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84 ปีสวนดุสิต... บนพื้นฐานอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
สู่ก้าวที่มั่นคงกับ 3 ปี ในเส้นทางการเป็น 
“มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ”

Show me 
สวนดุสิต... จัดงานยิ่งใหญ่ 
“สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

Special Report
ศูนย์ฯ ตรังสวนดุสิต จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี
Food for Tourism EXPO @Trang 2018

Like & Share
สวนดุสิต ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ฉบับเดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2561

The communication for all
จดหมายข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์



	 เมื่อวันอังคารที่	 29	พฤษภาคม	2561	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 เสด็จออก	ณ	พระท่ีนั่ง 
อมัพรสถาน	พระราชวงัดสุติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสว่าง 
ภูพั่ฒน์วบิลูย์ ทีป่รกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
และประธานคณะกรรมการด�าเนนิงาน ในงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
พร้อมด้วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏ 38 แห่ง อธกิารบดมีหาวิทยาลยั
สวนดสุติ และผูเ้กีย่วข้อง เฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท ทลูเกล้าทลูกระหม่อม
ถวายเงนิ ซึง่เป็นรายได้จากมหาวทิยาลยั 39 แห่ง เพือ่สมทบทนุมลูนธิ ิ
ครุปุถมัภ์ และสมทบกองทนุพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทปัีงกรรศัมโีชต ิ
ในโอกาสนี้ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยที่ชนะเลิศ
การแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 
2560 - 2561  โดย รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน อธิการบด ีเข้ารบั
พระราชทานถ้วยรางวลัชนะเลิศประเภทการอ่านดีเด่นฯ ในการน้ี 
มพีระราชด�ารสัแก่ผูเ้ข้าเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท  

 “ขอขอบคณุในความปรารถนาด ีความตัง้ใจในการพฒันาสถาบนั
การศกึษา และความคดิทีจ่ะดแูลประชาชน ขอให้ก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที่ 
และดใีจทีไ่ด้เจอกนัสม�า่เสมอทกุปี ”
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	 รศ.พัชรี	สวนแก้ว	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	พร้อมด้วย	คณบดี 
รองคณบดี	คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่และนกัศกึษา	ร่วมบนัทกึเทปถวายพระพรชัยมงคล 
เนือ่งในโอกาสมหามงคล	สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู 
ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	66	พรรษา	ในวันท่ี	28	กรกฎาคม	2561	ณ	สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	(NBT.)	และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	(ททบ.5)	
	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	โดยรองศาสตราจารย์	ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	
มอบหมายให้น�าอาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม
รณรงค์ปฏบิติัการจิตอาสา	“เราท�าความดีด้วยหัวใจ”	ซึง่ส�านักปลดั	ส�านกันายก 
รัฐมนตรี	และกรุงเทพมหานคร	จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	66	
พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลอง
ผดงุกรงุเกษม	ถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ในวนัที	่26	กรกฎาคม	
2561	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล	ในการนี้	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ร่วมกิจกรรมรณรงค์

ปฏิบัติการจิตอาสา	“เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	บริเวณโซน	F	(วดัโสมนสั
ราชวรวหิาร)	เขตป้อมปราบศัตรพู่าย	กรงุเทพมหานคร	โดยหลงัจากด�าเนินการ
โครงการจติอาสา	“เราท�าความดด้ีวยหวัใจ”	ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครแล้ว	ส�านกัปลดั
ส�านักนายกรัฐมนตรี	จะขยายผลโครงการดังกล่าว	ไปยังจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน	
และจะขยายผลการด�าเนินการโครงการฯ	ต่อไป
	 นอกจากนี้	ดร.นกุล	ฤกษ์จริจุมพล	ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา	 
ผู้แทนมหาวิทยาลัย	ถวายเครื่องราชสักการะ	(วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)	ในพิธ ี
ถวายเคร่ืองราชสกัการะและจุดเทยีนถวายพระพรชัยมงคล	สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 
มหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	เน่ืองในวันเฉลมิพระชนมพรรษา	66	พรรษา 
โดยมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา	ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติจาก
กระทรวงคมนาคม	จนถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง	และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล	ในวันที่	28	กรกฎาคม	2561	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	ที่ผ่านมา	

สวนดสุติ ถวายพระพรชัยมงคล
เนือ่งในโอกาสมหามงคล สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ในวันที ่28 กรกฎาคม 2561 และพร้อมใจร่วมโครงการ 

“เราท�าความ ดี ด้วยหวัใจ”
ฝ่ายเลขานุการ กองพัฒนานักศึกษา
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	 รศ.ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เปิดเผยถึงทิศทางใน
การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 
ในการเป็น	มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 
ว่า	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เติบโตและเข้มแข็ง 
มาตลอด	84	ปี	โดยมี	วิสัยทัศน์และวางแผน
กลยทุธ์ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 2561-2564 
ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทางทีม่อีตัลกัษณ์ 
โดดเด่น	ด้านอาหาร	การศึกษาปฐมวัย	
อุตสาหกรรมบริการ	และการพยาบาลและ 
สุขภาวะ	ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความ
เป็นเลิศ	บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ	
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลได้
วางนโยบายไว้
	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ได้เปลี่ยนสถานภาพ
ของมหาวิทยาลัย	เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ												
โดยพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัสวนดสุติมีผลบงัคบัใช้ 
เมือ่วนัที	่18	พฤษภาคม	2558	จนถงึปัจจบุนั	จงึถอืเป็น 
วันครบรอบการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย	3	ปี	
ซึ่งสวนดุสิตไม่ได้เปลี่ยนแต่เพียงชื่อของมหาวิทยาลัย	
ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	หรือค�าสั่งใหม่เท่านั้น	

จาก 84 ปีสวนดสุติ...
บนพืน้ฐานอตัลักษณ์ทีโ่ดดเด่น 
สูก้่าวทีม่ัน่คงกบั 3 ปีในเส้นทางการเป็น 
“มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั”
ปภาวรินทร์ สังฆพรหม

แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ	การเปลี่ยนแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราช
บัญญัติใหม่	กล่าวคือ	“ด้านหลักสูตร	มีการปรับปรุง
และพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา	พัฒนา
กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลง	โดยบูรณาการองค์ความรู้จาก
คณะต่างๆ	เข้าด้วยกัน	น�าความเชี่ยวชาญที่เรามี	 
มาพัฒนาต่อยอด	เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวหลักสูตร	
อาทิ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง	ที่เพิ่งเปิดรับ
สมัครนักศึกษาเมื่อปีที่แล้ว	ถูกบูรณาการศาสตร์ความ
รู้ทางด้านกฎหมายและการเมือง	โดยการรวมหลักสูตร
ที่มีพื้นฐานทางวิชาการใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กัน		
ประกอบไปด้วย	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต	และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต	การลงนามบันทึกข้อตกลง	(MOU)	กับบริษัท
เอกชน	และเครือข่ายทางการศึกษาเพิ่มขึ้น	ท�าให้รู้
ความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง	น�ามา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย	สร้างความได้เปรยีบให้
แก่นกัศกึษาสวนดสุติ	เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้ว	มีงาน
รองรับทันที	ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 
ส่วนด้านบุคลากร	ถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 

