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 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มอบนโยบาย ในการประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU KICK OFF 2018 
ที่ผ่านมา ชาวสวนดุสิต ได้ทราบถึงทิศทางการดำาเนินการของมหาวิทยาลัย
ผ่านแนวนโยบายของท่านอธิการบดี สร้างองค์ความรู้และเกิดความเข้าใจร่วมกัน
ให้แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทุกคนรับทราบนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้สรุปใจความของการประชุมมาสั้นๆ อ่านเข้าใจง่าย 
ทั้งของสายวิชาการ และสายสนับสนุน พร้อมทั้งภาพประกอบให้เห็นบรรยากาศ 
วันประชุม ลองอ่าน และทำาความเข้าใจไปด้วยกันอีกครั้งนะคะ 

การประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
“SDU KICK OFF 2018”

การเปลี่ยนแนว
ความคิดสำาคัญที่สุด

การบูรณาการทางความคิดร่วมกันเป็นเรื่อง 
ที่สำาคัญ ควรสร้างหลักสูตรใหม่เน้นภาษา

อังกฤษ และนำาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งนี้ สมรรถนะของบุคลากรต้อง

พัฒนาให้มากกว่าวิชาชีพที่ตนเองถนัด 
เพื่อดำารงให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด หากเรา 
“คิดที่จะอยู่ ต้องใส่ใจ เข้าใจ และสนใจใน 
รายละเอียดของความเป็นสวนดุสิต ซึ่งการ
เปลี่ยนแนวคิดการดำาเนินชีวิต ลงมือทำา
มากกว่า (แค่) คิด จะทำาให้อนาคตที่อยู่ 
ข้างหน้าเกิดความมั่นคงและยั่งยืน...

ต้องรู้จักพัฒนางาน
ในหน้าที่ที่ตน
รับผิดชอบอยู่

สายสนับสนุน มีความสำาคัญเทียบเท่า 
สายวิชาการ การสื่อสารและเชื่อมโยงกัน
ระหว่างสายวิชาการหรือสายสนับสนุน 

ด้วยกันเองทำาให้เกิดการทำางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง ดึงศักยภาพออกมาใช้ให้มาก

ที่สุด โดยรู้จักพัฒนางานในหน้าที่ที่ตนเอง 
รับผิดชอบ พร้อมทบทวนดูกฎระเบียบ เงื่อนไข
ของมหาวิทยาลัย ว่ามีทิศทางการปฏิบัติงาน
อย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลในการผลักดันตนเอง 

ให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุด การสร้างสรรค์งานใหม่
และการทำางานอย่างปราณีตตามแบบฉบับ

สวนดุสิต ถือเป็นจุดแข็ง ที่จะทำาให้เราอยู่รอด
และเติบโตด้วยกัน...

กองบรรณาธิการ

SDU Direction
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มสด. จัดงานใหญ่ :
การประชุมวิชาการ
คหกรรมศาสตร์ระดับชาติ 
ประจำาปี 2560
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทรงเปิดงานการประชุมวิชาการ 
คหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำาปี 2560 “การเพ่ิมมูลค่า 
ผลผลิตคหกรรมศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม”
ซ่ึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
จัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และถ่ายทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ผลงานด้าน
วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0  
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น  
ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำาคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ ทราบถึงโอกาสและผลกระทบ สามารถนำาไปเพิ่มศักยภาพในการทำางาน เพื่อเตรียม
ความพร้อมต่อการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำาเสนอผลงาน 
เด่นของแต่ละสถาบันในด้านคหกรรมศาสตร์ อาทิ  ด้านอาหาร ศิลปะประดิษฐ์ เสื้อผ้า สิ่งทอ
เครื่องแต่งกาย บ้านและการตกแต่ง การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง เป็นเวทีสำาหรับการ
ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจ ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป

Special Report
กองบรรณาธิการ
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ต่อหน้าถัดไป
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 ในการนี้ ทรงประทานถ้วยรางวัล
พระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ แก่ทีมชนะเลิศ 
จากการแข่งขัน “นวัตกรรมอาหารจากงานวิจัย
เพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ได้แก่ 
โรงเรียนราชินีบน  ในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 
18 ปี และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา 
และประทานรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ การประกวด 
“วิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้เทิดไท้ 
องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9” ได้แก่ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ ในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 
และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
จำานวน 70 ราย  จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ
งานวิจัยภาคโปสเตอร์และผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย และ 
บูธนิทรรศการงานด้านคหกรรมศาสตร์ จากสมาคม 
คหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย จำานวน 10 แห่ง 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เติบโตและพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 
ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเป็นเลิศ  
โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มีคุณธรรมกำากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา
และจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ 
มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความสำานึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม

Special Report
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 ว้าว ว ว ว ว !!! กองบรรณาธิการ
คงต้องปรบมือให้กับความเข้มแข็งอัตลักษณ์
ด้านปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ดึง
ให้ชาวต่างชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ได้ ซึ่ง Liver pool John Moores University 
ประเทศอังกฤษ ได้เห็นความสำาคัญของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและเชื่อมั่นศักยภาพด้าน
การสอนปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จึงส่งนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประเทศอังกฤษ จำานวน 6 คน มาสังเกต และ
ฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
ภายใต้ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-
อังกฤษ” ซึ่งได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาตลอด 
3 ปี 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Liver 
pool John Moores University ประเทศอังกฤษ เป็น
ที่เรียบร้อย โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันภายใน
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน นับเป็นภาพ
สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของหลักสูตรด้าน
ปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) โดยได้
จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาจากประเทศอังกฤษ อาทิ 
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ศูนย์การ
ศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) ศึกษาด้านวัฒนธรรมไทย 
ใน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงการเรียนรู้การประกอบ 
อาหารไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของไทย 
และเหนือสิ่งใด คือ การพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในศตวรรษที่ 21
 ซึ่งกองบรรณาธิการ ได้สัมภาษณ์ความรู้สึก
ของนักศึกษาประเทศอังกฤษ และนักศึกษาสวนดุสิต 
ที่ได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน จะเป็นอย่างไร
นั้น ลองอ่านดูนะคะ

Q : การมาแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และ
วัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ได้รับประโยชน์ด้านไหน
บ้างในการนำามาพัฒนาตนเอง และประทับใจ 
สิ่งไหนมากที่สุดในการมาครั้งนี้

 Josie Mott : ตนรู้สึกตื่นเต้นในการเดิน
ทางมาครั้งนี้ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอย่างหลากหลาย 
นอกจากจะได้รับความรู้ด้านการสอนนักเรียน
ระดับปฐมวัยแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่าน
อาหาร ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญๆ ซึ่งทุกคน
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษาไทย ต่างให้ความเป็นกันเองและต้อนรับ
อย่างอบอุ่น ซึ่งตนเองกำาลังศึกษาด้านปฐมวัยพอดี 
แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการสอนมาก่อน แต่เมื่อ
มาแลกเปลี่ยน ได้รับความรู้และเทคนิคการสอนเด็ก
เล็กกลับไปพัฒนาตนเอง ซึ่งตนมั่นใจว่า องค์ความรู้ที่
ได้ในครั้งนี้ จะสามารถช่วยต่อยอดอาชีพครูในอนาคต
ได้อย่างดี สุดท้าย คงต้องขอบคุณมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ที่ให้โอกาสในการมาศึกษางาน ตลอด 3 
สัปดาห์ สร้างความประทับใจที่ไม่มีวันลืม

 กวีตา กุมาร : นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวเสริมว่า ตนในฐานะที่เป็น 
ตัวแทนของนักศึกษา ตนได้มีโอกาสร่วมต้อนรับเพื่อน 
ต่างชาติครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย 
จากการเรียนรู้และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างของประเทศไทย 
และประเทศอังกฤษ เช่น การรับประทานอาหาร  
ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ละเอียดอ่อน เพราะ 
วัฒนธรรมตะวันตกจะไม่มีการแบ่งอาหารกันกิน
เหมือนของคนไทย ซึ่งถ้าเป็นคนไทยอาจมองว่า  
ไม่มีน้ำาใจ ไม่เอื้อเฟื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา
ตนเองด้านภาษาต่างประเทศไปพร้อมกันด้วย ทำาให้
ตนได้เรียนรู้และได้ใช้จริงในสิ่งที่กำาลังศึกษาอยู่  
นับเป็นโอกาสดีๆ 
ที่ได้ฝึกฝนภาษา 
นอกจากความรู้ใน
ห้องเรียนคะ

ความเข้มแข็งของสวนดุสิต
“ด้านปฐมวัย”
… ดึงต่างชาติให้เข้ามาเรียนรู้ 
และแลกเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง ...
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม

Identity
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นักวิจัย มสด. คิดค้น
“ความอูมามิ : จาก
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรุง
สมุนไพรไทย”

 การคัดเลือกแหล่งสมุนไพรต้องพิถีพิถัน เพื่อให้ได้คุณภาพของวัตถุดิบ
มากท่ีสุด อาทิ กระชาย (จ.นครปฐม), ขม้ิน (จ.ตาก), พริก (จ.สุพรรณบุรี), พริกไทย 
(จ.จันทบุรี) โดยเลือกกระบวนการที่ทำาให้พืชสมุนไพรอยู่ในสภาพที่มีสารธรรมชาติ
คงเหลือมากที่สุด นั้นคือวิธี การอบสมุนไพรแบบดีไฮเดรชัน (Dehydration) มีการ
วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Activity) วิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุและ
หาคุณค่าทางโภชนาการวิเคราะห์โดยเครื่องอะตอมแบบซอพชัน จึงทำาให้เครื่อง
ปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย ถูกแปรรูปให้สามารถใช้สะดวก ลดเวลาที่ใช้ 
ในการปรุง และรักษาคุณค่าสมุนไพรไว้ได้ครบถ้วน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ ได้นำาเสนอ
ในเวทีระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017”  
ณ ประเทศเกาหลีใต้ และคว้ารางวัลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่เหรียญทองแดง 
มาครองได้สำาเร็จ นับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างมี
เอกลักษณ์ เป็นการพัฒนาภูมิปัญญาของไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้น และเป็นสินค้า 
เชิงพาณิชย์ที่คำานึงถึงประโยชน์ในการรักษาโรคและการออกฤทธิ์ของสารทุติยภูมิ
ในพืชสมุนไพรและคุณค่าทางอาหาร (Pharma Nutrition) มีศักยภาพสามารถนำาไป
ขยายผลเชิงพาณิชย์ได้อย่างแน่นอน

 ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต อาจารย์ประจำาหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้คิดค้นงานวิจัย 
เครื่องปรุงตรา ไทยเมด (Thai Made) เล่าถึงผลิตภัณฑ์ เป็นการต่อยอด จากงานวิจัยเดิม ซึ่งวิจัยพบว่าสมุนไพรทุกชนิด 
นั้น มีสาระสำาคัญที่พืชสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติที่ เรียกว่า ไฟโตรนิวเตรีย   (Phytonutrient Compound) ปริมาณสูง 
เป็นกลุ่มของสารที่สำาคัญหลายอย่างมีประโยชน์ในการใช้เป็นยารักษาโรค เช่น ขมิ้น ที่มีคุณค่าในการรักษาโรคหลายชนิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่วนสมุนไพรอื่นๆ เช่น กระชาย พริกไทย และพริก ก็มีการนำามา ใช้เพื่อรักษาโรคได้เช่นกัน และสมุนไพรใน
วัฒนธรรมไทย คือ เป็นเครื่องเทศในอาหารไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่ว โลก ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดี จึงเห็นควร 
ดำาเนินการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเป็น อุตสาหกรรมเครื่องปรุงสมุนไพร เพราะ
ตลาดในปัจจุบันมีความต้องการเป็นอย่างมากทั้งในและ ต่างประเทศ

Academic
กองบรรณาธิการ
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หากพูดถึงของดีประจำามหาวิทยาลัยสวนดุสิต… ที่ใครหลายคนพูดเป็นเสียง
เดียวกัน คงหนีไม่พ้น “ท๊อฟฟ่ีเค้ก”  ขนมท่ีมีคาลาเมลเย้ิมๆ ราดบนเน้ือเค้กน่ิมฟู ใครแวะมา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แล้วไม่ได้ชิมเรียกได้ว่า มา ไม่ ถึง ซึ่งขนมท๊อฟฟี่เค้กอยู่คู่กับสวนดุสิตมา
อย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบัน อ.เจี๊ยบ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา  ประธานโครงการบริการอาหาร

และขนมอบ หรือคนส่วนใหญ่ เรียก โฮมเบเกอรี่ ได้เปิดใจกับกองบรรณาธิการ ว่า 
ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง !!!!

ท๊อฟฟี่เค้กในตำานานปี 2528 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ได้ก่อตั้งขึ้น เริ่มจากขนมปัง เค้กเนย คุ๊กกี้ ดำาเนินการ 
โดยท่าน ผศ.มณี ปานเจริญ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ จนประมาณปี 2535 ผศ.วันเพ็ญ จงสวัสดิ์ ได้สูตรขนม
จากตำาราฝรั่งเล่มหนึ่ง ที่มีเนื้อเค้กทำาจากช็อกโกแลตผสมกาแฟ เรียกว่า มอคค่า ส่วนหน้าราดคาราเมลเยิ้มๆ 
ทีมงานมาปรับปรุงจนกลายเป็นหน้าท๊อฟฟี่อบแห้งขึ้น มีเม็ดมะม่วงกรอบ หอมคาราเมลกำาลังดี ด้วยส่วนผสม 
คือ เนยสดอย่างดี นมข้นจืด น้ำาตาลทราย กวนจนได้ที่เป็นคาราเมลใส่เม็ดมะม่วงคัดคุณภาพดี และเกลี่ยบน
หน้าสปันมอคค่าเค้ก อบอีกครั้ง อย่างระมัดระวังไม่ให้คาราเมลไหม้ จนหน้าเยิ้มเปลี่ยนเป็นแห้งกรอบกำาลังดี 
ถือเป็น “ท๊อฟฟี่เค้กในตำานานของประเทศไทย ใครๆ มาสวนดุสิต ต้องมีติดไม้ติดมือ หรือใครได้เป็นเพื่อนกับ

คนสวนดุสิต ก็จะต้องได้ทานแน่ๆ”

อีกสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่อยู่นานมากกว่า 30 ปี ด้วยเหตุผลที่ว่า มหาวิทยาลัยนำารายได้กลับคืน
สู่การบำารุงสถานศึกษา พร้อมทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเชฟสวนดุสิต 

และให้โอกาสผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้บกพร่องทางปัญญาทำางานร่วมกับพนักงานปกติด้วย 
และราคาจัดจำาหน่ายก็ย่อมเยาและคำานึงถึงความสะอาด-ปลอดภัย 

