
SDU Timeline| 1

SDU Direction 

เรือ่งจรงิใน
สิง่ทีค่วรเป็น

...

“สายวิชากา
ร VS สายส

นบัสนุน”

Story 
งานวนัช่อให

ม่ 

“สร้างสมัพ
นัธ์ รุ่นพี-่รุน่

น้อง

ตามแบบฉบ
บันกัศกึษาส

วนดสุติ”

Special Report

ศนูย์ล�าปาง
สวนดสุติ จ

ดังานใหญ่

“จากขนุเขา
…สูค่รวัของแ

ผ่นดนิ”

ฉบับเดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561

The communication for all
จดหมายข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์

Suan Dusit Tourism Run 2018

“วิ่งรอบรั้ว
 ทัวร์รอบเ

มือง”Suan Dusit Tourism Run 2018

“วิ่งรอบรั้ว
 ทัวร์รอบเ

มือง”



ปีท่ี: 17 ฉบับท่ี: 6109
วันท่ี: ศุกร์ 7 กันยายน 2561
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: สอบเข้าป.1จ่าย1แสนต่อปี ส่งผลเชิงลบต่อเด็กทุกด้าน

รหัสข่าว: C-180907014049(7 ก.ย. 61/06:01) หน้า: 1/3

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 113.68 Ad Value: 250,096 PRValue : 750,288 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 17 ฉบับท่ี: 6109
วันท่ี: ศุกร์ 7 กันยายน 2561
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: สอบเข้าป.1จ่าย1แสนต่อปี ส่งผลเชิงลบต่อเด็กทุกด้าน

รหัสข่าว: C-180907014049(7 ก.ย. 61/06:01) หน้า: 2/3

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 113.68 Ad Value: 250,096 PRValue : 750,288 คลิป: สี่สี(x3)
ปีท่ี: 17 ฉบับท่ี: 6109
วันท่ี: ศุกร์ 7 กันยายน 2561
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: สอบเข้าป.1จ่าย1แสนต่อปี ส่งผลเชิงลบต่อเด็กทุกด้าน

รหัสข่าว: C-180907014049(7 ก.ย. 61/06:01) หน้า: 3/3

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 113.68 Ad Value: 250,096 PRValue : 750,288 คลิป: สี่สี(x3)

|SDU Timeline2Spotlight



 รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(มสด.) ได้มอบนโยบายในการประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐเข้าสู่ปีที่ 3 ไม่ใช่แค่ 
ข้อบังคับ กฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน แต่คณาจารย์ต้องเปล่ียน “วิธีปฏิบัติตน” 
ให้แตกต่างและเติบโตด้วย ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มุ่งเน้นพัฒนาคน ในระดับ
อุดมศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีเข้มแข็ง ดังน้ัน บุคลากรสายวิชาการ ต้องเร่ิม “พัฒนา 
ตนเอง” เปลี่ยนระบบความคิด และรูปแบบการสอนให้ทันสมัย หาแนวทางพัฒนา
หลักสูตรใหม่ให้รองรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งในอนาคต “หลักสูตร
วิชาชีพ” เป็นท่ีต้องการอย่างมาก และ มสด.ก็มีหลักสูตรวิชาชีพอยู่บ้างแล้ว จึงอยาก 
ให้คณาจารย์  มีการสื่อสาร และบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน ก็จะช่วยให้เกิดความ 
เข้มแข็งในสายวิชาการมากข้ึน เม่ือลงมือและปฏิบัติได้เร็ว จะผลักดันให้มหาวิทยาลัย 
อยู่รอด พร้อมย้ำาเตือน เรื่องบุคลิกภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
 
 ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน ถือเป็นฟันเฟืองที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่า
บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งการทำางานอยากให้คำานึงถึงอนาคตเป็นสำาคัญ เปลี่ยนวิธี
คิดใหม่ นำาความสามารถของตนเอง มาพัฒนาให้เป็นความเก่งและทำาได้ พร้อมท้ัง
ทำาในทันที มีการเช่ือมโยงและส่ือสาร บูรณาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เม่ือองค์กร 
อยู่รอด เราทุกคนก็จะอยู่รอดได้เช่นกัน พร้อมเน้นย้ำาเรื่องบุคลิกภาพที่ดี มีความ
เป็นสวนดุสิต โดยให้นิยามว่า “ความเป็นสวนดุสิตอยู่ที่ความมีวินัย ความดีงาม
ในการประพฤติปฏิบัติ มีทักษะทางสังคม มีความรู้ และทักษะที่หลอมรวมอยู่
ในตัวตนของตนเอง ออกมาเป็นวัฏปฏิบัติที่ดีงาม”

เรือ่งจรงิในส่ิงทีค่วรเป็น...
“สายวชิาการ เร่งสร้าง

หลกัสูตรวชิาชีพ VS สายสนบัสนนุ
เชือ่มโยงและส่ือสาร บูรณาการ

ให้เกิดองค์ความรูใ้หม่”
ปภาวรินทร์ สังฆพรหม
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กองบรรณาธิการ