ที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้อยู่รอด	จึงต้องมี
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย	ซึง่ได้ก�าหนดทศิทางการท�างานว่า	
บคุลากรต้องปรบัตวัให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง	การ
ท�างานในยุคสวนดุสิต	5.0	ต้องท�าได้หลายหน้าที่	
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่	และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่
เสมอ	เพื่อความมั่นคงในการท�างาน	จึงจะสามารถ
เติบโตไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้”
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โดย ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
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ต่อหน้าถัดไป

ศูนย์ฯ ตรังสวนดุสิต จัดงานย่ิงใหญ่แห่งปี 
เนรมิตเมืองนวัตกรรมอาหาร
เพ่ิมมูลค่าอาหาร 9 ถ่ินเมืองใต้ 
เพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์

ผศ.พัทธนันท์	ศรีม่วง	ประธานหลักสูตรสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กล่าวถึง	โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ว่า	ตามกรอบโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ	ไปสู่	“Value–Based	Economy”	หรอื	“เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวัตกรรม”	โดยมีฐานคิดหลัก	คือ	เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า	

“โภคภัณฑ์”	ไปสู่สนิค้าเชงิ	“นวตักรรม”	เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม	ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	
ความคิดสร้างสรรค์	และนวัตกรรม	หรือนโยบาย	ไทยแลนด์	4.0	มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ
ประกอบอาหารและคหกรรมศาสตร์	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2477	พัฒนางานด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์	จากงานสอนลงสู่การปฏิบัติโดยใช้
เทคโนโลยีการประกอบอาหารร่วมกับความงามทางศิลปะการตกแต่งอาหาร	เปลี่ยนรูปแบบของอาหารดั้งเดิมเป็นอาหารสมัยใหม่ให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่มนุษย์ไม่ได้มีอาหารไว้เพื่อยังชีพ	แต่เป็นการเสพความสุขผ่านองค์ประกอบ	5	ด้าน	ได้แก่	รูป	รส	
กลิ่น	สี	เนื้อสัมผัส	เป็นอาหารนวัตกรรมที่มีมูลค่าส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ที่ประเทศไทยคาดหวังให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว

เชิงอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	10	ต่อปี
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	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้จัดท�า	“โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	(Food	Tourism	Innopolis	)”	ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม 
Food	for	Tourism		EXPO	2018	@	ตรัง	:มหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทย	
“ตามรอยชิม	9	ถิ่นเมืองใต้”	โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	และเอกชนหลาย 
หน่วยงาน	โดยเมื่อวันที่	8-9	สิงหาคม	2561	ได้จัดประชุมวิชาการการศึกษา	ได้รับ 
เกียรติจาก	นายชวน	หลีกภัย	นายกรัฐมนตรีคนที่	20	ของประเทศไทย 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	และปาฐกถาพิเศษ	ในหัวข้อ	“การศึกษา 
เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่น”	และภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมบรรยาย
ให้ความรูจ้ากวทิยากรผูท้รงคณุวฒุหิลากหลายอาชพีมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา	ประชาชนในชุมชน	และผู้สนใจทั่วไป	ได้เลือกเข้ารับฟังอีกมากมาย	อาทิ	
ศาสตร์พลังงานตัวเลขเบอร์แห่งความรวย	กฎหมาย	พรบ.คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ 
ชวีติประจ�าวนั	และกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค	การท่องเทีย่ววถิชีมุชน	ยคุประเทศไทย	
4.0	การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	แนะน�าเส้นทางอาชีพในอนาคต	เสวนา 
ถอดบทเรียนหมูป่า	กินดี	มีสุข	อ่อนวัย	ห่างไกลโรค	การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน	การเตรียมสินค้าเพื่อส่งขายในห้าง	Modern	Trade	 
การออกแบบจัดตกแต่งอาหารให้มีมูลค่าด้วยคอมพิวเตอร์	การถ่ายภาพอาหารเพื่อ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์โดยใช้	Smart	Phone	และการอบรมเชิงปฏิบัติ
การอาหารเมนูขายดีต่างๆ	เช่น	ผัดไทยชาววัง	หมี่กรอบทรงเครื่อง	ขนมชั้นกุหลาบ 
ฟักทอง	ขนมจีบ	ซาลาเปา	ฮ่อยจ๊อปู	ฮะเก๋า	สเต๊ก	สปาเกตตี	้ไก่ทอดเกาหล	ีข้าวอบ 
สับปะรด	ฯลฯ	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น	ณ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ศูนย์ฯ	ตรัง	
(อ.ห้วยยอด)	โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก	
 