ท๊อฟฟี่เค้กโฉมใหม่ 1 ก.พ.2561 ผ่านการรับรองสถานที่ผลิตอาหาร อ.ย. เป็นที่เรียบร้อย เนื้อเค้กนุ่ม  
หน้าฉ่ำากรอบเม็ดมะม่วง “สวนดุสิต ต้นตำารับท๊อฟฟี่เค้ก” หาซื้อได้ที่ 7-11 หรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่  

โฮมเบเกอรี่ สวนดุสิต โทร. 02 668 8231

สวนดุสิต ปรับโฉม
“ท๊อฟฟ่ีเค้กใหม่”

 แพกเกจหรูหรา...
รสสัมผัสขนมแบบพรีเม่ียม

Issue Alert
กองบรรณาธิการ
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เปิดรับสมัครนักศึกษา
ปริญญาตรี ปี 2561
“รอบ 2 โควตา”
 ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวถึงการ 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำาปีการศึกษา 
2561 (รอบ 2 โควตา) ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เปิดรับสมัครในระหว่างวันท่ี 2 มกราคม - 5 เมษายน 
2561 ท้ังหมด 13 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์ฯ นครนายก และลำาปาง) 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (กรุงเทพฯ) สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (กรุงเทพฯ) สาขาวิชาการ
บริการลูกค้า (กรุงเทพฯ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(กรุงเทพฯ) สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (กรุงเทพฯ) 
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(ศูนย์ฯ ตรัง) สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์ฯ ลำาปาง 
และหัวหิน) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (กรุงเทพฯ) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(กรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์ฯ ตรัง และลำาปาง) 
สาขาวิชาการกำาหนดและการประกอบอาหาร (กรุงเทพฯ) 
และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ)  สำาหรับ
หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็น 
ความเช่ียวชาญและโดดเด่นเป็นท่ียอมรับและสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถ่ิน 4 ด้าน 
คือ ด้านอาหาร ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอุตสาหกรรม 
การบริการ และด้านการพยาบาลและสุขภาวะ  
อีกทั้งยังมี “โรงเรียนกฎหมายและการเมือง” เป็น
ส่วนงานเทียบเท่าคณะประจำาปีการศึกษา 2561 โดยมี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสังกัด 3 หลักสูตร ท่ีจัดการ 
เรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาร่วมกัน หากสนใจเข้า 
ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวของมหาวิทยาลัยควรศึกษา 
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาให้ครบถ้วน เพราะ
เป็นระบบใหม่ ควรมีการเตรียมพร้อมที่ดี เพราะ
มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาเป็นบัณฑิต 
ในศตวรรษที่ 21 คือ ต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะปฏิบัติ และทักษะทางสังคมด้วย 

        ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต 
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 
-2559 ท่ีจะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
วันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 
พระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 

สามารถติดตามรายละเอียด การแต่งกาย วันเวลา/
สถานท่ี ในการซ้อมใหญ่ได้ผ่านทาง www.dusit.ac.th 
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองประชาสัมพันธ์  
โทร 02 244 5555 หรือกองพัฒนานักศึกษา  
โทร 02 244 5190 ถึง 4

Like & Share
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เพชรเฟ่ืองฟ้าขจร
กับ เกียรติยศบุคลากร มสด.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 ที่ผ่านมา… โลกอาจจะหมุนช้า ชีวิตของ 
พนักงานในอดีตล้วนนิยมความมั่นคง มีความรัก 
และภักดีกับองค์กร ทำางานโดยไม่คิดจะตีจากองค์กร 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคนั้นจึงมีการ
กำาหนดกฎ กติกาให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติ  
ซึ่งพวกเขาก็ไม่คิดจะเดินออกจากกรอบ 

 ทว่าโลกวันนี้หมุนเร็วถึงเร็วมาก ทำาให้กฎ 
กติกา กลับกลายเป็นอะไรที่หมายถึง “การบังคับ”  
เลวร้ายสุดหมายถึง “การลาออก” ทำาอย่างไรให้
พนักงานรักองค์กร? “A home is made of brick and 
stone, A home is made of love alone” ความรักเกิด
ขึ้นได้ หากองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการ
ของพนักงานหลากหลายมิติ องค์กรต้องทำาให้
พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ สังคมให้การยอมรับ เพราะ
พนักงานยังมีความต้องการได้รับความนับถือ ยกย่อง
 ถึงแม้ปัจจุบันเทคโนโลยี เครื่องจักร จะเข้า
มามีบทบาททำาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา และช่วยลด
ต้นทุนขององค์กรได้ แต่พนักงานยังเป็นทรัพยากร
ขององค์กรที่มีคุณค่ามากที่สุด ทุนมนุษย์ (Human 
Capital) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะหรือความชำานาญ รวมถึงประสบการณ์ของ
แต่ละคนที่สั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะนำาสิ่ง
เหล่านี้มารวมเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นศักยภาพของ
องค์กร หรือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญและมีคุณค่าซึ่งจะ
ทำาให้องค์กรนั้นมีความสามารถ สร้างความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่ง องค์กรในแต่ละองค์กรมีการ “ลงทุน”  