 Q : ก่อนอื่นคงต้องกล่าว Congratulations สำาหรับคนนอกที่มองเข้ามา 
เพราะงานวิ่งผ่านไปได้อย่างสวยงาม ได้รับคำาชื่นชมจากนักวิ่งทุกคน ในทุกช่องทาง 
เห็นแบบนี้แล้วหายเหนื่อยหรือยังคะ?
 A : คืองานวิ่งจะสำาเร็จแบบนี้ไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทุกท่าน ถือเป็นฟันเฟืองที่ช่วยให้งานวิ่ง
สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในนามของ ร.ร.ท่องเที่ยวฯ ต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดี 
ท่านประธานที่ปรึกษาอธิการ ท่านคณบดีทุกคณะ หัวหน้าสำานักงานทุกฝ่าย  
กองอาคารสถานที่  ฝ่ายยานพาหนะ กองประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
แม่บ้าน คนงาน ทุกๆ ท่าน คือก�าลังส�าคัญที่ผลักดันให้งานวิ่งออกมาอย่าง
สมบูรณ์ตามแบบฉบับสวนดุสิต 
 Q : ตอนนี.้.. ในส่ือออนไลน์เหน็ว่า กระแสชืน่ชมมาก โดยเฉพาะ “อาหาร 
รับรองนักวิ่ง และการบริการที่เป็นเลิศ” ถึงขนาดพูดว่า สวนดุสิตจัดงานวิ่ง หรือ 
งานออกบูธขายอาหาร
 A : ด้วยความเชีย่วชาญท่ี ม.สวนดสุติมีมาอย่างยาวนาน เรามอีตัลกัษณ์ 
ทีโ่ดดเด่นอยู ่4 ด้าน อาท ิด้านอาหาร ด้านการบรกิาร ด้านปฐมวยั และการพยาบาล 
จึงนำาศักยภาพทั้งหมดมาใช้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่งานวิ่งแบบทั่วไปที่จัดกัน แต่เราจัด
ตามมาตรฐานของสวนดุสิต เกิดการวิ่งในรูปแบบใหม่ ไม่ได้วิ่งเพื่อสุขภาพเพียง
อย่างเดียว แต่สวนดุสิตจัดงานวิ่ง เพื่อให้นักวิ่งทุกท่านมีความสุข อิ่มท้อง อิ่มใจ 
และปลอดภยัด้วย ซึง่ทางมหาวทิยาลยัได้รบัความอนเุคราะห์จาก Sponsor ภายนอก 
โดยเฉพาะบริษัท Nai Lert Group และ Major Cineplex Group และผู้สนับสนุน
ท่านอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจนเส้นทางของนักวิ่งก็ได้รับการดูแล และรักษา
ความปลอดภัยจากตำารวจทั้ง 5 สน.ในพื้นที่ ตำารวจจราจร ทหารกองทัพอากาศ 
พยาบาลจาก รพ.วชิระ 
 Q : นอกจากอาหารที่ได้รับคำาชมแล้ว ยังมีไฮไลท์อีกอย่างที่แจก คือ 
Pocket Travel Guide ด้วย
 A : ใช่คะ ทางโรงเรยีนการท่องเทีย่วฯ ตัง้ใจทำาแจกเป็นของทีร่ะลกึแก่นกัวิง่
ทกุท่าน ซึง่ในเล่มมเีนือ้หาสถานทีส่ำาคญัตลอดเส้นทาง มกีารบอกประวตัขิองสถานที่ 
และภาพประกอบครบถ้วนทัง้หมด 20 แห่ง อาท ิ“ประตปูระสาทเทวฤทธ์ิ ซึ่งเรา 
น�ามาเป็นสัญลักษณ์ของงานครั้งนี้ ออกแบบเป็นเหรียญคล้องคอ ถือเป็น
สถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะปัจจุบันเป็นประตูเดียวที่มีมาตั้งแต่รัชกาล
ที่ 5 ที่เหลืออยู่ รวมถึงรวบรวมตำารับสวนดุสิต หรือ ตำารับข้างวัง ที่นักวิ่งทุกท่าน 
ได้ชิมในวันงาน “ขนมจีนน�้าพริก และบัวลอยเผือก” วิธีการทำา และประวัติของ
อาหารรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ไม่ใช่แค่งานว่ิงทัว่ไป...
เราจัดงานตามแบบมาตรฐาน
ความเป็นสวนดสุติ
 ปิดฉากลงไปอย่างสวยงาม กบังาน Suan Dusit Tourism Run 2018 : 
วิง่รอบรัว้ ทวัร์รอบเมือง ชงิถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา 
ซึ่งได้ อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็น 
แม่งานใหญ่ จัดงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา งานนี้ได้รับเกียรติ 
จาก นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานมีผู้มา 
สมคัรวิง่ทัง้หมดกว่า 4,600 ชวีติ และยอดเงินหลังหกัค่าใช้จ่าย น�าไปเป็นทนุการศกึษา 
ให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งได้รับ 
ความสนใจจากนักวิ่งมืออาชีพ นักข่าวสำานักต่างๆ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจบุนั ประชาชนทัว่ไป เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม กองบรรณาธกิารได้ให้คณบดี 
“อ.หยก” พักหายใจครู่นึง จึงขอสัมภาษณ์นั่งเปิดใจถึงความรู้สึก ในฐานะที่เป็นแม่งานหลัก
ในการจัดงานวิ่งในครั้งนี้
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 Q : ส่วนรางวัลต่างๆ อาจารย์หยก พอสรุปให้ทางกองบรรณาธิการฟังได้ไหมคะ ว่าเราแบ่ง
การแข่งขันออกเป็นกี่ประเภท? และใครได้รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร 
กิติยาภา  
 A : สำาหรับการแข่งขันงานวิ่ง Suan Dusit Tourism Run 2018 แบ่งประเภทรางวัลชนะเลิศ 
ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทั้ง 4 รางวัล ซึ่งผลปรากฏ ว่า ประเภท 
ระยะทาง 10 กิโลเมตร ชาย ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
พัชรกิติยาภา ได้แก่ นายอุทัย ใจเทพ ประเภทระยะทาง 10 กิโลเมตร หญิง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับ
ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ นางสาวสุจิตรา เจนก่อเกียรติกุล และ
ประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร ชาย ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ นายชินโชติ วิเศษศรี สุดท้ายประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร หญิง ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ เด็กหญิงอริสา แซ่ลี้  
 Q : สุดท้ายแล้ว “สวนดุสิต” จะจัดงานวิ่ง ครั้งที่ 2 ไหมคะ? เพื่อให้โอกาสสำาหรับคนที่พลาด
การแข่งขันครั้งแรก ถูกร้องขอเข้ามาเยอะเหลือเกิน
 A : งานวิ่งครั้งนี้ ตนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะบุคลากรสวนดุสิตมีศักยภาพอย่าง
หลากหลาย งานวิ่ง Suan Dusit Tourism Run 2018 อาจจุดประกายให้หน่วยงานอื่น ลุกขึ้นมาจัด
กิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยอีกหลายช่องทาง ถ้าส่วนตัวถามว่าจะจัดงานวิ่งอีกไหม? ค�าตอบ คือ น่าจะ 
จัดงานวิ่งอีกครั้ง เรายังเห็นจุดบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ของงาน ที่สามารถน�ามาพัฒนา ปรับปรุง 
และต่อยอดให้มันดีขึ้นกว่านี้ (ยิ้ม) ค�าว่า วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง : (เมือง) ยังสามารถขยายไปวิ่ง
เส้นทางอื่นได้ และในเขตดุสิต-พระนคร ก็ยังมีสถานที่ เส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จึงอยากให้ภาพ
ความสำาเร็จในวันนี้ บันทึกเป็นความทรงจำาที่งดงาม ได้เห็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมไม้ร่วมมือ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เลยอยากให้เกิดขึ้นอีกคะ 

 สุดท้าย . . . งานวิ่ง Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบ
เมือง ก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีได้รับค�าชื่นชม และถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างมาก 
เพราะได้สร้างความประทับใจให้แก่นักวิ่ง บุคคลภายนอก แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้น 
กองบรรณาธิการได้เห็นอีกมิติหนึ่งของสวนดุสิต ได้เห็นความรัก ความสามัคคี 
พลังบวกที่ชาวเราสวนดุสิตได้ส่งต่อให้แก่กัน รวมใจกันผลักดันให้เกิดงานวิ่ง 
ในครั้งนี้ และได้น�าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาบูรณาการให้เกิดผลลัพธ์ 
เชิงประจักษ์ ท�าให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ และเกิดการยอมรับต่อไป
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 กองบรรณาธิการ ได้ทราบข่าวจาก 
รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา ได้นำาทัพทีมคณะวิจัย เข้าร่วม 
จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน “The 
International Trade Fair-Ideas, Inventions 
and New products” (iENA 2018) ณ เมือง
นูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวัน
ที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยนำาผลงาน
วิจัยไปแสดงหลายอย่าง สามารถคว้ารางวลั 2 เหรยีญ
ทองแดง และรางวลัพเิศษมาครองได้สำาเรจ็ แต่ทาง 
กองบรรณาธกิารมคีวามสนใจ “ซอสผดัไทยสวนดสุติ 
(Suan Dusit Pad Thai Sauce)” เป็นพิเศษ 
อยากรู้ว่ามีความแตกต่างจากซอสผัดไทย 
ตามร้านทั่วไปอย่างไร จึงขอนั่งสัมภาษณ์  
ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดี
โรงเรียนการเรือน พูดถึงผลิตภัณฑ์นี้สักหน่อย  
 ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ กล่าวว่า 
ปัจจุบันอาหารไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ทั้งในและต่างประเทศ โดยอาหารไทยมีจุดเด่น คือ 
การนำาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศมาใช้เป็นส่วนผสม
ในการปรุงทำาให้เกิดกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ แต่
เนื่องจากส่วนผสมของอาหารไทยมีหลายชนิด และ
มีความยุ่งยากในการจัดเตรียม หรือบางครั้งอาจหา
วัตถุดิบได้ไม่ครบตามสูตร จึงทำาให้รสชาติของอาหาร
ที่ปรุงผิดเพี้ยนไปจากต้นตำารับ ทั้งนี้ ยังมีกรรมวิธีการ
ประกอบอาหารไทยและเทคนิคที่ซับซ้อน ทำาให้ใช้
เวลาในการประกอบอาหารนาน ไม่สะดวกต่อ 
การดำาเนินชีวิตของคนทำางานในยุคปัจจุบัน  