 
	 ผศ.พัทธนันท์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	นอกจากกิจกรรมประชุมและ
เสวนาวิชาการที่กล่าวข้างต้นแล้ว	ยังมีกิจกรรมที่ส�าคัญและน่าสนใจยิ่ง	
“เมืองมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทยจังหวัดตรัง	ตามรอยชิม	 
9	ถิ่นเมืองใต้”	จัดขึ้นระหว่างวันที่	10-12	สิงหาคม	2561	ณ	ลานกิจกรรมห้าง 
สรรพสินค้าโรบินสัน	จังหวัดตรัง	โดยได้รับเกียรติจาก	นายพงษ์ศักดิ์	คารวานนท์ 
ปลัดจังหวัดตรัง	เป็นประธานเปิดงาน	และ	ดร.สฤษดิ์	ธัญกิจจานุกิจ	กล่าว
รายงาน	พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดตรัง	และผู้บริหาร	อาจารย์	
บุคลากร	นักศึกษา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ร่วมในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่	โดยมี
ประชาชนจังหวัดตรัง	และจังหวัดใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมงานตลอด	3	วัน	กว่า	
10,000	คน	เพื่อเข้าชม	ชิม	เชียร์และช้อป	อย่างเต็มที่	จากการเนรมิตเมือง
มหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทยจังหวัดตรังมาไว้ในงาน	มีการออกร้าน
จ�าหน่าย	9	วัตถุดิบจาก	9	จังหวัดภาคใต้	ออกร้านจ�าหน่ายของอร่อยจังหวัดตรัง
และจังหวัดใกล้เคียง	รับฟังการเสวนาอาหารถิ่น	วัตถุดิบแดนใต้	และสาธิตเมนู
พิเศษ	จากเชฟชื่อดัง	เชฟประชัน	วงศ์อุทัยพันธ์	เชฟจารึก	ศรีอรุณ	และเชฟทรงพล 
วิธานวัฒนา	รวมทั้ง	ไฮไลท์ของงานที่ยิ่งใหญ่ระดับเวทีโลก	การแข่งขันการปรุง
อาหารจาก	9	วัตถุดิบเมืองใต้	ได้แก่	หอยนางรม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปูนิ่ม 
จังหวัดระนอง	กุ้งมังกร	จังหวัดภูเก็ต	ไก่ศรีวิชัย	จังหวัดนครศรีธรรมราช	หมูย่าง 
จังหวัดตรัง	แพะ	จังหวัดกระบี่	ข้าวสังข์หยด	จังหวัดพัทลุง	กล้วยเล็บมือนาง	
จังหวัดชุมพร	และสาหร่ายพวงองุ่น	จังหวัดพังงา	โดยมีเยาวชนและเชฟร้านอาหาร 
ชื่อดัง	โรงแรม	5	ดาว	ทั่วประเทศ	สนใจสมัครเข้าแข่งขันมากมาย	เพื่อมาร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมเมนูแปลกใหม่	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหาร	ซึ่งการจัด 
การแข่งขันอาหารในครั้งนี้เป็นครั้งแรก	ที่สถาบันการศึกษาได้เป็นผู้ด�าเนินการจัด
และได้รบัการรบัรองการแข่งขนัจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย	โดยมเีชฟมอือาชพี 
ระดับประเทศ	มาตรฐานสากลมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน	ประกอบด้วย	เชฟ
จ�านงค์	นิรังสรรค์	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมเชฟประเทศไทย	เชฟศักดิ์ชัย	ดิษฐ
สกุล	ผอ.ฝ่ายการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ	เชฟพิรุฬ	รังสิตโยธิน	ผอ.ฝ่าย
จูเนียร์เชฟ	สมาคมเชฟประเทศไทย	เชฟสมศักดิ์	รารองค�า	นายกสมาคมเชฟ
ประเทศไทย	เชฟวีรวัฒน์	โชติตันติกุล	นายกสมาคมเชฟภูเก็ต	เชฟทวี	จันทสิทธ์	
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมเชฟภูเก็ต	เชฟประชัน	วงศ์อุทัยพันธุ์	รองฝ่ายการ
แข่งขันในประเทศและต่างประเทศ	สมาคมเชฟประเทศไทย	เชฟจารึก	ศรีอรุณ	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	และ	เชฟทรงพล	วิธานวัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
	 บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้น	จากกองเชียร์ที่ร่วมลุ้น
รางวัลและส่งก�าลังใจไปเชียร์ผู้แข่งขัน	ทั้ง	9	เมนูตลอด	3	วัน	ซึ่งจะประกาศผล
รางวัลทันทีหลังแข่งขันในแต่ละเมนู	รางวัลที่ได้ประกอบด้วย	เงินรางวัล	เหรียญ
รางวัล	ใบประกาศนียบัตร	และ	โล่รางวัล	ตามล�าดับ
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ผลการแข่งขนัการปรงุอาหารจาก 9 วัตถดุบิเมอืงใต้
แต่ละเมน ูสรปุได้ดงัน้ี
1.	เมนูหอยนางรม	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
	 นายอภิสิทธิ์	จิตรประสงค์/นายนิติภูมิ	แก้วขาว		
2.	เมนูปูนิ่ม	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	สมาคมเชฟพัทยา
	 นายธีรภพ	เกศวพิทักษ์/นางสาวแสงเทียน	สิงห์แก้ว
3.	เมนูกุ้งมังกร	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 นางสาวเนตรสุรีย์	กองศรี/นายศิริศักดิ์	บัวแดง
4.	เมนูไก่ศรีวิชัย	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	กระบี่ทิพย์รีสอร์ท
	 นางสาวอารีรัตน์	สีอ่อน/นายไกรสรณ์	โต๊ะค�า
5.	เมนูหมูย่าง	ตรัง	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	สมาคมเชฟพัทยา
	 นายธีรภพ	เกศวพิทักษ์/นางสาวแสงเทียน	สิงห์แก้ว
6.	เมนูแพะ	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 นางสาวเนตรสุรีย์	กองศรี/นายศิริศักดิ์	บัวแดง
7.	เมนูข้าวสังข์หยด	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 นางสาวชญาภา	สุขสภา/นายนัฐ	เปรมใจ
8.	เมนูกล้วยเล็บมือนาง	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	สมาคมเชฟพัทยา
	 นายธีรภพ	เกศวพิทักษ์/นางสาวแสงเทียน	สิงห์แก้ว	
9.	เมนูสาหร่ายพวงองุ่น	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	สมาคมเชฟพัทยา
	 นายธีรภพ	เกศวพิทักษ์/นางสาวแสงเทียน	สิงห์แก้ว	
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 การแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ 
ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงฝีมือ ไหวพริบกันอย่างเต็มความสามารถ ถือว่า
เป็นการเปิดประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ ที่ได้เป็นผู้รังสรรค์เมนูใหม่
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และในฐานะ
ผู้จัดงานต้องขอแสดงความชื่นชม และแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขัน
ทุกคน ที่ได้มาแสดงฝีมือให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงความสามารถด้านอาหาร
ไทย ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งในส่วนของ กทม.และ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตลอดจนทุกภาค
ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี...

เมนูหอยนางรม รางวลัชนะเลศิ เมนแูพะ            รางวลัชนะเลศิ

เมนูปนูิม่  รางวลัชนะเลศิ เมนูข้าวสงัข์หยด รางวัลชนะเลิศ

เมนกุู้งมงักร           รางวลัชนะเลศิ  เมนกูล้วยเลบ็มอื

เมนูไก่ศรวีชัิย รางวัลชนะเลศิ เมนูสาหร่ายพวงองุน่ รางวลัชนะเลศิ

เมนูหมยู่าง ตรงั รางวัลชนะเลิศ
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กองบรรณาธิการ

	 	 อ.ฤทธิพันธ์	รุ่งเรือง	หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	เปิดเผยว่า 
ผลิตภัณฑ์วิจัยดังกล่าว	เป็นผลงานวิจัยที่ร่วมมือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จุดเริ่มต้นมาจาก	ปัจจุบันมีการน�าข้าวมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางบ�ารุงผิว	หรือใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่อง
ส�าอางหลายชนิด	เนื่องจากข้าวอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพส�าคัญที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพและความงาม	เช่น	สารโทโคไตรอีนอล	สารแกมมาออริซา
นอล	และกรดเฟอรูลิก	ส่วนในข้าวที่มีสีส่วนมากจะพบแอนโธไซยานินซึ่งเป็นสาร 
ในกลุ่มฟลาโวนอยด์	ซึ่งมีฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	