ในคน มากมายหลายเร่ือง เช่น ประกาศรับสมัคร การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ปฐมนิเทศ ส่งไปฝึกอบรม 
ต้องจ่ายเงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย เป็นการ “ลงทุน” ในคน แล้ว คำาถามก็คือ “องค์กรจะม ี
การบริหารจัดการ” ทรัพยากรมนุษย์ให้ “คุ้มค่า” กับ “การลงทุน” การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรและส่งเสริม 
พนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ัน ต้ังใจ ระบบการให้รางวัลจึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (1) รางวัลที่จับต้องได้ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส  
การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต การให้กู้ยืมกรณีพิเศษ เป็นต้น (2) รางวัลท่ีจับต้องไม่ได้ ได้แก่ การส่งเสริมสภาพ 
ทางสังคม การส่งเสริมคุณค่าของบุคลากร การยกย่องชมเชยรางวัลดีเด่น การส่งเสริมศักยภาพของบุคคล เช่น 
การให้ทำางานที่ท้าทาย การฝึกอบรมเพิ่มเติม การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำางานให้ดีขึ้น 
เป็นต้น
 การให้รางวัลดังกล่าวข้างต้น จึงมีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่องค์กรจะกระตุ้นให้พนักงานทุ่มเท
กำาลังกาย และเวลาปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลัง มีขวัญและกำาลังใจที่ดี รักและหวงแหนองค์กร แม้รางวัลที่องค์กร
จะให้ไม่มาก แต่ก็มีคุณค่ามีความหมายต่อผู้ปฏิบัติงาน สามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานหลายคน ไม่ยอมออก 
จากองค์กร เเม้ว่าองค์กรอ่ืนจะให้ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าก็ตาม เน่ืองจากเกิดจากความรักและความผูกพันกับองค์กร 
การให้รางวัลจะต้องเช่ือมโยงให้เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของตนเองต่อองค์กรและทุ่มเทการทำางานอย่างเต็มท่ี 
การให้รางวัลหรือการยกย่องชมเชยไม่เพียงแต่สร้างความผูกพันองค์กรของพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพเท่าน้ัน และ 
สามารถรักษาผู้ที่มีศักยภาพสูงขององค์กรไว้ อีกทั้งยังต้องมีการสนับสนุนพนักงานควบคู่ไปกับการให้รางวัลด้วย
 ดังนั้น สภาคณาจารย์และพนักงาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีมติให้ความเห็นชอบ จัดโครงการ
เพชรเฟื่องฟ้าขจร ในเร็วๆ นี้ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประพฤติ 
ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำารงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ในหน้าที่การงานและสังคมกับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ ปรากฏ
ชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน
ปฏิบัติงานส่งผลกับมหาวิทยาลัย และที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำาคัญ
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 ที่ได้กำาหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการ 
ส่วนท้องถิ่น จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ซึ่งเป็นมาตรการที่จะทำาให้ผู้ปฏิบัติ
งานในหน่วยงานได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย
 สำาหรับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมี สภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานที่ และมีบุคลากร นักศึกษาตลอดจนผู้มาติดต่อใช้บริการจากบุคคล
ภายนอกจำานวนมาก เรื่องความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินจึงสำาคัญยิ่ง ดังนั้น 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้น จึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยรวมถึงวิทยาเขตเเละศูนย์การศึกษาต่างๆ โดยการจัดอบรมหลักสูตร

สวนดุสิตให้ความสำาคัญ
วัฒนธรรมความปลอดภัย

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานในระดับบริหาร และ ระดับหัวหน้างาน  
เพื่อให้สามารถเข้าใจเเละดำาเนินการจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแแบบของคณะ
กรรมการความปลอดภัยระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำางานใน
ภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ในการลดความเสี่ยงอันตรายที่แฝงอยู่
ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เเละเเสดงความมุ่ง
มั่นเเละตั้งใจของมหาวิทยาลัยในการตระหนักถึงสุขภาพ อนามัยเเละสวัสดิการ
ของบุคลากร นักศึกษาเเละผู้เข้ามาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยมาก่อนอื่นใด 
รวมถึงสามารถยกระดับให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวในการลดเเละ
ป้องกันความเสี่ยงจากอันตรายเเละอุบัติเหตุต่างๆ จากการปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และ ประธานคณะอนุกรรมการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า ได้ให้นโยบายสำาคัญ 
เก่ียวกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสำาหรับมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต พร้อมเน้นย้ำาให้ดำาเนินการอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
           สภาพแวดล้อมในการ
              ทำางาน พ.ศ. 2554

Show me
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มสด. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ
พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 
2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเทศน์มหาชาติ 
เวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ซึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาการ
เทศนา 14 กัณฑ์ โดยในช่วงเช้าวันแรกมี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร 
ฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี พร้อมถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรม สำาหรับพิธีเทศน์
มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 ครั้งนี้
เป็นวาระที่ 9 ซึ่งปัจจัยที่มีผู้จงรักภักดีและศรัทธาบริจาคบูชาธรรม มหาวิทยาลัย 
ได้จัดตั้งเป็น “กองทุนเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ” นำามาสนับสนุนเป็นทุน 
การศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำาบุญตักบาตร
เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2561
 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำาบุญตักบาตร ถวาย 
ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำานวน 18 รูป และสักการะหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในวัน
ปีใหม่  พ.ศ. 2561  พร้อมรับฟังสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ โดย พระศรีธรรมภาณี 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส  เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารรักตะกนิษฐ 
ชั้น 2