สวนดสุติ... น�างานวิจยัโชว์ต่างชาติ
“ซอสผดัไทยสวนดสุติ
 (Suan Dusit Pad Thai Sauce)”

ปัญหาดังกล่าว จึงทำาให้ผู้บริโภคหันมาซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารสำาเร็จรูปมากขึ้น เพราะช่วยลดขั้นตอนในการ
ปรุงอาหาร ดังนั้นการนำาวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต
สมัยใหม่เข้ามาช่วย ทำาให้การประกอบอาหารไทย
ทำาได้ง่ายและสะดวก 
 “ตนเอง พร้อมคณะวิจัย ได้ตกลงเลือกเมนู
ผัดไทย มาวิจัยนำ้าซอสผัดไทยตามแบบฉบับสวนดุสิต 
เพราะเมนูผัดไทย ถือเป็นอาหารไทยที่ได้รับความ
นิยมในทั่วโลก เกิดจากการนำาเส้นเล็กมาผัดด้วย 
ไฟแรงกับไข่ ใบกุยช่าย ถั่วงอก เต้าหู้เหลือง ถั่วลิสงคั่ว 
และกุ้งแห้ง ปรุงรสด้วยพริก นำ้าปลา นำ้าตาลทราย 
นำ้าตาลปี๊บ ซอสพริก นำ้ามะนาวหรือนำ้ามะขามเปียก 
หรือบางสูตรอาจมีการเติมเนื้อหมูหรือกุ้งสดลงไปด้วย 
แต่ซอสผดัไทยสวนดสุติเป็นซอสผดัไทยสตูรดัง้เดมิ 
ที่ได้รับการยอมรับด้านรสชาติจากผู้บริโภค มีการ
พัฒนาสูตรโดยใช้ส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดชาที่
ปราศจากไขมันทรานส์ และมีปริมาณกรดไขมัน 
ไม่อิ่มตัวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL 
และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด HDL นอกจากนี้ 
ยังมกีารเสรมิฟักข้าวผงเพือ่ให้สขีองซอสมคีวาม
สวยงาม และยังมีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระ 
ข้อแตกต่างข้างต้น จงึตอบสนองผูบ้รโิภคทีต้่องการ 
รับประทานอร่อยและได้สุขภาพไปพร้อมกัน  
ซึ่งซอสผัดไทยสวนดุสิต ได้ทำาการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตรรอดำาเนินการหมายเลข 
1803001755 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ผศ.ดร.วราภรณ์  
กล่าวทิ้งท้าย
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 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารนักศึกษา  
สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน 
และเครือข่ายศษิย์เก่า นกัศกึษาได้ตระหนกั และฝึก 
ทกัษะการทำางานเป็นทมี และบูรณาการรปูแบบกจิกรรม
ให้สอดคล้องกับ “ความเป็นสวนดสุติ” รวมถงึเปิดโอกาส 
ให้นกัศกึษาได้แสดงออกถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ 
และแสดงศกัยภาพของนกัศกึษาในเชงิบวกสูส่าธารณชน 
ซึง่กจิกรรมภายในงานม ีการประกวด หนุม่ขจร (เดอืน) 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภาณุพงศ์ ภูลสนอง (บอส) 
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง การประกวด สาวเฟื่องฟ้า (ดาว) 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอริสรา จริยภักดีปฏิมา 
(เอื้องฟ้า) นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การประกวด 
MC Search รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ นายวฒุนินัท์  
เทพอนิทร์ นกัศกึษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ การประกวด Miss 
Lady Lady รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ นายอสิรย์ี มุ่งม่ัน 
นกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
พร้อมด้วยการประกวด กองเชียร์ รอบ Big Show, 
รอบ Uni Show และชุดการแสดงต่างๆ 
 โดยทุกๆ กิจกรรม คณะผู้บริหารส่งเสริมให้
นักศึกษาประพฤติตัวให้มี “ความเป็นสวนดุสิต (SDU 
Spirit) ทั้งหมด 9 ข้อ กล่าวคือ บุคลิกภาพที่ดี 
อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเป็นสวนดุสิต ด�ารง
ตนอย่างมคีณุค่า ท�างานด้วยความปราณตี เป็นผูน้�า 
เสียสละเอื้ออาทร รักและศรัทธามหาวิทยาลัย  
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ถือเป็นการปลูกฝัง 
ค่านิยมที่ดีงามให้กับนักศึกษา เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ที่มีศักยภาพออกสู่สังคม มากที่สุด  
 ทั้งนี้ ยังมอบนโยบายให้นักศึกษารุ่นพี่  
ดูแลนักศึกษารุ่นน้องอย่างใกล้ชิด ถือเป็นการสร้าง
สายสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เน้นใช้การสื่อสาร การพูด
คุยกัน ให้รุ่นพี่ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยให้รุ่นน้องฟังว่า ควรแบ่งเวลาอย่างไร? 
และเรียนอย่างไร?  ตลอดจนมีอาจารย์กำากับดูแล 
รับผิดชอบทุกคณะ จึงมั่นใจว่า กิจกรรมของนักศึกษา  
ในรูปแบบต่างๆ มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
อย่างแน่นอน

“วนัช่อใหม่”
สร้างสัมพนัธ์รุ่นพี ่– รุน่น้อง
ตามแบบฉบบันักศกึษาสวนดุสิต
 พูดถึงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ที่นักศึกษาทุกชั้นปี
ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมมากที่สุด คงหนีไม่พ้น งานวันช่อใหม่ หรือ
เรียกง่ายๆ ติดปากว่า งานเฟรชชี่เดย์ ทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
น�าทัพโดย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา อนุญาตให้จัดกิจกรรม
เป็นประจ�าทุกปี ซึง่ปีนี ้ได้วางคอนเซป็ต์งานวนัช่อใหม่ 2561 SDU Freshmanday 
“Beautiful Variety & Local Culture” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 
ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ที่ผ่านมา
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ศนูย์ล�าปางสวนดสุติ จัดงานใหญ่แห่งปี

“จากขนุเขา…
สูค่รวัของแผ่นดนิ” 
มหกรรมอาหารชนเผ่า
และกลุม่ชาตพัินธุ์  
17 จงัหวดัภาคเหนอื
ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์