นกัวิจยั มสด. คดิค้น 
“แผ่นมาส์กหน้าข้าวทับทมิชมุแพ 
 คนืความอ่อนเยาว์ให้ผิวคณุ”
  กองบรรณาธิการ ได้มีโอกาสร่วมงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ 
ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของงานนี้ คือ  
การประชุมวิชาการระดับชาติ  สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม 
สู่ความยั่งยืน หัวข้อ นวัตกรรมอาหาร ศิลปะ และงานประดิษฐ์  
มีผลการวิจัยจากคณาจารย์หลักสูตรต่างๆ จัดแสดงออกบูธอยู่
ไม่ใช่น้อย แต่มาสะดุดตากับของที่ระลึกที่อยู่ในงาน คือ มาส์ก
หน้าข้าวทับทิมชุมแพ น่าสนใจมากทีเดียว เลยขอนั่งสัมภาษณ์  
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง พูดถึง
ผลิตภัณฑ์นี้สักหน่อย ลองอ่านบทความข้างล่าง มีเคล็ดลับความ
งามมาบอกค่ะ

	 	 ปัจจุบันข้าวสีที่มีความโดดเด่น	และมีปริมาณการปลูกที่เพิ่มสูงขึ้น	
คือ	ข้าวทับทิมชุมแพ	เป็นข้าวที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าขาวดอก
มะลิ	105	กลายพันธุ์จากรังสี	กับข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยดพัทลุง	ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่มี
เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง	จนได้ข้าวสายพันธุ์บริสุทธิ์	ซึ่งเมื่อหุงสุกจะมีสีแดงคล้ายทับทิม	
ลกัษณะเด่นของข้าวสายพันธุนี์คื้อ	มวีติามนิอ	ีสารฟีนอลกิ	และมฟีลาโวนอยด์
ทีส่งูกว่าสงัข์หยดพทัลงุเป็นเท่าตัว	และมฤีทธิใ์นการต้านอนุมลูอสิระสงู	ท�าให้ 
ผิวหน้าขาวใส	ไม่แห้ง	ข้าวทับทิมชุมแพจึงเหมาะที่จะน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางบ�ารุงผิวหน้า	และยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างแน่นอน
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ผ่านพ้นไปด้วยด ีกับ...	มหกรรมสืบสานศาสตร์ศิลป์	ส่งเสริมสยาม	สู่ความยั่งยืน	
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่	15-18	กรกฎาคม	2561	ที่ผ่านมา	ณ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
วิทยาเขตสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี	โดยรูปแบบของการจัดงานมุ่งสนับสนุน
การท่องเทีย่ววถิไีทย	และมุง่สร้างความเชือ่ม่ันให้นักท่องเทีย่ว	เสรมิสร้างเอกลกัษณ์ 
ของไทยและท้องถิ่น	แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและ 
การบริการของไทย	จากภูมิรู้แห่งศาสตร์และศิลป์	หัวใจแห่งความเป็นไทย	 
การต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดี	น�าไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการของประเทศไทย	โดยกิจกรรมภายในงาน	ประกอบด้วย	

สวนดสุติ... บรูณาการองค์ความรู้
ด้านอตัลกัษณ์ จดังานยิง่ใหญ่ 
“สบืสานศาสตร์ศิลป์ 
  ส่งเสรมิสยาม สูค่วามย่ังยนื”
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  1.กิจกรรมครัวของแผ่นดินกระตุ้นการท่องเที่ยว	2.กิจกรรมการแข่งขัน	
Suphan	Buri	Grand	Hackathon:	Tourism	Tech	Startup	3.กิจกรรมสร้างเส้น
ทางท่องเที่ยวใหม่ในสุพรรณบุรี	2	เส้นทาง	4.กิจกรรมเครือข่ายบริษัทน�าเที่ยว
และแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด	
5.กิจกรรมละอออุทิศสืบสานศาสตร์ศิลป์	ส่งเสริมสยาม	สู่ความยั่งยืน	6.กิจกรรม
มิติวัฒนธรรมอาหารจีนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	7.การประชุมวิชาการระดับชาติ	
สืบสานศาสตร์ศิลป์	ส่งเสริมสยาม	สู่ความยั่งยืน	หัวข้อ	นวัตกรรมอาหาร	ศิลปะ	
และงานประดิษฐ์	และ	8.กิจกรรมการประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ	ประดิษฐ์
ใบตอง	ระดับชาติ	ครั้งที่	9	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	โดยแบ่งการประกวดออกเป็น	8	ประเภท	 
ซึ่งผลการประกวด	ปรากฏว่า	รางวัลชนะเลิศการประกวด	“วิจิตรตระการกรองร้อย
กระทงลอย”	ระดับประถมศึกษา	ได้แก่	โรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม	(วัฒน
รวมวิทยา)	รางวัลชนะเลิศการประกวด	“วิจิตรตระการกรองร้อยมาลัยชายเดียว”	
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ได้แก่	โรงเรียนโยธินบ�ารุง	รางวัลชนะเลิศการประกวด	
“วิจิตรตระการกรองร้อยพานดอกไม้บูชาพระ”	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้แก่	โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร	รางวัลชนะเลิศการประกวด	“วิจิตรตระการ
กรองร้อยพานดอกไม้ทรงโถน�้ามนต์”	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ได้แก่	
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	รางวัลชนะเลิศการประกวด	“วิจิตรตระการกรองร้อย
พานเครื่องนมัสการทองน้อย”	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ได้แก่	วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	รางวัลชนะเลิศการประกวด	“วิจิตรตระการกรอง
ร้อยกระเช้าดอกไม้	แบบประณีตศิลป์”	ระดับอุดมศึกษา	ได้แก่	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	รางวัลชนะเลิศการประกวด	“วิจิตรตระการกรอง
ร้อยพานมาลาแบบประณีตศิลป์”	ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	
ได้แก่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	และรางวัลชนะเลิศการประกวด	
“วิจิตรตระการกรองร้อยเครื่องแขวนพวงดอกไม้เทียม”	ประชาชนทั่วไป	ได้แก่	ร้าน
ใบตองร้อยเอ็ด 
 	 ซึง่ตลอดระยะเวลากว่า	80	ปี	มหาวทิยาลยัสวนดสุติ	ได้พฒันาการจดั 
การเรียนการสอน	ความเข้มแข็งทางวิชาการอยู่บนพื้นฐานเดิมของมหาวิทยาลัย 
มาโดยตลอด	จนสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน	ในการจัดท�าแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	ได้มีการก�าหนดอัตลักษณ์	ว่ามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นไป 
ด้านอาหาร	อุตสาหกรรมบริการ	การศึกษาปฐมวัย	และพยาบาลศาสตร์	จาก
โรงเรียนการเรือนพระนคร	จนถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	จุดเด่นก็คือยังคงเน้น
ความเชี่ยวชาญด้านอาหาร	และศาสตร์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การประดิษฐ์ดอกไม้	
ใบตอง	การแกะสลัก	การจัดเลี้ยง	การคิดค้นเมนูใหม่ๆ	รวมทั้งศาสตร์ที่ก�าหนดเป็น
อัตลักษณ์	เช่น	การท่องเที่ยว	การศึกษาปฐมวัย	และการพยาบาล	ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ส่งเสรมิให้บุคลากรได้สร้างองค์ความรูใ้หม่จากการท�างานวิจยัทีส่่งเสรมิอตัลกัษณ์ 
รวมทั้งใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์