มสด. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู 
ครั้งที่ 62 ประจำาปี 2561
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าท่ี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู 
คร้ังท่ี 62 ประจำาปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย 
ครูไทยพัฒนา” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  
นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานแถลงข่าว การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 
พ.ศ. 2561 กำาหนดแก่นสาระ (Theme) ของการ 
จัดงานวันครูว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” กิจกรรมเด่น 
ในปี 2561 เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพิ่มเติมจากกิจกรรมหลักเช่นทุกปีที่ผ่านมา 
ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำาขวัญวันครู ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” รวมทั้ง
ได้มอบสารเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อส่งกำาลังใจให้ครูทุกคนทั่วประเทศที่ได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความมุ่งม่ัน เสียสละ และอุทิศกายใจอย่างเข้มแข็งตลอดชีวิตการทำางาน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า ณ ห้องประชุม 
ไทยาจารย์ ชั้น 3 สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา

มสด.จัดโครงการ U power Digital Idea 
Challenge Season 2 
(รอบ Reality Roadshow)
 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (มสด.) เปิดโครงการ U power Digital Idea Challenge โดยมี  
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร และคณาจารย์ 
ร่วมเป็นเกียรติในงาน ซ่ึงงานดังกล่าว จัดข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาได้นำาเสนอผลงาน 
ด้านการวางแผนการส่ือสารการตลาด รู้จักนำาเทคโนโลยีฯ มาใช้ และเรียนรู้การ
ทำางานเป็นทีม สร้างต้นแบบธุรกิจท่ีมีศักยภาพให้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ  
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้รับการสนับสนุนอย่าง 
เป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

Social Tag

ต่อหน้าถัดไป
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สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) จัดพิธีลงนามความร่วมมือการ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา 
กับโรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศ
 อาจารย์กมลกนก เกียรติศักด์ิชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเท่ียวและ 

การบริการ ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
แบบโควตา สาขาวิชาการจัดการงานบริการ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศเชียงใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิต
ใหม่  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า และโรงเรียน
สารสาสน์วิเทศรังสิต เพ่ือเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีมีความสนใจ ศึกษา
ต่อในสาขาวิชาการจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ และประสานความร่วมมือ 
ในการร่วมดำาเนินการตามนโยบายของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  
รับสมัครแบบโควตา ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส

ศูนย์ส่ิงแวดล้อม มสด.เข้ารับโล่ตรา
สัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ 
สำานักงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
(Green office) ระดับทอง
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยนางสาวพรธิดา เทพประสิทธ์ิ ผู้อำานวยการ

ศูนย์ส่ิงแวดล้อม เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ สำานักงานท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green office) ระดับทอง 
จากพลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ซ่ึงจัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ช้ัน 3 อาคารกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

นักศึกษาสาขาประถมศึกษา 
จัดแสดง นิทรรศการผลงานส่ือการสอน   
ดร.ทิพย์ ขำาอยู่ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการ
จัดแสดง นิทรรศการผลงานสื่อการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการประถม
ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานและสื่อการสอน จากการฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในเครือข่าย ทั้งหมด 16 โรงเรียน ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Social Tag



SDU Timeline| 15

*	เมื่อท่านโอนช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว	กรุณาส่งส�าเนาใบโอนเงิน	&	หลักฐานใบสมัคร	มายัง	
โทรสาร.	0-2244-5341 / LINE ID : @trw3408j 

       ก�าหนดการ

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
	 ณ	SF	Strike	Bowl	MBK	Center	(ชั้น	7	ศูนย์การค้ามาบุญครอง)
	 เวลา	09.00	น.	 :	 ลงทะเบียน
	 เวลา	10.00	น.	 :	 พิธีเปิด	และเริ่มการแข่งขัน
	 เวลา	13.00-14.00	น.	 :	 ประกาศผลการแข่งขัน	และมอบรางวัล

		 	 :	 พิธีปิดการแข่งขัน		

         การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้	ถึงวันที่	15	มีนาคม	2561
ก�าหนดทีมการแข่งขันออกเป็น	2	ประเภท	คือ
	 -	 ทีมกิตติมศักดิ์	 :	 ทีมละ	 10,000	 บาท

	 -	 ทีมบุคคลทั่วไป	 :		 ทีมละ	 	3,500	 บาท

หมายเหตุ	 :	 จ�ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน ทีมละ 3 คน

 

 วัตถุประสงค์การแข่งขัน

	 1.	 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกก�าลังกาย	และความ
สามัคคีโดยใช้กีฬาโบว์ลิ่งเป็นสื่อ
	 2.	 เพือ่สร้างสมัพนัธภาพระหว่างผู้ทรงคณุวฒุ	ิผู้บรหิาร	คณาจารย์	
บคุลากร	ศษิย์เก่า-ศษิย์ปัจจบุนั	ตลอดจนชมุชนใกล้เคยีงและประชาชนทัว่ไป
	 3.	 เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีเรียนดีแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษา
	 4.	 เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนส�าหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

“โครงการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

เลขที่ใบสมัคร......................................

