณุภาพ 
ของสินค้าอย่างแท้จริงเป็นสิ่งส�าคัญ
ที่สุด	ถ้าทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจ
กันผลักดันอย่างจริงจัง	การก้าวไปเป็น
ผู้น�าในตลาดสินค้าฮาลาลของ 
ผู้ประกอบการไทยก็คงอยู่ไม่ไกล
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  “เมด็ดนิอนิทรย์ี”	(Oganic	Expaned	Clay) เกิดการต่อยอดมาจาก 
กระถางต้นไม้มวลเบา ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งเม็ดดินอินทรีย์ ได้เกิดจาก
การน�ากากตะกอนจากระบบบ�าบัดน�้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหารไปใช้เป็นส่วนผสมของเม็ดดินเผา 
ส�าหรับใช้เป็นวัสดุส�าหรับปลูกพืชหรือคลุมดิน น�ามาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ดิน แกลบ และเถ้าแกลบ ผ่าน 
อุณหภูมิการเผาที่เหมาะสม และมีองค์ประกอบของธาตุอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะน�าเสนอผลงานวิจัย และจัดแสดงหาตลาดผู้ประกอบการในงาน Thailand 
Research Expo 2017 ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ที่ผ่านมา
 คุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์
บนท้องตลาดทั่วไป อาทิ สามารถระบายน�้าได้ดีกว่า 
เพราะมีส่วนผสมของแกลบท�าให้ผิวมีรูพรุนขนาด
เล็กเป็นจ�านวนมากกระจายอยู่บนเนื้อเม็ดดิน, มีน�้า
หนักเบา และดูดซับน�า้และปุ๋ยได้ดี จึงสามารถรักษา
ความชุ่มชื้นของดินไว้ในอุณหภูมิที่พอเหมาะต่อการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ ดังนั้น เม็ดดินอินทรีย์ จึงตอบ
โจทย์ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ บุคคลที่อาศัย
อยู่ในคอนโด แต่รักธรรมชาติอยากปลูกต้นไม้ เพราะ
แค่รดน�้าต้นไม้เพียงครั้งเดียว หรือ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ต้นไม้ก็
สามารถเจริญเติบโตได้ โดยอาศัยเม็ดดินช่วยรักษาความชุ่มชื่น
และปล่อยธาตุอาหารที่จ�าเป็นต่อต้นไม้ออกมา ลดต้นทุนการดูแล และเม็ดดินอินทรีย์ ยังเพิ่ม
มูลค่าในตัวเอง กลายเป็นผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามด้วย โดยผลิตภัณฑ์
ดงักล่าว ได้มกีารยืน่ขอจดอนสิุทธิบตัรในนามมหาวทิยาลยัสวนดสุติเป็นทีเ่รยีบร้อย นบัเป็นการ 
การันตีความสามารถ และองค์ความรู้ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งอนาคต
ข้างหน้าจะคิดค้นต่อยอดจากนวัตกรรม จากเม็ดดินอินทรีย์ธรรมดาให้มีสีสันหลากหลาย และ
เปลี่ยนรูปทรงเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เลือกประดับให้เหมาะกับ
กระถางต้นไม้ หรือสถานที่ตามความเหมาะสมต่อไป

มสด.	สร้างต่อยอดนวตักรรม	จากแนวคดิ
กระถางต้นไม้มวลเบา...
สู ่“เมด็ดนิอนิทรย์ี”
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กองบรรณาธกิาร	พามารูจ้กั	กบั	