 ระหว่างวนัที ่15 – 16 กันยายน 2561 มหาวทิยาลยัสวนดสุติ  
ศนูย์การศกึษานอกทีต่ัง้ล�าปาง ร่วมกบั 17 จงัหวดัภาคเหนอื จงัหวดั
ล�าปาง และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส�านกังานล�าปาง (ททท.ล�าปาง)
จัดงานโครงการงานวชิาการประจ�าปี ในชือ่งาน โครงการสวนดสุติ
วชิาการ  “จากขุนเขา... สูค่รวัของแผ่นดนิ” มหกรรมอาหารชนเผ่า
และกลุ่มชาติพนัธุ ์17 จงัหวดัภาคเหนอื โดยงานนีไ้ด้รบัเกยีรตจิากผูว่้า
ราชการจงัหวดัล�าปาง นายทรงพล สวาสดิธ์รรม มาเป็นประธานในพธิี
เปิดและร่วมชมนทิรรศการภายในงาน และมีการเปิดโครงการด้วยชดุพธิี
เปิดสุดอลงัการจากสวอนทมี กบัตัวแทนจาก 17 กลุม่ชาตพินัธุ ์และการ
แสดงจาก อนนัต์ อาศยัไพรพนา นกัร้องแชมป์ไมค์ทองค�า 6 
ชาวปกาเกอะญอ ซึง่เป็นการแสดงทีส่ือ่ถงึอัตลกัษณ์ เสน่ห์ ศกัยภาพ
ของชนเผ่าและกลุม่ชาตพินัธุท์ีถู่กออกแบบอย่างลงตวัและน่าประทบัใจยิง่
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 ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมอีกมากมาย 
อาทิ 1.กิจกรรมนิทรรศการความรู้และแสดงสินค้า
อัตลักษณ์อาหาร ชนเผ่า 17 จังหวัด 2. กิจกรรม
นิทรรศการความรู้และแสดงสินค้าอัตลักษณ์ท่องเที่ยว 
ชุมชนต้นแบบ 10 ชุมชน 3. กิจกรรมนิทรรศการ
มีชีวิตและข่วงวัฒนธรรมชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 
4. กิจกรรมนิทรรศการศิลปะและภาพถ่าย “เสน่ห์
แห่งขุนเขา ธรรมชาติ ความงาม วิถีแห่งอัตลักษณ์
วัฒนธรรมชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์” 5. กิจกรรม
นิทรรศการ “Plearn (Play&Learn) จากชุมชนสู่
ห้องเรียน” 6. กิจกรรมเสวนาในศาสตร์บูรณาการ
ระหว่างสาขาธุรกิจการบินกับสาขาการศึกษาปฐมวัย 
หัวข้อ “เมื่อเจ้าตัวน้อยขึ้นเครื่องบิน” 7. กิจกรรมการ
เสวนาวิชาการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางสังคม
วัฒนธรรมเพื่อสร้างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว 
8. กิจกรรมเสวนาและสาธิต หัวข้อ “อัตลักษณ์อาหาร
ชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างเสน่ห์ทางการ
ท่องเที่ยว” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างชุมชนชนเผ่าทั้ง 17 จังหวัด 
ภาคเหนือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการสาธิต
ทำาอาหารชนเผ่าระหว่างตัวแทนชุมชน 9. กิจกรรม
การแข่งขันการทำาอาหารจากวัตถุดิบชนเผ่าในหัวข้อ 
“Journey of Northern Food from Local to Table : 
จากวัตถุดิบพื้นถิ่น... สู่ความฟินบนโต๊ะอาหาร”  
10. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์แห่งขุนเขา 
ธรรมชาติ ความงาม : วิถีแห่งอัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์” 11. กิจกรรม SDU  
TOGETHER “MEET&GREET” การแข่งขนั SDU Cover 
Dance ในธมี “เสน่ห์แห่งขุนเขา” พร้อมทั้งการแสดง
มินิคอนเสิร์ต และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
ศิลปินชื่อดัง โตโน่-ภาคิน คำาวิลัยศักดิ์ ในฐานะศิษย์
เก่าสาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อ�านวยการศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งล�าปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(มสด.) กล่าวถึงงานนี้ว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการ
จัดการความรู ้ด ้านอัตลักษณ์อาหารชนเผ่าและนำา 
องค์ความรู ้ไปต่อยอดในอนาคต เช ่น ถ ่ายทอด 
องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารชนเผ่า 
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และกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 
รวมทั้งเป็นการสร้างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวและ
รายได้ให้กับชุมชนระดับพื้นที่และระดับประเทศต่อ
ไป การนำาอาหารจาก “ขุนเขา... สู่ครัวของแผ่นดิน” 
คือ การนำาเสนอความโดดเด่นของอาหารชนเผ่าสู่
สาธารณะ เป็นเป้าหมายหลักในการดำาเนินโครงการ
ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในคุณค่า
ทางวฒันธรรมระดบัประเทศบนรากฐานของการพฒันา 
อย่างยั่งยืน ด้านอาหารของทุกชาติพันธุ์ที่ล้วนแต่มี
เสน่ห์ และมีความหลากหลาย ผ่านวัตถุดิบที่เรียบง่าย 
แต่แฝงด้วยคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณที่มี
อยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อปรุงประกอบให้เป็น
อาหารที่มีรสชาติพิเศษตามแบบฉบับและอัตลักษณ์
ของผู้คนแต่ละชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ สู่การต่อย
อดในการสร้างสรรค์นวตักรรมทางด้านอาหาร ท่ีเป่ียม
ด้วยคณุค่าทางโภชนาการ รวมไปถึงการผูกโยงส่ง
เสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยมิติมนต์เสน่ห์แห่งอัต
ลักษณ์ เรือ่งราวอาหารของกลุม่ชาตพินัธุส์ูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิฐานรากของชุมชนให้ยั่งยืน มั่นคง สู่รากฐาน
สำาคัญของการพัฒนาเชิงคุณค่าจากทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรม  
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศบนรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ส�าหรับอัตลักษณ์อาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่น�ามาเสนอภายในงานครั้งนี ้
ประกอบไปด้วย
 1. ไทใหญ่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน อาหารอัตลักษณ์ คือ จิ๋นลุง
 2. ลาหู่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ อาหารอัตลักษณ์ คือ นำ้าพริกลาหู่
 3. ลาวเทิง อ.เมือง จ.น่าน อาหารอัตลักษณ์ คือ แกงหลาม (แกงดอ)
 4. ไตหย่า อ.แม่สาย จ.เชียงราย อาหารอัตลักษณ์ คือ หลู้ส้ม หลู้ขม (ขมไก่)
 5. ไทลื้อ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อาหารอัตลักษณ์ คือ ยำาแอ่งแถะ 
 6. เมี่ยน (เย้า) อ.งาว จ.ล�าปาง อาหารอัตลักษณ์ คือ ข้าวหมักต้ม สมุนไพรใส่ไก่
 7. มอญ อ.ป่าซาง จ.ล�าพูน  อาหารอัตลักษณ์ คือ แกงกะเพรา
 8. อาข่า อ.สอง จ.แพร่ อาหารอัตลักษณ์ คือ ลาบอาข่า 
 9. ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) อ.แม่สอด จ.ตาก อาหารอัตลักษณ์ คือ ข้าวเบ๊อะ 
 10. ม้ง อ.คลองลาน จ.ก�าแพงเพชร อาหารอัตลักษณ์ คือ ไก่ต้มสมุนไพร
 11. ลาวเวียง (หลวงพระบาง) อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ อาหารอัตลักษณ์ คือ ยำามะเขือใส่หนังควาย 
 12. ไททรงด�า อ.บางระก�า จ.พิษณุโลก อาหารอัตลักษณ์ คือ กบโอ๋
 13. ลีซู อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ อาหารอัตลักษณ์ คือ ต้มมะแคว้งขมใส่หมู 
 14. ไทยพวน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ขนมคน (ขนมหมายัน)
 15. ชาวกูย (ส่วย) อ.วิชิรบารมี จ.พิจิตร อาหารอัตลักษณ์ คือ อะซอมต้ม 
 16. ลาวเวียง (จันท์) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี อาหารอัตลักษณ์ คือ ขนมข้าวโพด (ทองเอกสุพรรณิการ์)
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17. ลาวครั่ง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ อาหารอัต
ลักษณ์ คือ แกงเปรอะหน่อไม้
 นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ยังมีเวที
เสวนาวิชาการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางสังคม
วัฒนธรรมเพื่อสร้างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว โดยได้ 
รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ได้แก่  
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตร
แห่งชาติ, ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภา
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, คุณศักดิ์ดา แสนมี่ 
ผูป้ระสานงานเครอืข่ายชนเผ่าพืน้เมอืงแห่งประเทศไทย, 
และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุ พรมมูล ผูอ้ำานวยการ 
ศนูย์พฒันาทนุมนษุย์ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ร่วมเสวนา 
และดำาเนินรายการ
 ทั้งนี้การได้ชิมอาหารพื้นบ้าน ได้ชมการ
แสดงของชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ถือว่าเป็น
ไฮไลท์ของงานนี้เนื่องจากมีชนเผ่าและชาติพันธุ์เดิน
ทางมาร่วมงานจำานวนเกือบ 1,000 คน มีอาหาร
มากมายของแต่ละชนเผ่าจำานวนไม่น้อยกว่า 100 เมนู 
รวมถึงการแต่งกายของชนเผ่าที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งทุก