ชื่อทีม ............................................................................................................................................................................

ชื่อผู้สมัคร/ผู้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา .............................................................................................

โทรศัพท…์…………………………..................................………………โทรสาร……………........…....................…………………

E-mail ……………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………..

ประเภทการแข่งขัน
❏ ทีมกิตติมศักดิ์  ทีมละ ❍ 10,000 บาท		จ�านวน.................................. ทีม

	 รวมเป็นเงิน ........................................................................................................................................

 ❍ ลงแข่ง ❍ ไม่ลงแข่ง	

❏ ทีมทั่วไป   ทีมละ 3,500 บาท	จ�านวน ................................................	ทีม

 รวมเป็นเงิน ........................................................................................................................................

 ❍ ลงแข่ง ❍ ไม่ลงแข่ง	

❏ ร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษา โดยไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

	 เป็นเงินจ�านวน .......................................................................................................................บาท 

	ผู้ร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษา	และ	ผู้สมัครทีมกิตติมศักดิ์	
สามารถน�าใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้	

ส�าหรับผู้ให้การสนับสนุนตั้งแต่	10,000	บาท	ขึ้นไป	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
ขอขอบคุณท่าน	โดยการจัดท�าป้ายไวนิล	พร้อมโลโก้ติดตั้งบริเวณหน้าเลนโบว์ลิ่ง

เพื่อประชาสัมพันธ์	

การช�าระเงิน ช�ำระค่ำทีมและค่ำเขำ้ร่วมกำรแข่งขัน

[   ]  เงินสด  [   ]  ช�าระแล้ว	 จ�านวนเงนิ.........................................................บาท

[   ]  เงินสด	 [   ]  ช�าระหน้างาน จ�านวนเงิน........................................................ บาท

[   ]  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ	สาขา	ราชวิถี

 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เลขที่บัญชี	131-073803-2

 จ�านวนเงิน ........................................................................................................ บาท 

 ลงชื่อ................................................................................................ผู้สมัคร

 (...................................................................................................)

รับและส่งใบสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่
  ส�านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	อาคาร	2	ชั้น	2

	 	 โทรศัพท์	:	0-2244-5342-6	โทรสาร	:	0-2244-5341
 	กองพัฒนานักศึกษา

	 	 โทรศัพท์	:	0-2244-5192-3	โทรสาร	:	0-2243-6664
 	กองประชาสัมพันธ์

	 	 โทรศัพท์	:	0-2244-5101-2	โทรสาร	:	0-2244-5104
 	 Email : naiyarat_sem@hotmail.com 
 	 LINE ID :  @trw3408j

รางวัลประเภททีม
 รางวัลทีมชนะเลิศ 
	 	 ถ้วยรางวัล	 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  
	 	 	 องคมนตรี
 รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
	 	 ถ้วยรางวัล	 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
   รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)
 รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
  ถ้วยรางวัล	 ดร.บุญลือ ทองอยู่  
	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รางวัลบู้บี้ทีม
	 	 ถ้วยรางวัล	 รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว
	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประเภทบุคคล
 3 เกมรวมสูงสุด (ชาย) 
	 	 ถ้วยรางวัล	 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 3 เกมรวมสูงสุด (หญิง)
	 	 ถ้วยรางวัล	 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
	 	 	 ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
 เกมเดียวสูงสุด (ชาย)
	 	 ถ้วยรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 เกมเดียวสูงสุด (หญิง)
	 	 ถ้วยรางวัล		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง
	 	 	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	

รางวัลการแข่งขัน

 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน	
สุกปลั่ง

	 	 (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)

	 2.	 รองศาสตราจารย์พัชรี	สวนแก้ว

	 	 (นายกสมาคมศษิย์เก่าการเรอืน-สวนดสุติ	ในพระราชปูถัมภ์

	 	 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุม
าร)ี

	 3.	 พันเอกประเชิญ	ไชยกิจ	 	

	 4.	 นางณชนก	แซ่อึ้ง		 	

	 5.	 นายนิเวศน์	กันไทยราษฎร์	 	 	

	 6.	 นายเจษฎา	เดชสกุลฤทธิ์	 	 	

	 7.	 นายรายินเดอร์ซิงห์	สัจจเทพ		 	

	 8.	 ดร.สุรศักดิ์	จิรวัสตร์มงคล	

	 9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุทิศ		เชาวลิต

	10.	 นายสนิท	จังมงคลกาล

	11.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสุข	สังข์รุ่ง

	12.	 ดร.ประยุทธ์	สวัสดิ์เรียวกุล

	13.	 นายกิตติศักดิ์	กาญจนครุฑ

	14.	 นายสุรพงษ์	วงศ์พลับ

	15.	 ดร.นกุล	ฤกษ์จริจุมพล	

	16.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศัก
ดิ์		แสงเย็น	

	17.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพ
ล		อ่อนน้อมพันธุ์

	18.		ดร.วิโรจน์		อัศวเสมาชัย

	19.		นายศิวัฒน์	วัฒนะพงศกร	(ประธานสภานักศึกษา)