“การรับสมคัรนักศกึษา
ปี	2561”	ผ่านระบบ	
ทแีคส	(TCAS)	ซึง่	ดร.จติต์วิมล	
คล้ายสบุรรณ	ผู้อ�านวยการส�านกัส่งเสรมิ
วชิาการและงานทะเบยีน	ได้อธบิายไว้ส้ันๆ	ให้เข้าใจ
ง่าย	ส�าหรับรอบแรก	(รอบแฟ้มสะสมงาน)	เพ่ือให้
บุคลากรภายในทกุคนรบัรู้	และเข้าใจไปพร้อมกนั
 ระบบทแีคส	(TCAS)	เป็นระบบการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน
ต่อปริญญาตร	ีซึ่งเป็นกฎระเบียบใหม่ของส�านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา	(สกอ.) โดยก�าหนดให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศรับสมัครพร้อมกัน
ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด 4 รอบ คือ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน,
รอบที่ 2 โควตา, รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน, และรอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น 
ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัคร	นักศึกษาปี	2561	(รอบที	่1	แฟ้มสะสม
งาน)	ในระหว่างวันที่	2	ตุลาคม	-	24	พฤศจิกายน	2560 ทั้งหมด 6 สาขา คือ  
สาขาเทคโนโลยีอาหาร (กรุงเทพฯ) สาขาการก�าหนดและการประกอบอาหาร 
(กรุงเทพฯ) สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขต
สุพรรณบุรี) สาขาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) และสาขาธุรกิจ
การบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล�าปาง) โดยไม่ก�าหนดรูปแบบของแฟ้มสะสม
งาน คณะผู้บริหารเห็นควรให้น้องๆ นักเรียนท�าแฟ้มสะสมงานตามความถนัด 
เพราะหากดูจากหลักสูตรทั้งหมด เป็นสาขาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านอาหาร 
ดังนั้น เกณฑ์การพิจารณา	(รอบแฟ้มสะสมงาน)	คณะกรรมการจะดูว่าน้องๆ	
เคยผ่านการแข่งขันด้านอาหาร	มาหรือไม่? ในระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือ 
ระดับประเทศ ในเบื้องต้นจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานในวันสอบ
สัมภาษณ์ และพิจารณาจากทัศนคติ ภาษา และที่ส�าคัญเรื่องของบุคลิกภาพที่ดี 
 หากบุคคลท่านใดสนใจสมัครเข้าศึกษาเรียนต่อ สามารถดูราย
ละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือ www.entrance.dusit.ac.th 
สอบถามผ่านไลน์ และโทรสอบถามได้ที่ SDU Service Center 02-244-5555

กองบรรณาธิการ
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 การสร้างองค์กรแห่งความสุข ไม่ใช่เรื่องยากและเป็นเรื่องใกล้
ตัวอย่างมาก เริ่มที่ตัวเราจัดสมดุลให้กับชีวิตในการท�างานและการใช้ชีวิต 
โดยการค�านึงถึง 3 ส่วนประกอบกัน คือ ความสุขของตัวเราเอง ความสุข 
ของครอบครัว และความสุขขององค์กรและสังคม โดยมีองค์ประกอบทั้งสิ้น 
8 ประการ คือ 1. สุขภาพดี คือ การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เกิดจากการ
รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข 2. น�้าใจงาม คือ การมีน�้าใจ
เอื้ออาทรต่อกัน รู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม รู้จักบทบาทของแต่ละคนที่เข้ามา
ในชีวิตของเรา 3. การผ่อนคลาย คือ การรู้จักปล่อยวางเมื่อถึงเวลาที่ต้องพัก
ผ่อน เพื่อการด�าเนินชีวิตในวันต่อไป 4. การหาความรู้ คือ การศึกษาหาความ
รู้เพื่อพัฒนาตนเอง และน�าไปสู่การเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและ
มั่นคงในการท�างาน 5. คุณธรรม คือ การละอายและเกรงกลัวต่อการกระท�าท่ี
ไม่ดีของตนเอง ซึ่งจัดว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
เป็นสุข 6. การรู้จักใช้เงิน คือ ความสามารถในการจัดการรายรับ รายจ่าย
ตนเองและครอบครัวได้ เพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเมื่อยามฉุกเฉินและ
จ�าเป็น 7. ครอบครัว คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคงเนื่องจากครอบครัว
เป็นภูมิคุ้มกันและเป็นก�าลังใจที่ดีในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไป
ได้อย่างดี 8. สังคมดี คือ การมีความรัก ความสามัคคี การเอื้อเฟื้อต่อสังคมที่
ตนเองท�างาน และสังคมโดยรอบที่พักอาศัย  

“องค์ประกอบ
  ของความสขุ”

คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด.

 สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ท�า “การวิจัยความสุขในการท�างาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยสรุปผลการวิจัยตามภาพประกอบ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องนโยบายการบริหารองค์กร น�าไปสู่
องค์กรแห่งความสุข และประเด็นที่น่าสนใจ บุคลากรมีความประทับใจใน 
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�า มีความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพที่ดี มีประสบการณ์
การท�างาน และมีการท�างานที่เป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนในการน�ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสู่การพัฒนา 
สภาคณาจารย์และพนักงาน มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความ
สุข และมอบสิ่งดีๆ ในเรื่อง ประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งได้ค�าขอบคุณจากผู้ที่ได้ใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง 
 สุดท้ายนี้เราอาจกล่าวได้ว่า ตราบใดก็ตาม ที่เราสามารถผสมผสาน
ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว และความสุขขององค์กรและ
สังคม ได้อย่างลงตัว ชีวิตของคุณก็จะเป็นสุขได้ และพลังแห่งความสุขในตัว
คุณนั้น จะแผ่ให้กับคนรอบข้างที่คุณรักมีความสุขไปด้วยเช่นกัน
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 โครงการอบรมผู้น�าเที่ยวทางทะเลในท้อง
ถิ่น รุ่นที่ 1 จังหวัดตรัง โดยความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
ตรัง กับส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง  
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง ประจ�าปีงบประมาณ 2560 โดยการริเริ่มร่าง
หลักสูตรจากอาจารย์ธนะวิทย์	เพียรด	ีอาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาการท่องเที่ยว	โรงเรียนการท่อง
เที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	ตรัง ร่วมกับนางสาว 
ศรีจิตร เขมิยาทร หัวหน้ากลุ่มท่องเที่ยว ส�านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ บุคลากรในพื้นที่ของจังหวัดตรัง 3 ชุมชน อาทิ 
ชุมชนแหลมหยงสตาร์ ชุมชนเกาะสุกร และชุมชน
เกาะลิบง ซึ่งทั้ง 3 ชุมชนมีเอกลักษณ์ความโดดเด่น
ตามธรรมชาติเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรมที่แตก
ต่างกัน ดังนั้น จึงท�าให้สถานที่ท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนน่าสนใจ 

	 แหลมหยงสตาร ์แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่ส�าคัญและเป็น Unseen in Trang 
คือ สันหลังมังกรเหลือง เป็นสันทรายสีเหลืองทอง
สวยงามจับตาที่โผล่ขึ้นกลางทะเล และสันหลัง
มังกรเกล็ดทองค�า บนเนินจะเป็นเปลือกหอยน้อย
ใหญ่ มีสีเหลืองทองอร่ามงามตา ยิ่งในเวลาที่เนิน
เปลือกหอยเหล่านี้ สะท้อนแสงแดดยามเช้าและ
ยามเย็น ก็จะส่องแสงประกายระยิบระยับอย่าง
สวยงาม ส่วนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีการน�า
เที่ยวภายในหมู่บ้านซึ่งมี 2 วัฒนธรรม คือ อิสลาม 
และจีน ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ และยัง
มีอาหารขึ้นชื่อของชาวมุสลิม เช่น ขนมตาหยาบ 
แกงขาว แกงไก่ทั้งตัว เป็นต้น และมีจุดส�าคัญ คือ 
ประภาคารสีขาวงามสง่าที่ตั้งอยู่บนแหลมหยงสตาร์