  งานสบืสานศาสตร์ศลิป์ ส่งเสรมิสยาม สูค่วามยัง่ยนื จงึเกดิขึน้ 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ทะนบุ�ารงุศิลปวัฒนธรรมและบรกิารวชิาการแก่สงัคม
มีการบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
ในการด�าเนินงาน รวมทั้ง เผยแพร่ ส่งเสริมการน�าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยโดยเฉพาะด้านอาหารและการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรม
ของไทย เช่น วัฒนธรรมด้านอาหาร และศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากจะเป็นเครื่องสะท้อนความเจริญงอกงาม เป็นการคงไว้ซึ่งศิลป
วัฒนธรรมที่ดีงามอยู่คู่ชาติสืบไปแล้ว ยังยกระดับความสามารถด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้
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วันนี้... เทรนด์เรื่องของสุขภาพก�าลังมา ทุกคน 
ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลร่างกาย                    
ทั้งอาหารการกิน และการออกก�าลังกาย  
จะเห็นได้จากธุรกิจด้านอาหารคลีน และบริการ
ฟิตเนสในรูปแบบต่างๆ เริ่มขยับขยายและมี
ให้บริการมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี
อัตลักษณ์ด้านอาหารที่โดดเด่น อย่างขนมของ
โฮมเบเกอรี่ ก็มีชื่อเสียงมาก กองบรรณาธิการ 
จึงขอสัมภาษณ์ อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา  
ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานสวนดุสิต 
โฮมเบเกอรี่... กรณี กระทรวงสาธารณสุข  
ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่
ประกาศ เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง ห้ามผลิต 
น�าเข้า หรือจ�าหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบ
ไขมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิด “ไขมัน
ทรานส์” ในน�้ามัน ว่าส่งผลกระทบกับขนมของ
โฮมเบเกอรี่ของเราหรือไม่ อย่างไร

ขนมอบ โฮมเบเกอรี ่มสด.
“ปลอดภยั ไม่ใช้ไขมนัทรานส์
ตามมาตรฐานสากลโลก”

Q : อาจารย์คะ กรณีดังกล่าวข้างต้นนั้น กระทบ
อะไรกับโฮมเบเกอรี่ มาก-น้อยไหมค่ะ
A :	ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข	ไม่มีผลต่อ
ขนมโฮมเบเกอรี่	เพราะทางสวนดุสิตได้ตระหนักดีว่า 
ไขมันทรานส์เป็นอันตราย	ต่อผู้บริโภค	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	
2556	เล็งเห็นความส�าคัญต่อสุขภาพ	ของผู้บริโภค	 
จึงมีนโยบายให้น�าการใช้น�้ามัน/ไขมันที่มีไขมันทรานส์
เป็นส่วนประกอบออกจากกระบวนการผลิต	และ
ทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี	Trans	fat	0	%	เช่น	น�้ามัน
ที่ใช้ทาถาดเบเกอรี่ทั้งหมด	เปลี่ยนจากเนยขาว	เป็น
เนยขาวจากน�้ามันร�าข้าว	เป็นต้น	รวมถึงการทบทวน
ชนิดของน�้ามันและไขมันที่ใช้	สรุปได้ว่า	ไขมันที่ใช้ใน
ขนมอบทุกชนิดไม่มีการใช้น�้ามันที่มาจากกระบวนการ	
Partially	Hydrogenation	Process	เป็นที่แน่นอน		
Q : โอ้โห... โฮมเบเกอรี่ใส่ใจผู้บริโภคตั้งแต่ปี 2556 
ก่อนประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอีกนะคะ
A :	แต่ในทางประเทศยุโรป	อย่างประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประเทศเดนมาร์ค	ได้มีการตื่นตัวมาก่อนประเทศไทย
พอสมควร	ซึ่งตนได้เรียนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา	
รับรู้ถึงความส�าคัญ	และอันตรายจากไขมันทรานส์	จึง
กลับมาบริหารและพัฒนาขนมอบของโฮมเบเกอรี่ตาม
มาตรฐานสากลค่ะ
Q : แสดงว่า ผู้บริโภคมั่นใจได้ ขนมโฮมเบเกอรี่ 
ปลอดภัยจากไขมันทรานส์

Identity

A :	มั่นใจได้อย่างแน่นอน	เราตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ใช้และมีเอกสารยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบ
จากห้องปฏิบัติการ	เพื่อเกิดความมั่นใจว่า	วัตถุดิบ
ทุกชนิดจะไม่เป็นแหล่งของไขมันทรานส์ที่จะเป็นส่วน
ประกอบในการผลิตภัณฑ์ขนมอบและอาหารว่าง	 
เราคัดสรรคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า		 
ดังนั้น	ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า	ผลิตภัณฑ์ขนมอบและ
อาหารว่างของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่	ปลอดภัย	ไม่ใช้ 
ไขมันทรานส์	ซื้อบริโภคได้อย่างสบายใจ

สั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติม	
วันจันทร์-วันศุกร์	เวลา	:	07.15-18.00	น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์	และนักขัตฤกษ์	
ตั้งแต่เวลา	:	07.30-17.00	น.