	20.		นายณัฐกร	ระยับศรี	(นายกองค์การบริหารนักศึกษา)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

เวลา 09.00- 14.00 น.
     ณ SF Strike Bowl MBK Center

          (ชั้น 7 ศูนย์การค้ามาบุญครอง)

               เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี 

นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(สนช.) นายกสภามหาวิทยาลัย และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

     สนับสนุนการจัดงานโดย

	 	 สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต	ในพระราชูปถัมภ์	

	 	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 	 บริษัท	โอเรียนเต็ลมอเตอร์เวิรคส์	จ�าก
ัด

	  JESADA TECHNIK MUSEUM

	 	 ร้าน	“ครัวเจ๊ง้อ”	
	 	

	  G.H. DEVELOPMENT CO., LTD. & G.M. SERVICED 

  APARTMENT CO., LTD.   

	 	 ร้านแว่นตาท็อปเจริญ	(บริษัท	ร่วมเจริญพัฒนา	จ�ากัด)

	 	 บริษัท	รุ่งเจริญอ๊อกซิเจนโปรดักท์	จ�ากัด

	 	 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 	 บริษัท	เอเชีย	เอวิเอชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

	 	 สายการบินบางกอกแอร์เวย์

	 	 บริษัท	ฮาตาริ	อิเลคทริค	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 สวนดุสิตโพล	

	 	 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์		

	 	 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

	 	 ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต		

	 	 สถาบันขงจื่อ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	สุพรรณบุรี

Coming up



EXECUTIVE Editor
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน : อธิการบดี 

CONSULTING Editor
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

EDITOR at Large
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ : ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ : ผู้อ�านวยการส�านักงานมหาวิทยาลัย 

EDITOR
ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ : ผู้อ�านวยการ กองประชาสัมพันธ์ 

EDITORIAL Staff
นายไพศาล คงสถิตสถาพร/นายพศิน อินทา/นายพิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

นางสาวมีนา แนมขุนทด/นายสรรค์วเรศ กระต่ายทอง/นางสาวอลิส พันธ์พรสม
นายธีรพจน์ จินดาเดช/นายปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี : เครือข่ายประชาสัมพันธ์

EDITORIAL Coordinator
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม 

DESIGNED by
ดร.วิโรจน์ เทพบุตร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

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

SDU Timeline เป็นเอกสารเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลงาน ทางการศึกษา
ตลอดจนเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ และสังคม

|SDU Timeline16

 SDU Timeline ฉบับเดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ทุกคอลัมน์ในวารสารฉบับนี้ จะรวบรวมสุดยอดเนื้อหา ข่าว หรือกิจกรรมเด่นๆ 
ของมหาวิทยาลัยในปี 2560 ถือเป็นการประมวลความสำาเร็จที่ชาวเราสวนดุสิตได้
ก้าวผ่านมาร่วมกัน พร้อมทั้ง คอลัมน์ SDU Direction แนวนโยบายท่านอธิการบด ี
ในอนาคตคอลัมน์ Special Report เน้ือหาเก่ียวกับการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ 
ระดับชาติ ประจำาปี 2560 และกิจกรรมต่างๆ ดังน้ัน ภาพรวมของวารสารฉบับเดือนน้ี 
มุ่งเน้นเน้ือหาการส่งไม้ต่อให้เห็นถึงอนาคตหรือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
 ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยสร้าง
ความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาช้ันนำาของต่างประเทศชาติ ถ่ายทอดผ่าน 
คอลัมน์ Identity ในการแลกเปล่ียนนักศึกษา และคณาจารย์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์อย่างต่อเน่ือง พร้อมข่าวสารความเคล่ือนไหว 
ของมหาวิทยาลัยอีกมากมาย ติดตามอ่านทุกคอลัมน์ได้ในฉบับดังกล่าวนี้ 

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

SDU Direction 3
การประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
“SDU KICK OFF 2018”

Special Report 4-6 
มสด. จัดงานใหญ่ : การประชุมวิชาการ
คหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๐

Identity 7
ความเข้มแข็งของสวนดุสิต “ด้านปฐมวัย”
ดึงต่างชาติให้เข้ามาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
อย่างต่อเนื่อง

Sportlight 2 

Academic 8
นักวิจัย มสด. คิดค้น “ความอูมามิ : จากผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง 
สมุนไพรไทย”

Issue Alert 9
สวนดุสิต ปรับโฉม “ท๊อฟฟี่เค้กใหม่”
แพกเกจหรูหรา... รสสัมผัสขนมแบบพรีเมี่ยม

Like & Share 10
SDU Voice 11
Show me 12 
สวนดุสิตให้ความส�าคัญวัฒนธรรมความปลอดภัย

Social Tag 13-14
Coming up 15
Editor’s Note 16

Editor’s Note

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