 เกาะสุกร เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 2 ในท้องทะเลตรัง มีแหล่งท่องเที่ยว 
Unseen in Trang คือ สันหลังมังกรหยก เป็นการ
ผสมกันอย่างลงตัวระหว่างทราย เปลือกหอย และ
โคลน ปรากฏเป็นสันเนิน เส้นทางคดเคี้ยว และเมื่อ
ยามที่กระทบแสงอาทิตย์จะมองเห็นเป็นสีหยกเขียว 
และสันหลังมังกรทับทิมสยาม หรือ ราชาสันหลัง

โครงการอบรมผู้น�าเทีย่ว
ทางทะเลในท้องถ่ิน	รุน่ที	่1
ศนูย์การศกึษานอกทีต่ัง้	ตรงั
กับ	ส�านกังานท่องเทีย่วและกฬีา
จงัหวัดตรงั
อาจารย์ธนะวิทย์  เพียรดี
อ.ประจ�าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

มังกรแห่งท้องทะเลอันดามัน กล่าวได้ว่าเป็นตัวที่มี
ความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังมีปูชนิดหนึ่ง 
ที่ชาวบ้านเรียกว่า ปูแดงขนาดเล็กนับล้านตัว คลาน
อยู่เต็มบนเนินทราย สร้างความแปลกใหม่ให้กับ 
นักท่องเที่ยว หรือจะเป็นกลุ่มผ้าบาติกฝีมือชาวบ้าน 
วิถปีระมงพืน้บ้านบนเกาะสกุร โฮมสเตย์ของชาวบ้าน
เป็นต้น 

  เกาะลิบง เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุด
ในท้องทะเลตรัง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย โดยเกาะ
ลิบงสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของ 
“พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในภาวะใกล้สูญ
พันธุ์ ทั้งยังเป็นถิ่นอาศัยของนกทะเล และนกชาย
เลนจ�านวนมากที่อพยพหนีหนาวเข้ามาอาศัยอยู่
โดยเฉพาะบริเวณหาดตูบ หรือจะชมทัศนียภาพ
ที่หอดูหยง ขึ้นเขาบาตูเต๊ะ เพื่อชมฝูงพะยูนและ
วิวเกาะ เที่ยวน�้าตกโต๊ะแช๊ะที่เป็นน�้าตกที่ไหลลง
ทะเล หาดทุ่งหญ้าคาอันแสนสงบ สะพานหินที่เป็น
ประติมากรรมของธรรมชาติ 
 โครงการอบรม	จึงเป็นช่องทางและองค์
ความรู้ที่ส�าคัญในการพัฒนาชาวบ้าน	ผู้ประกอบ
การ	กลุ่มอาชีพ	และธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนทั้ง	
3	ชุมชน	ผ่านรายวิชาที่ส�าคัญทางการท่องเที่ยว
และการบริการ	เช่น	ทักษะชาวเรือเบื้องต้น	ปัญหา
มลภาวะและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
การปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวทางทะเล	การรักษา
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลและกู้ภัย
ทางทะเล	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ	วิธีการปฏิบัติงานและ
การฝึกพูดในที่ชุมชนของผู้น�าเที่ยว	รูปแบบการ 