โทรศัพท์:	0	2668	8231-2



	 	 เมื่อสภาคณาจารย์และพนักงาน	และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	มีมติให้
ความเห็นชอบ	จัดโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร	มีวัตถุประสงค์	ส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประพฤติ	ปฏิบัติงาน	ให้กับมหาวิทยาลัย	และเป็นแบบ
อย่างที่ดี	มีความทุ่มเท	มุ่งมั่น	ตั้งใจในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
สวนดุสิตให้ดียิ่งขึ้น	ทั้งในด้านการด�ารงตน	การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคล 
ผูเ้กีย่วข้องทัง้ในหน้าทีก่ารงานและสงัคมกบัการปฏบิตังิานทีเ่พยีบพร้อมด้วยคณุธรรม 
จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ	ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น	เป็น
ประโยชน์ยิ่งกับภารกิจที่รับมอบหมาย	รวมถึงผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานส่งผลกับ
มหาวิทยาลัยและผู้ที่เป็นรับบริการเป็นส�าคัญ	ปัจจุบันโครงการดังกล่าว	ได้ด�าเนิน
การเสร็จสิ้นแล้ว	ได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดี	
เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี	ผู้เข้ารับรางวัล
บุคลากรดีเด่นเพชรเฟื่องฟ้าขจร	ประจ�าปี	2560 ได้แก่	สายวิชาการ	 
ผศ.ดร.พรยุพรรณ	พรสุขสวัสดิ์	สายสนับสนุน	นายพงศ์อนันต์	ศิริแสงไพรวัลย์		
สายบริการ	นายสุทธิพงษ์	หาเม็ดดี	และสายครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	นางสาว
บรรจง	ทิพจร	โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานร่วม
เป็นเกียรติ	ณ	ห้องประชุมล�าพอง	2	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  ซึ่งกองบรรณาธิการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านมา ณ ที่นี้ 
และมีโอกาสได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของบุคลากรที่ได้รับรางวัลว่ารู้สึกอย่างไร และ
จะมีวิธีการพัฒนาตนอย่างไรในอนาคต เพื่อถือเป็นแบบอย่าง และเป็นขวัญก�าลัง
ใจแก่บุคลากรที่จะถูกเสนอชื่อพิจารณาในปีต่อไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรยุพรรณ	 
พรสุขสวัสดิ์ :	รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับเกียรติในครั้ง
นี้	เพราะตนเองเป็นเพียงเฟืองเล็กๆ	ในมหาวิทยาลัย	
ได้ท�าตามหน้าที่และความสามารถ	ช่วยงานตาม
โอกาสต่างๆ	วันนี้ได้รับรางวัลดังกล่าว	ก็หายเหนื่อย	
ขอขอบพระคุณในโอกาสที่มอบให้	หลังจากนี้	คงเรียน
รู้การท�างานจากผู้ใหญ่	และเพื่อนในคณะอื่นให้มาก	
และตระหนักนึกถึงประโยชน์ของนักศึกษาและส่วน
รวมให้มากขึ้นอีก	โดยการคิดวิเคราะห์	ก่อนลงมือท�า	
พร้อมทั้งใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ	และยึดคติการด�าเนินงานที่ว่า	“เพราะรักใน
งานที่ท�า	จึงทุ่มเทท�าในงานที่รัก”

  นายพงศ์อนันต์	ศิริแสงไพรวัลย์ :	รู้สึกตื่น
เต้นและภูมิใจในองค์กร	ซึ่งรางวัลที่ได้มานั้น	ตัวเงิน
ไม่ส�าคัญเท่าเราท�างานมานาน	10	ปี	ตนท�างานแบบ
ปิดทองหลังพระมานาน	จนวันนี้ล้นมาถึงหน้าองค์
พระแล้ว	เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนว่าเราเป็นหนึ่งใน
กงจักรในการท�างานของทีมสวนดุสิต	และได้เล็งเห็น
ศักยภาพของเรา	ซึ่งมีแนวทางการท�างานให้ 
ประสบความส�าเร็จ	เราต้องเตรียมทีมงานให้ดี	มีการ
วางแผนงานที่ดี	และยอมรับข้อผิดพลาด	พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา	รู้จักให้
อภัย	และเพิ่มพูนความรู้ความช�านาญในสายงานของตนเพราะสายงานด้านอาหาร
ถือว่าเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของสวนดุสิตที่มีมานานกว่า	84	ปี

  นายสุทธิพงษ์	หาเม็ดดี :	รู้สึกดีใจและเป็น
เกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้	เป็นรางวัลที่สูงสุดของชีวิต	
ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย	ท�าให้รู้สึกว่า	จากการที่
เราท�าหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่	เต็มความสามารถ
นั้น	ไม่สูญเปล่า	ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและคณะ
กรรมการทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น	จะพัฒนา 
ตนเองเรือ่ยๆ	และตัง้ใจท�างานอย่างเตม็ความสามารถ 
ที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ช่างเครื่องปรับอากาศ	ทั้งนี้	
ได้สมัครเข้ารับการอบรมด้านการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	เพื่อน�าความรู้ 
ทีไ่ด้	มาเผยแพร่ต่อผูร่้วมงานและบคุลากรในมหาวทิยาลยั	ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป

  นางสาวบรรจง	ทิพจร :	ความรู้สึกที่ได้รับ
รางวัลเพชรเฟื่องฟ้าขจร	คือ	ภาคภูมิใจในตนเอง	และ
ครอบครวั	การท�างานทีล่ะอออุทศิเริม่ตัง้แต่เช้าจรดเยน็
ของทุกวันเป็นการท�างานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง 
ทั้งภาระหน้าที่ในการสอนและดูแลความปลอดภัย	
งานเอกสารต่างๆ	ท�างานด้วยความเอาใจใส่	ใจเย็น	
ละเอียด	รอบคอบ	มีการสื่อสารที่ดีกับนักเรียน	เพื่อน
ร่วมงาน	ผู้ปกครอง	ที่ส�าคัญคือท�างานด้วยความรัก
อย่างมีความสุข

เพชรเฟ่ืองฟ้าขจร... 
“เกยีรตยิศบุคลากรทีภ่มิูใจ”

  ของชาวสวนดสิุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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• เดอืนพฤษภาคม 2561 จ�านวน 6 ราย
1.	อาจารย์วุฒินันท์	รัตสุข	พนักงานมหาวิทยาลัย	
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ให้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาศิลปกรรม 
ตั้งแต่วันที่	3	มกราคม	2561	ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการลงตี
พิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

2.	อาจารย์	ดร.อรพิณ	โกมุติบาล	ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาเคมี 
ตั้งแต่วันที่	12	มกราคม	2561	ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับ
ผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

3.	อาจารย์วัจนา	ขาวฟ้า	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ให้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์	ตั้งแต่วันที่	26	มกราคม	2561	ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

4.	อาจารย์	ดร.ธนพรรษ	พฤกษะวัน	ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชา
คณิตศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	25	มกราคม	2561	ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

5.	อาจารย์	ดร.จิราภรณ์	ทองตัน	พนักงาน
มหาวิทยาลัย	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	ตั้งแต่วันที่	8	มกราคม	2561	
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม

6.	อาจารย์ปริศนา	ฟองศรัณย ์พนักงาน
มหาวิทยาลัย	สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	
สาขาวิชาภาษาไทย	ตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2560	
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย	รับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไข
ครั้งสุดท้าย

ขอแสดงความยนิดี 
“ผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์” คนใหม่
ระหว่างเดอืนพฤษภาคม-เดอืนกรกฎาคม 2561
รวมจ�านวนทัง้หมด 12 ราย