คนที่มาร่วมงานได้พากันชิมอาหารและถ่ายภาพกับชน
เผ่าต่างๆ เป็นที่ระลึกทำาให้บรรยากาศคึกคักอย่างมาก   
 การจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจ 
จากพี่น้องชนเผ่าจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 
ประชาชน  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู 
นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ในจังหวัด
ล�าปางและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้า
ร่วมงานจ�านวนมาก ตลอดจนได้รับความสนใจ
จากสื่อมวลชนในการเข้าท�าข่าวและเผยแพร่
ข่าวงานนี้ในหลากหลายช่องทาง นับเป็น 
ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือที่ได้มี
การน�าเสนอวิถีชีวิตความหลากหลายที่ล�้าค่า 
มารวม ณ จุดเดียวกัน  น�าเสน่ห์ ภูมิปัญญา 
วถิชีวีติ วฒันธรรมทีต่่างกนัมาสูก่ารแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
และน�าไปสู่การสร้างคุณค่าและรายได้ของ
ตนเองและชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดนวัตวิถี
ของรัฐบาลอย่างแท้จริง
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งานเกษยีณอายุราชการ
ประจ�าปี 2561
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2561
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ประธานในงาน และมอบ
ของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยในช่วงเช้าคณะ
ผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ ชัยมงคล ซึ่งมีข้าราชการ และ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกษียณอายุราชการ จำานวนทั้งหมด 18 ท่าน ดังนี้ 
คณะครุศาสตร์ : ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ ผศ.ณัฐนันท์ วงศ์ประจันต์ 
ผศ.เต็มสิริ เนาวรังสี  รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ 
อาจารย์ศรีสุดา จันทร์กุญชร ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ 
คณะวิทยาการจัดการ : ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  
โรงเรียนการเรือน : ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์  
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง : ผศ.ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์
อาจารย์กิตติ นีรมิตร  
คณะพยาบาลศาสตร์ : ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา
ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ  
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ : ครูปรีชา ร่วงลือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ�ากัด : นางสาววรนุช ทรัพย์สมปอง  
โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) : นางดุษณี ตรีพันธ์
นางยุพิน สมอทอง  
กองอาคารและสถานที่ : นายวิรัตน์ ลีลา 
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ขอแสดงความยนิดี 
“ผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์” คนใหม่
ระหว่างเดอืนสิงหาคม – เดอืนตลุาคม 2561
รวมจ�านวนทัง้หมด 7 ราย
มีนา แนมขุนทด

เดอืนกันยายน 2561 จ�านวน 3 ราย
4. อาจารย์กาหลง กลิ่นจันทร ์
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำารงตำาแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการ
ครบเป็นครั้งแรก

5. อาจารย์ ดร.ยศพร พลายโถ 
สังกัดโรงเรียนการเรือน ให้ดำารงตำาแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการ 
ครบเป็นครั้งแรก

6. อาจารย์นพมาศ สุขถาวรากร 
สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ดำารง
ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการ
ครบเป็นครั้งแรก

เดอืนตลุาคม 2561 จ�านวน 1 ราย
7. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณ ี 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำารง
ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการ 
ครบเป็นครั้งแรก

เดอืนสงิหาคม 2561 จ�านวน 3 ราย
1. อาจารย์ ดร.ยุทธนา พิมพ์ทองงาม
สงักดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีให้ดำารงตำาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการ
ครบเป็นครั้งแรก

2. อาจารย์ ดร.จันทร์จรัส เสริมสาธนสวัสดิ ์ 
สงักดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีให้ดำารงตำาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี 
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการ
ครบเป็นครั้งแรก

3. อาจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
สังกัดคณะครุศาสตร์ ให้ดำารงตำาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการ 
ครบเป็นครั้งแรก
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สภาคณาจารย์และพนกังาน 
กบับทบาทหน้าทีอ่นัทรงเกียรติ
ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 สภาคณาจารย์และพนกังานมหาวทิยาลัย 
สวนดุสิต มีหน้าที่ท�าอะไร ไม่เห็นช่วยอะไรได้เลย! 
หลายๆ ท่านอาจเคยตั้งค�าถามนี้ แท้จริงแล้วหากได้
เข้ามาสัมผัสก็จะพบว่าคณะกรรมการชุดนี้ทำางานอย่าง
หนัก แต่บางอย่างก็ไม่สามารถกระทำาได้ทันทีต้องใช้
เวลาในการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดี
ที่มีหลายสิ่งที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นและเห็นผลไป
แล้ว เช่น การทำาบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม เครื่องแบบ
พนักงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อกีทัง้ยงัเกบ็รวบรวมข้อมลูความสขุ ความทกุข์ ข้อกงัวล 
ต่างๆ ของบุคลากรผ่านการสำารวจวิจัย การประชุม
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษา มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายทีค่วรรู้สำาหรับคณาจารย์และพนักงาน การจดั 
งานเชดิชเูกยีรตใิห้กบับคุลากรทีดี่เด่นเพชรเฟ่ืองฟ้าขจร 
ส่งเสริมให้ออกกำาลังกายและเล่นกีฬาผ่านโครงการ 
Sports for Health เป็นต้น 
 อนึ่ง หลากหลายเรื่องราวที่พวกเรา
ประชาคมชาวสวนดุสิตได้บอกกล่าวผ่านทางคณะ
กรรมการหรือฝากเป็นจดหมายข้อเสนอแนะ คณะ
กรรมการทุกคนก็มิได้นิ่งนอนใจนำาเรื่องดังกล่าวเข้าที่
ประชุมพูดคุยเพื่อหาทางออกให้ เรื่องใดไม่รู้ ไม่เข้าใจ
ก็จะช่วยกันไปหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่
ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 พบว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับ
บัญชา ทั้งนี้เรื่องใดที่สามารถช่วยหรือผลักดันให้เกิด
ขึ้นได้ก็จะรับไปดำาเนินงาน โดยอยู่ในขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงานที่ระบุไว้ใตาม
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 
มาตรา 25 ซึ่งมีหน้าที่โดยสรุป คือ ให้คำาปรึกษาและ
ข้อแนะนำาแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมจรรยาบรรณ 