น�าเที่ยวทางทะเล	ภาษาอังกฤษ	แหล่งท่องเที่ยว 
ทางทะเลในท้องถิ่น	และการท่องเที่ยวโดยชุมชน	
และทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการน�าเที่ยวทาง
ทะเลในท้องถิ่น	โดยมีวิทยากรจากหลายภาคส่วน
เข้ามาให้ความรู	้ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการ	สามารถวางรากฐานการ
สร้างรายได้และการประกอบอาชีพเสริมหรือหลักให้
กับชาวบ้าน	และน�าไปสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจ	
สังคม	และวัฒนธรรมควบคู่กันไป
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พลเอกหญงิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปทอดพระเนตร	โครงการเกษตรรวมใจ	
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิและทรงเปิด	
“อาคารรตันธญัญาหาร”
 พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จ 
พระราชด�าเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรรวมใจ	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
และทรงเปิด	“อาคารรัตนธัญญาหาร” (อาคารคลังอาหารสัตว์) ซึ่งได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณจากพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานชื่ออาคารฯ มีความหมายว่า “อาคารคลังอาหารสัตว์อันยอดเยี่ยม” 
และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับ
ที่ป้ายชื่ออาคาร ในการนี้ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท 
รับเสด็จฯ ส�าหรับ “อาคารรัตนธัญญาหาร” จัดสร้างขึ้นโดย โครงการโรงสีข้าว 
ส�านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนทหารการสัตว์  
กรมการสัตว์ทหารบก กองทัพบก เพื่อผลิตและเก็บหญ้าหมักจากหญ้าเนเปียร์ 
พันธุ์ปากช่อง ส�าหรับเป็นคลังอาหารให้สัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยพิบัติ ปัจจุบันมี
พื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ 200 ไร่ โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรผลการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ในโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อาทิ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์และแบบปราณีต
และกรีนเทคโนโลยี ซึ่งได้ให้บริการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่นักเรียน นักศึกษา
และเกษตรกรที่สนใจทั่วไป นิทรรศการของโครงการโรงสีข้าว ส�านักกิจการพิเศษ 
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ และหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้อง วันพุธที่ 2 
สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก
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งานเกษยีณอายุราชการ	ประจ�าปี	2560
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2560 
โดยได้รับเกียรติจาก	รองศาสตราจารย์	ดร.ศิโรจน	์ผลพันธิน	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี	และมอบของที่ระลึก
ให้แก่อาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยในช่วงเช้าคณะผู้เกษียณ
อายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ซึ่งในปี 2560 มีอาจารย์ 
และข้าราชการ มหาวทิยาลยัสวนดสิุตท่ีเกษยีณอายรุาชการ ดงันี ้คณะครศุาสตร์ 
: ดร.สทิธิพร เอีย่มเสน, ผศ.รตันา งิว้แหลม คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
: ผศ.วรพรรณ กีรานนท์ ผศ.ญานิศา โชติชื่น โรงเรียนการเรือน :
ผศ.ดร.แสงอรณุ เชือ้วงษ์บญุ คณะพยาบาลศาสตร์ : ผศ.ดร.ศรสุีดา วงศ์วเิศษกลุ 
ส�านักงานมหาวิทยาลัย : ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  
กองอาคารและสถานที่ : นายสมบัติ ฟ้าคุ้มครอง นางปัญญา วงศ์จันทา และ
ส�านักวิทยบริการฯ: นางยุพาพันธ์ ดวงจิตร ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

สถาบนัวจิยัและพฒันา	จดัโครงการสมัมนา
เร่ือง	“สวนดสุติก้าวหน้าด้วยการน�างานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์”
 ผศ.ดร.ชนะศึก	นิชานนท	์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาการศึกษา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) 
จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “สวนดุสิตก้าวหน้า
ด้วยการน�างานวจิยัไปใช้ประโยชน์” โดยได้รบั
เกยีรติจาก รศ.ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธนิ อธกิารบด ี
เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงาน มีการ
เสวนาเรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัย

เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0” และเรื่อง “การวิจัย
เพื่อก�าหนดผลกระทบสู่การใช้ประโยชน์ที่ มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ ยังจัดนิทรรศการเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ ณ  
หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มสด.ร่วมกบับรษิทั	บุค๊โปรโมช่ัน	แอนด์	เซอร์วสิ	
จ�ากดั	และบรษัิท	บุค๊เนท็	จ�ากดั	จดังานสมัมนา
วชิาการระดบันานาชาต	ิ“Online	Information	
and	Education	Conference	2017”
 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักกิจการพิเศษ
ร่วมกับบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จ�ากัด 
จดังานสมัมนาวชิาการระดับนานาชาติ “Online Information and Education 
Conference 2017” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชฎารัตน์ สิงหเดชากุล รักษา
การในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน และผู้อ�านวยการส�านัก
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีนิทรรศการแสดงหนังสืออียิปต์ พร้อมเชิญ
วิทยากรระดับชาติร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนา
ห้องสมุดในยุค 4.0 และการน�าเสนอผลงานวิจัยที่สามารถน�ามาพัฒนา 
ต่อยอดได้ในอนาคต ณ อาคารรักตะกนิษฐ
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 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ ดร.จรินทร์  
สวนแก้ว คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช 
พร้อมด้วย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น�าคณะ 
ผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนกัศึกษาฝ่ายกจิการนกัศึกษา มหาวทิยาลยั 
สวนดุสิต เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
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ชาวสวนดสุติ...	ส�านกึใน
พระมหากรุณาธคิณุ	ในหลวงรชักาลที	่9

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 
จ�านวน 100,000 ดอก โดย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
นครนายก หัวหิน ตรัง ล�าปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เดินทาง
เข้ามอบดอกไม้จันทน์ ที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมใจประดิษฐ์ขึ้นให้กับส่วนราชการ
ต่างๆ อาทิ ให้กับส�านักพระราชวัง ส�านักพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ศาลากลาง
จังหวัดสุพรรณบุรี ส�านักพัฒนาชุมชนจังหวัดล�าปาง และส�านักเขตและวัด 
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 ทั้งนี้ ยังได้ตอบรับหนังสือจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย	ในการ
ดูแลพี่น้องประชาชนด้านอาหาร	จ�านวน	100,000	ชุด
 ซึ่งส�านักพระราชวัง ได้ไว้วางใจและขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ 
และนักศึกษา จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหาร และยานพาหนะส�าหรับการ
ขนส่งอาหาร เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 
2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น และบริเวณภายในมหาวิทยาลัย	ยังเปิด
บริการห้องน�า้	ส�าหรับประชาชนทั่วไป	ระหว่างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ด้วย
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 เนื้อหา SDU Timeline เล่มนี้ ได้สกัดองค์ความรู้ใหม่ คอลัมน์ Story	จากงาน 
ชุมนุมแม่บ้าน...	 สู่งาน	 “ครบเครื่องเร่ืองการเรือน	 ครั้งท่ี	 7” โดยมีเนื้อหา 
ทัง้หมด 3 กจิกรรม คอื กจิกรรมประกวดเยบ็ร้อย ค่อยจีบ ประดษิฐ์ใบตอง ระดับชาต ิครัง้ท่ี 8, 
กิจกรรมครบเครือ่งเรือ่งการเรอืน และกจิกรรมนิทรรศการอาหารฮาลาลและสมัมนามาตรฐาน
อาหารฮาลาลสูก่ารค้าระหว่างประเทศ ทัง้นี ้ยงัได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ศริ ิชะระอ�า่ เขยีนบทความ  

เกีย่วกบั “การศกึษาพหวุฒันธรรม	ตอนที	่1	:	แนวคดิ”	ในคอลมัน์	SDU	Direction  

ส่วนผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในคอลัมน์ Academic	 :	 ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมต่อยอด	จากกระถางปลูกต้นไม้มวลเบา	สู่	 “เม็ดดินอินทรีย์” และ

หากบุคลากรท่านใดยังไม่ทราบระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม	่ปี	2561	ที่เรียก	
“ระบบทีแคส	(TCAS) หาค�าตอบได้ในคอลัมน	์Like	&	Share
 
 นอกจากนี้ กองบรรณาธิการ ยังเปิดคอลัมน์น้องใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายของ 
คณะผู้บริหารเป็นการเชื่อมโยงหน่วยงานเข้าด้วยกัน สื่อสารภายในให้มากขึ้นในคอลัมน์  

SDU	CONNECT	ซึง่เปิดโอกาสให้บคุลากรของศนูย์การศกึษานอกทีต่ัง้ ตรงั ล�าปาง หวัหนิ 
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