• เดอืนมถินุายน 2561 จ�านวน 4 ราย
7.	อาจารย์	ว่าที่ร้อยตรี	ดร.มงคลชัย บุญแก้ว 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	สังกัดคณะครุศาสตร์	ให้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาพลศึกษา	ตั้งแต่
วันที่	9	กุมภาพันธ์	2561	ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผล
งานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย

8.	อาจารย์ธัญชนก	บุญเจือ	พนักงานมหาวิทยาลัย	
สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	ให้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ตั้งแต่วันที่	9	กุมภาพันธ์	2561	ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย
รับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย

9.	อาจารย์นารถอนงค์	กองสารศร	ีพนักงาน
มหาวิทยาลัย	สังกัดคณะวิทยาการจัดการ	ให้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาการจัดการ 
ตั้งแต่วันที่	16	ตุลาคม	2560	ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับ
ผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

10.	อาจารย์	ดร.เฟื่องฟ้า	เป็นศิร	ิพนักงาน
มหาวิทยาลัย	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์	ตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2560	ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม

11.	อาจารย์	ดร.ดังนภสร	ณ	ป้อมเพชร	ลูกจ้างของ
มหาวทิยาลยั	สงักดัโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์	สาขาวชิารัฐศาสตร์  
ตัง้แต่วันที	่14	พฤศจกิายน	2560		ซ่ึงเป็นวนัทีม่หาวทิยาลยั 
รับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

12.	อาจารย์ธนศร	วิสุทธิ์วารินทร	์พนักงาน
มหาวิทยาลัย	สงักดัคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	
ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ	ตั้งแต่วันที่	18	กันยายน	2560	ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

• เดอืนกรกฎาคม 2561 จ�านวน 2 ราย
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มสด. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

 กองพัฒนานักศึกษา	จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ	ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	12	สิงหาคม	2561	โดยได้รับเกียรติ
จาก	ผศ.ดร.พิทักษ์	จันทร์เจริญ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	เป็นประธานในพิธี	
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เข้าร่วมพิธี	ณ	อาคารรักตะกนิษฐ	ชั้น	2
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 รศ.ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	(มสด.)	ได้กล่าว
ต้อนรับ	พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม	ในโอกาสที่ท่านให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษใน	หัวข้อ	“บทบาท
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ตามยุทธศาสตร์	Thailand	4.0 
ที่เน้นความร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม”	ให้กับคณะผู้บริหาร	
คณาจารย์และบุคลากร	ของ	มสด.	พร้อมกล่าวถึง	การท�างานที่ผ่านมาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในฐานะสถาบันอุดมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	ได้มุ่งเน้นและน�ายุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	 
มาเป็นกลไกในการก�าหนดเป้าหมายและปรับยุทธศาสตร์	(Reprofiling)	ตลอดจน
ก�าหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	ด�าเนิน
งานตามอัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญพร้อมบูรณาการศาสตร์ต่างๆ	ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและ
ผลิตบัณฑิตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ	มีสมรรถนะสูง	และมีทักษะเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน	ตลอดจนสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล	และมุ่งเน้นการน�า
องค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน 
ในท้องถิ่น	เพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างยั่งยืน

มสด.จัดการประชุมผู้บริหาร บุคลากร
และนักศึกษา เพ่ือรับฟังการปาฐกถาพิเศษ
ใน หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ท่ีเน้นความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม”

	 และในโอกาสเดยีวกนันี	้พลอากาศเอก	ประจิน	จ่ันตอง	รองนายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษใน	หัวข้อ	“บทบาท
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ตามยุทธศาสตร์	Thailand	4.0	ที ่
เน้นความร่วมมอืกบัภาคธรุกจิและภาคอุตสาหกรรม”	โดยกล่าวชืน่ชม	มสด.	ว่าเป็น 
มหาวทิยาลยัฯ	ทีม่กีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	เมือ่ปี	2518	ได้มโีอกาสมาเยอืน	ตอนนัน้ 
ยงัเป็นวทิยาลยัครสูวนดสุติ	มุง่เน้นการผลติคร	ูเป็นสถาบันชัน้น�าในเรือ่งของการเรือน 
จากวันนั้นถึงวันนี้	มีการเปลี่ยนแปลงในทุกทุกด้าน	รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง 
การศกึษา	โลกเปลีย่น	กระแสเทคโนโลยเีปลีย่น	ทกุอย่างมกีารเปลีย่นแปลง	แน่นอน 
สถานศึกษาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนเช่นกัน	จากการเปลี่ยนแปลง
จากสถาบันราชภัฏมาเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	และมีหลักสูตรและสาขา
วิชาที่เกิดขึ้นมาใหม่	ซึ่งสิ่งส�าคัญ	คือการที่มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตออกมาให้ตรง
ตามความต้องการ	ของภาครัฐ	เอกชน	และมหาวิทยาลัยต้องท�างานวิจัยด้วย	โดย
อาจท�าวิจัยร่วมกับชุมชน	ภาคอุตสาหกรรม	ให้ตอบโจทย์ตรงตามเป้าหมายของ	
Thailand	4.0	หรอืการแก้ปัญหาของชุมชนในเรือ่งต่างๆ	เพือ่ให้มคีวามคล่องตัว 
ในเรื่องงบประมาณในการท�าวิจัยเพิ่มขึ้น	เพื่อให้เกิดผลผลิตเชงิวชิาการ	สงัคม	และ
สิง่แวดล้อม	ถ้าหากเราท�าทุกพืน้ที	่และรวมภาคอตุสาหกรรมภาคผู้ประกอบการเข้า
ด้วยกัน	มหาวิทยาลัยจะมีผลงานวิจัยไปเพิ่มผลผลิต	และสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ	เพื่อผลักดันให้ประเทศไปสู่	Thailand	4.0
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การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต คร้ังท่ี 3 
(SDNC 2018) ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างมูลค่า 
บูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติก้าวไกล 
Thailand 4.0”
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนะศึก	นิชานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา	เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต	ครั้ง
ที่	3	(SDNC	2018)	ภายใต้หัวข้อ	“งานวิจัยสร้างมูลค่า	บูรณาการสหสาขาพัฒนา
ชาติก้าวไกล	Thailand	4.0”	ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย์	ดร.สุชัชวีร์	
สุวรรณสวัสดิ์	อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“การบูรณาการการศึกษาไทยสู่การพัฒนานวัตกรรมในยุค	
Thailand	4.0”	และ	ศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์	ปัญหา	ผู้อ�านวยการศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
(สกอ.)	ปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“การน�าองค์ความรู้จากงานวิจัย	สู่การสร้างผลิตภัณฑ์
ที่เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูง”	และในภาคบ่ายเป็นการน�าเสนอผลงานวิจัย	
ณ	Hall	4	ชั้น	4	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	 
ศูนย์วิทยาศาสตร์