ความก้าวหน้า และผดุงเกียรติของคณาจารย์และ
พนักงาน
 สภาคณาจารย์และพนักงาน ถือว่าเป็น
ตัวแทนของประชาคมชาวสวนดุสิต ที่จะช่วยรักษา
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงมี และน�าข้อเสนอแนะ 
ข้อร้องเรียนผ่านไปยังมหาวิทยาลัย แต่อีกนัยหนึ่ง
ก็ต้องท�าหน้าที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยที่จะช่วย
สื่อสารแนวนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างมหาวิทยาลัย
กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะน�าไปสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน
 การสื่อสารข้อมูลข่าวสารถือเป็นเรื่องที่
สำาคัญ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้มีการจัดทำา
เว็บไซต์ (http://senate.dusit.ac.th) เฟสบุ๊ค (Senate_
SDU) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูล
ต่างๆ คอลัมน์ (SDU Voice ใน SDU Time Line) รวม
ทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะได้อีกด้วย 
รวมถึงการจัดตั้งไลน์กลุ่ม (ID Line: Senate_SDU) ซึ่ง
ผู้ที่แสดงความคิดเห็นจะไม่ปรากฏชื่อผู้ใช้ เพื่อทำาให้
ทกุท่านทีเ่ข้าใช้ไม่ต้องกงัวลใจ รวมทัง้ยงันำาเสนอเน้ือหา 
สาระที่เป็นประโยชน์ และประชาคมชาวสวนดุสิตควร
รู้ผ่านอินโฟกราฟฟิคประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ
อยู่เป็นประจำา โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อผลประโยชน์
ของพวกเราชาวสวนดุสิต 
 ทั้งนี้ ผมในฐานะประธานสภาคณาจารย์
และพนักงานและคณะกรรมการทุกท่าน ขอยืนยัน
และสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด 
สมกับที่ประชาคมชาวสวนดุสิตทุกท่านได้มอบ
ความไว้วางใจให้ โดยมุ่งหวังให้เป็นที่ได้รับการ 
ยอมรับ เป็นที่พึ่งของบุคลากรในการรักษาสิทธิ 
ประโยชน์ และผดงุเกยีรตขิองพวกเราชาวประชาคม
สวนดุสิตต่อไป
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  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน รวมทั้งการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการ
ปรับชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติ แบบสังคมคาร์บอนตำ่า ภายใต้การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากร และ
มีระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง
ในส่วนที่เป็นการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
วิทยาเขต และส่วนที่เป็นพื้นที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Clean & Green University) 
อาทิ
1. การจัดการน�้าเสียด้วยการบ�าบัดเบื้องต้น
2. การจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3R
3. การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
4. การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย
 ส�านักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (green library)
  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการลดใช้พลาสติกแบบ 
ครั้งเดียวทิ้ง สู่วิถีชีวิตแบบคาร์บอนตำ่า เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย และเป็น
กลไลผลักดันให้สวนดุสิตมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม (Clean & green university) ในอนาคต มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือ 
นักศึกษา และบุคลากรโดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์  
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหาร
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  มาเป็นวิทยากรบรรยาย “สังคมไทย 
จะอยู่อย่างไรกับ Climate Change” คุณท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ 
คุณนุ่น - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา จากบริษัท คิด คิด จ�ากัด เป็นวิทยากรบรรยาย 
“การลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชัน ECOLIFE และการสร้างแรงบนัดาลใจ 
ด้านการจดัการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นการลดขยะ
พลาสติกแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้” โดย รศ.ดร.สขุมุ เฉลยทรพัย์ ประธานทีป่รกึษา
อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ 

  สำาหรับโครงการ ECOLIFE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รณรงค์ต่อยอด 
หลังจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา โดยการจัดทำาสื่อ 
ประชาสมัพนัธ์แอปพลเิคชัน ECOLIFE ผ่านกรุป๊ไลน์ต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั 
ขึ้นเว็บไซต์ และประกาศเสียงตามสาย ทั้งนี้ ยังขอความร่วมมือจากร้านค้าภายใน
มหาวิทยาลัยติดป้ายโฆษณาโครงการ ECOLIFE เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์  
เจ้าหน้าที่ สแกนคิวอาร์โค้ดเก็บคะแนนสะสมแต้มไว้รับของรางวัลจาก ECOLIFE 

อาท ิโฮมเบเกอรี ่ครวัสวนดุสติ  
ซุม้บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 
B-corner (สำานักกิจการพิเศษ) 
ซุ้มเขียวบริเวณร้านสวนดุสิต
โพล (โครงการอาหารกลาง

วัน 1) จึงอยากเชิญชวนให้ทุก
ท่านร่วมกิจกรรม มีโอกาสได้
รับของรางวัล และยังได้รักษ์ 
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมดีๆ 

 แบบนี้ไม่ควรพลาด

มสด. ประกาศเจตนารมณ์ ลดพลาสติกทกุชนดิ
“ปรบัชีวติให้สมดุลกบัธรรมชาต.ิ..

 แบบสงัคมคาร์บอนต�า่”
พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

SDU Timeline| 15 Coming Up



“กาแฟ”
จากไร่...ไปร้าน...
ต่อยอดสู่ “ภูมิปัญญาขายได้”
หาก “กาแฟ” เป็นแค่เครื่องดื่ม “ธรรมดาธรรมดา” ข้อเขียนนี้
ก็คงไม่เกิดขึ้น ...เรื่องนี้ก็คงไม่ต้องเขียน แต่เพราะ ณ วันนี้ “กาแฟ”
เป็นมากกว่า “เครื่องดื่ม” ที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าที่คิด!!
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 กาแฟจัดได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์ของกลิ่น
หอม รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และความรู้สึกที่ช่วย
ปลุกกระตุ้นให้เราตื่นจากความง่วงเหงา โดยมีส่วน
ผสมเข้มข้นของคาเฟอีน นอกจากความละมุนละไม
ในรสชาติแล้ว ยังมีประโยชน์สำาหรับการเติมเต็ม
สมรรถภาพในการทำางานของร่างกายมากขึ้นด้วย  
 แต่!! ใครจะรูว่้ากว่าจะมาเป็น “กาแฟ” 
 ถ้วยโปรดให้ดื่มในทุกๆ เช้าของใครหลายๆ 
คนนั้น ต้องผ่านกระบวนการมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นการคัดสรรเมล็ดกาแฟ แยกเกรดอย่าง
พิถีพิถัน และยิ่งเป็นกาแฟบางชนิดที่ต้องผ่าน
กรรมวิธีพิเศษ อาทิ กาแฟขี้ชะมด กาแฟขี้ช้าง
แล้ว ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาจะพุ่งไปถึง
กิโลละหลายหมื่นบาท
 เมื่อเล่าถึงความเป็นมาของ “กาแฟแบบ
ไทยไทยแบบชัดชัด” ก็คงต้องฟังจากคำาบอกเล่าของ
ปราชญ์ชาวไร่กาแฟ ดอยช้าง พ่อหลวง อนันต์ โซคากุ 
ผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนา ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
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ซึ่งผู้เขียนและผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 3 หน่วย
งานหลัก ได้แก่ สวนดุสิตโพล ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำาปาง มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ได้มีโอกาสลงพื้นที่สัมผัสไร่กาแฟบนดอย 
ที่มีระดับความสูงจากระดับนำ้าทะเลถึง 1,600 เมตร 
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เกี่ยวกับ
การปลูกกาแฟ จากไร่... สู่ร้าน ท่ามกลางบรรยากาศ
รายล้อมไปด้วยภเูขา ต้นไม้ พร้อมท้ังได้ลิม้ชมิรสกาแฟ 
ดริปกันสดๆ ที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติคล้ายผลไม้
รสเปรี้ยว เมื่อดื่มแล้วจะรู้สึกกระชุ่มกระชวย ทำาให้
บรรยากาศการพูดคุยในครั้งนี้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้น
 หากจะพูดถึงสายพันธุ์ของกาแฟ จะมีสาย
พันธุ์อยู่มากกว่า 10 สายพันธุ์ แต่มีอยู่เพียงแค่ 2 
สายพันธุ์เท่านั้นที่เราจะรู้จักและคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี 
นั่นก็คือ สายพันธ์อาราบิก้า และ สายพันธ์โรบัสต้า

เพราะทั้งคู่เป็นสายพันธุ์กาแฟที่ให้รสชาติดี มีกลิ่น
หอม และสามารถปลูกได้ไม่ยาก ในประเทศไทยเอง
ก็นิยมปลูกทั้ง 2 สายพันธุ์ สำาหรับประเทศที่มีอัตรา
การผลิตกาแฟมากที่สุดในโลก 5 อันดับแรกคือ (สถิติ
จากปี 2558) 1. บราซิล 2. เวียดนาม 3. โคลัมเบีย 
4. อินโดนีเซีย และ 5 เอธิโอเปีย ตามลำาดับ ส่วน
ประเทศไทยนั้นจัดอยู่ในลำาดับที่ 19 และสายพันธุ์ที่
ประเทศไทยปลูก คือ สายพันธุ์อาราบิก้า โดยส่วน
ใหญ่จะปลูกที่บริเวณภาคเหนือของประเทศ เพราะ
เป็นพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตและได้คุณภาพที่ดีในสภาพ
อากาศที่เย็น ส่วนสายพันธุ์โรบัสต้า จะนิยมปลูกใน
ภาคใต้ของประเทศเพราะเป็นพันธุ์ที่ต้องการความ 
ชื้นเป็นพิเศษ
 ปราชญ์ชาวไร่กาแฟดอยช้าง เล่าต่อด้วย
ใบหน้าที่ภาคภูมิใจว่า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้นำากาแฟ มาส่งเสริมให้เกษตรกร
บนพื้นที่สูงในภาคเหนือปลูก เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น 
และการตัดไม้ทำาลายป่า จนสามารถสร้างรายได้ทีม่ัน่คง
ให้แก่ชุมชนชาวเขามาจนถึงปัจจุบัน 
 กาแฟบนดอยช้างแห่งนี้มี สายพันธุ์มาจาก 
ประเทศเอธิโอเปีย ที่นำามาปลูกบนดอยช้างและให้
ผลผลิตได้เป็นอย่างดี เมล็ดกาแฟมีขนาดใหญ่เป็น
พิเศษ รสอ่อนไม่ขมมาก รสชาติจะออกหวานคล้าย
ส้ม มีกลิ่นหอมของผลไม้ ดื่มแล้วทำาให้รู้สึกชุ่มคอ 
เป็นความลงตัวระหว่างพื้นที่เพาะปลูกกับลักษณะ
ภูมิประเทศที่เป็นที่สูงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี 
มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า คือ 
ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก จนถึงการเก็บผลผลิต 
 สำาหรับขั้นตอนการผลิตกาแฟนั้น เริ่มตั้งแต่ 
การปลูกต้นกาแฟบนดอย หากเดินทางขึ้นมาที่

 การเก็บรักษา เมื่อได้กาแฟที่มีความชื้นใน
ระดับที่ต้องการ กาแฟกะลาจะถกูบรรจลุงในกระสอบ
ทีส่ะอาดแล้วนำาไปเก็บรักษาในคลังเก็บที่มีการควบคุม
ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม และควบคุมอากาศถ่ายเท
สะดวกตลอดเวลา
 การผลิตกาแฟสาร กระบวนการผลิต
กาแฟสารจะเริ่มด้วยการสีเอาส่วนของกะลาแห้งที่หุ้ม
เมล็ดออกด้วยเครื่องสีกะลา จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไป
เพื่อคัดแยกขนาดเมล็ดด้วยเครื่องคัดแยกคุณภาพสูง 
และมีการคัดซำ้า ตรวจสอบ ด้วยแรงงานคน
 การคั่วกาแฟ กาแฟสารที่ถูกคัดเกรดจะถูก
นำามาคั่วด้วยเครื่องคั่วคุณภาพสูง อุณหภูมิมาตรฐาน
จะอยู่ที่ประมาณ 120-300 องศาเซลเซียส ในขั้นตอน
การคั่วจะแบ่งออกเป็น การคั่วอ่อน การคั่วกลาง และ 
การคั่วแบบเข้ม ซึ่งจะให้สีและรสชาติของสารกาแฟที่
แตกต่างกัน จากนั้นกาแฟคั่วที่ได้ ก็จะนำาไปบรรจุลงถุง
ฟอยล์ที่เห็นวางจำาหน่ายทั่วไป
 ปัจุบันชาวไร่กาแฟบนดอยช้าง นิยมปลูก
แบบปลอดสารพิษ หรือออร์แกนิค เพราะนอกจากจะ
ประหยัดต้นทุนแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ 
ตลอดจนยังทำาให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า จะได้กาแฟที่มี 
คุณภาพปลอดสารพิษไม่ตกค้างแน่นอน นอกจากนี้ 
กาแฟของดอยช้างแห่งนีย้งัได้การรบัรองการข้ึนทะเบยีน 
เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป (EU)  
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 แสดงถึงกาแฟที่ดอยช้าง 
มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความโดดเด่นแตกต่างจากสินค้า
ประเภทเดียวกนัจากแหล่งผลติอืน่ท่ัวโลกตามมาตรฐาน 
สหภาพยุโรปกำาหนดไว้อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งความพิเศษ 
ของกาแฟบนดอยช้างแห่งนีท้ีน่่าภาคภมูใิจเป็นอย่างย่ิง 
 นี่คือ กระบวนการผลิตที่สะท้อนให้เห็นว่า 
“กาแฟ” กว่าจะขดัสฉีววีรรณออกจาก “ไร่” เพือ่มุง่หน้าสู่ 
“ร้าน” ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แล้วหากต้อง 
“ต่อยอด” โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด... การสร้าง
แบรนด์ จนทำาให้เกิดเป็น “ภูมิปัญญาขายได้” ด้วยแล้ว 
ก็คงต้องลงแรงกาย... กำาลังสมองไม่น้อยทเีดยีว...  
รูแ้บบนีแ้ล้ว กน่็าจะทำาให้ “ผูท้ีน่ยิมดืม่กาแฟ” รู้สึก 
ภาคภูมิใจ เพราะเงินที่จ่ายไปนั้น... ไม่ใช่ได้รับกาแฟรส
เลศิ” เพยีงเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการทำาให้เกดิการสืบสาน 
“ภูมิปัญญาการผลิตกาแฟแบบไทยไทย” อีกด้วย...  
ต่อไป! คงไม่มีใครกล้าบ่นว่า กาแฟแก้วละร้อยแพง
แสนแพงอีกแน่นอน..!!
 ฟังเรื่องกาแฟจากไร่...ไปร้าน...ต่อยอดสู่ 
“ภูมิปัญญาขายได้” แล้ว คงต้องยอมรับว่าไม่ใช่
เรือ่งง่าย ต่อจากนี ้เมือ่ชาวมหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
มีการบ้านในการต่อยอดความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ 
ตามนโยบายของ รศ.ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธิน อธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่กล่าวว่า “ต้องรู้จริงในสิ่ง 
ที่ท�า” โดยก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจจะเป็นกูรูและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกาแฟ
ต่อไปในอนาคต
 ก็คงต้องยอมรับว่า “ชาวสวนดุสิต” 
ก�าลังได้ “โจทย์ยาก” แต่ต่อให้ยากเพียงใดก็ต้อง
ท�าได้แน่นอน หากไม่เชื่อ!! ก็ต้องติดตามตอน 
ต่อไป… สุดท้ายขอขอบคุณปราชญ์ชาวไร่กาแฟ
ดอยช้าง/บ้านผาฮี้ และเพื่อนร่วมทางในครั้ง  
ณ ดอยช้าง จ.เชียงราย