มสด. จัดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”
	 ดร.ญาลิสาฐ์	ต้นสอน	คณบดี	พร้อมด้วยคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	 
คณะวิทยาการจัดการ	จัดโครงการ	“ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
น�าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ออกร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน	
“สืบสานศาสตร์ศิลป์	ส่งเสริมสยาม	สู่ความยั่งยืน”	โดยได้รับเกียรติจาก	นายนิมิต	
วันไชยธนวงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี	เยี่ยมชมร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 
ณ	วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มสด. แข่งขันไอเดียทางธุรกิจ  ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวไทยอย่างย่ังยืน “Suphan Buri 
Grand Hackathon: Tourism Tech Startup”
	 คณะวิทยาการจัดการ	จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันไอเดียทางธุรกิจด้วย
นวัตกรรมความคิด	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน	ใน	Suphan	Buri	
Grand	Hackathon:	Tourism	Tech	Startup	ภายใต้โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์	
ส่งเสริมสยาม	สู่ความยั่งยืน	โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน	100	คน	ทั้งผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว	ประชาชนผู้สนใจ	และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ได้ร่วมกัน
ฝึกทักษะพัฒนาแนวคิด	Startup	และการสร้างธุรกิจแบบ	Lean	ผ่านการลงมือท�า	
ทั้งนี้	ได้รับเกียรติจาก	คุณโรจนา	ผลพันธิน	ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และกฬีา		สร้างความประทบัใจแก่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทกุท่าน	แนวคดิทางธรุกจิ	ทีผ่่าน 
กระบวนการแบบ	Lean	Startup	เป็นเพยีงจุดเริม่ต้นของการเปลีย่นแปลงในภาคการ 
บริการและการท่องเที่ยวของประเทศ	ณ	วิทยาเขตสุพรรณบุรี

พิธีท�าบุญครบรอบ 84 ปี และ
ครบรอบ 3 ปี การออกนอกระบบสวนดุสิต
	 คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ร่วมท�าบุญ	
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์		จ�านวน	9	รูป	เจริญพระพุทธมนต์	ณ	ศาลา
กระจ่างศรี	และสักการะหลวงปู่ชัยมงคล	เนื่องในโอกาสครบรอบ	84	ปี	สวนดุสิต	
และครบรอบการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	3	ปี

ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวงาน 
“Food for tourism expo 2018 @ Trang” 
ภายใต้โครงการมหกรรมเมืองนวัตกรรมอาหาร
เพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
	 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	จัดงานแถลงข่าว	
“Food	for	tourism	expo	2018	@	Trang”	ภายใต้โครงการมหกรรมเมืองนวัตกรรม
อาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	(Food	Tourism	Innopolis)	ในวันที่	10-12	
สิงหาคม	2561	ณ	ลานกิจกรรม	โรบินสัน	จังหวัดตรัง	โดยมี	ผศ.ดร.กนกกานต์	 
วีระกุล	คณบดีโรงเรียนการเรือน	นางสาวกมลกนก	เกียรติศักดิ์ชัย	คณบดีโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ	ดร.สฤษดิ์	ธัญกิจจานุกิจ	ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษา 
นอกที่ตั้งตรัง	และเชฟศักดิ์ชัย	ดิษฐสกุล	คณะกรรมการบริหารสมาคมเชฟไทย	
(Thai	Chefs’	Association) ร่วมแถลงข่าว	ท้ังน้ีได้รับเกียรติ	ดร.สุวมาลย์	ม่วงประเสริฐ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากร 
ร่วมเป็นเกียรติ	นอกจากนี้ในวันที่	8-9	สิงหาคม	2561	มีการจัดงานประชุมวิชาการ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่น	ณ	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง	อ�าเภอ
ห้วยยอด
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	 SDU	Timeline	ฉบับเดือนมิถุนายน	-	เดือนสิงหาคม	2561	ทุกคอลัมน์ 
ในวารสารฉบับนี้	ได้รวบรวมเนื้อหาข่าว	หรือกิจกรรมเด่นๆ	ของมหาวิทยาลัย
เช่นเคย	โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกิจกรรมที่ส�าคัญ	อาทิ	
คอลัมน์	Like	&	Share	มหาวิทยาลัย	จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา	“เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	
คอลัมน์	Show	me	ได้สกัดองค์ความรู้ของงานสืบสานศาสตร์ศิลป์	ส่งเสริมสยาม	 
สู่ความยั่งยืน	ไว้อย่างครบถ้วน	และคอลัมน์	Special	Report	เขียนบทสรุปของ 
การจัดงาน	Food	for	Tourism	EXPO	2018	@ตรัง
 ท้ังน้ี	กองบรรณาธิการ	ได้น�าเสนอ	คอลัมน์	SDU	Direction	ท่ีท่านอธิการบดี 
ได้มอบนโยบาย	จาก	84	ปีสวนดุสิต...	บนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น	สู่ก้าวท่ีม่ันคง 
กับ	3	ปี	ในเส้นทางการเป็น	“มหาวิทยาลัยในก�ากับ	ของรัฐ”	พร้อมทั้ง	คอลัมน์	
Issue	Alert	แสดงความยินดีกับ	“ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่”	และ 
ยังมีข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยอีกมากมาย	ติดตามอ่าน	 
ทุกคอลัมน์ได้ในฉบับดังกล่าวนี้

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

Like & Share 3
สวนดุสิต ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 
66 พรรษา และพร้อมใจร่วมโครงการ 
“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”

SDU Direction 4
จาก 84 ปีสวนดุสิต... บนพื้นฐานอัตลักษณ์ที่โดดเด่น สู่ก้าวที่
มั่นคงกับ 3 ปีในเส้นทางการเป็น “มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัæ”

Special Report 5 - 10
ศูนย์ฯ ตรังสวนดุสิต จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี 
เนรมิตเมืองนวัตกรรมอาหาร เพิ่มมูลค่าอาหาร
9 ถิ่นเมืองใต้ เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Show me 12 - 13 
สวนดุสิต... บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงาน
ยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

Sportlight 2

Academic 11
นักวิจัย มสด. คิดค้น “แผ่นมาส์กหน้าข้าวทับทิมชุมแพ 
คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ”

Identity 14
ขนมอบ โฮมเบเกอรี่ “ปลอดภัย ไม่ใช้ไขมันทรานส์ 
ตามมาตรฐานสากลโลก”

SDU Voice 15 
เพชรเฟื่องฟ้าขจร... “เกียรติยศบุคลากรที่ภูมิใจ” 
ของชาวสวนดุสิต

Issue Alert 9
ขอแสดงความยินดี “ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์”
คนใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2561

Social Tag 17 - 19

Editor’s Note 20

this month:
The communication for all