ทีมกาแฟสวนดุสิต

หมู่บ้านดอยช้าง ก็จะเห็นต้นกาแฟอยู่ตามข้างทาง 
รอบๆ บ้าน และในป่า โดยวิธีการปลูกต้นกาแฟของ
ที่นี่ จะปลูกอยู่ใต้ร่มเงาไม้ แซมอยู่กับต้นไม้ที่มีอยู่เดิม 
และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในทุกปี
 ฟังเรื่องราวความเป็นมาของกาแฟว่า
น่าสนใจแล้ว...ฟังขั้นตอนการผลิต ก็ยิ่งตอกย�้า
ให้เห็นว่า กว่าจะได้ “กาแฟแบบแท้แท้” นั้น 
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ 
 การเก็บเมล็ดกาแฟ สำาหรับเมล็ดกาแฟ
ที่โตเต็มที่พร้อมสำาหรับการเก็บ หลังจากที่ต้องดูแล
ใส่ใจทะนุถนอมจนเติบโตสมบูรณ์ การเก็บเมล็ดกาแฟ
ที่สุกงอม จะให้ผลผลิตประมาณ 3-5 ปี และจะเก็บ
ผลผลิตได้ต่อจากนั้นประมาณ 6-8 ปี แล้วแต่สภาพ
แวดล้อมในพืน้ทีเ่พาะปลกูนัน้ๆ ซึง่ปกต ิผลกาแฟ 
จะถกูเกบ็ในช่วงเดอืนกนัยายนไปจนถงึเดอืนกมุภาพนัธ์ 

การเก็บเมล็ดกาแฟ ที่ดีที่สุด คือการใช้แรงงานคน
โดยการใช้มือปลิดเอาผลที่แก่เต็มที่มีผลสีแดง เรียกว่า 
“ผลกาแฟเชอรี่” แยกจากผลอื่นที่สุกไม่เท่ากัน ซึ่งจะ 
ช่วยให้เราสามารถเก็บกาแฟได้หลายรุ่นด้วยเหตุนี้
แรงงานคนจะมีความสามารถในการแยกแยะเมล็ด
กาแฟ โดยที่เครื่องจักรไม่สามารถทำาได้ หลักในการ
ทดสอบว่าผลกาแฟแก่เต็มที่แล้วหรือยัง จะใช้นิ้วชี้และ
หัวแม่มือบีบผลของกาแฟ หากผลของกาแฟแก่เต็มที่
แล้ว จะหลุดจากขั้วได้อย่างง่ายดาย จากนั้นผลกาแฟ
จะถูกเก็บใส่ตะกร้าเพื่อเข้าสู่กระบวนการถัดไป 
 การล้างและคัดแยกผลที่มีเมล็ดสมบูรณ์ 
นำามาเทลงบ่อนำ้าเพื่อล้างทำาความสะอาดและแยกเอา
เฉพาะเมล็ดสมบูรณ์ที่จมนำ้า ส่วนเมล็ดที่ลอยนำ้าจะถูก
คัดแยกออกไป 
 การกะเทาะเปลือก ภายหลังได้ผลกาแฟ
ที่สมบูรณ์แล้วจะต้องนำามาเข้าสู่กระบวนการกะเทาะ
เปลือกด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกกาแฟสดทันทีภายใน 
24 ชั่วโมง ภายหลังการเก็บ เรียกว่า “กาแฟกะลา” 
 การหมัก กาแฟกะลาเปียกที่ได้จากขั้น
ตอนกะเทาะเปลือกจะถูกนำามาหมักแห้งเป็นระยะ
เวลา 24 ชั่วโมง และนำาไปหมักเปียกต่ออีก 24 ชั่วโมง 
กระบวนการหมักจะช่วยในการขจัดเมือกเคลือบออก
จากกะลา ในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการแช่พักเมล็ดที่
ผ่านการหมักในนำ้าสะอาดอีก 20-24 ชั่วโมงเพื่อทำาให้
กาแฟมีกลิ่น รส สะอาดยิ่งขึ้น
 การตากกาแฟกะลา นำากาแฟกะลาที่ผ่าน
การแช่พักเมล็ดมาเทลงบนลานตากที่สะอาดและตาก
ให้แห้งด้วยแสงอาทิตย์เป็นระยะเวลาประมาณ 7-8 
วันทำาการพลิกกลับกาแฟกะลาเป็นครั้งคราวเพื่อให้
กาแฟกะลาระเหยนำ้าอย่างสมำ่าเสมอ
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจ�าปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัยประจำาปีการศึกษา 2560 นำาโดย รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์  
ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักด ี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ฯลฯ ซึ่งได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจทำาให้การปฏิบัติงานใน 
ครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เยี่ยมชม 
Suan  Dusit  Showcase ได้แก่ งานด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิง
พาณิชย์ งานด้านการจัดการสอนแบบ Active Learning และงานด้านการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารรักตะกนิษฐ
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดพิธีลงนามความร่วมมือ 
กับ Shandong Normal University
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
และลูกค้าสัมพันธ์ และ Mr.Xing  Guang  Vice-President, Shandong Normal 
University พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
การจัดการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และ 
นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย และการดำาเนินงานของสถาบันขงจื่อ วิทยาเขต 
สุพรรณบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย
ท่ี Shandong Normal University ได้เลือกลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
พร้อมกันน้ี ส�านักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
(Hanban) ได้จัดงานการแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร” 
เป็นการแสดงนาฏศิลป์จีนประกอบด้วย อาทิ การร้องเพลง การเต้นระบำา การเล่น 
เคร่ืองดนตรี และศิลปะการต่อสู้ของจีนกังฟู ท้ังหมด 12 ชุดการแสดง โดยใช้นักแสดง 
กว่า 27 ชีวิต สร้างความต่ืนตาต่ืนใจแก่แขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ หอประชุม 
ใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้ 
U Space   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่การเรียนรู้  
U Space โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารออมสิน และ ผศ.ดร. ญาลิสาฐ ์
ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวรายงานในโอกาสนี้ สำาหรับพื้นที่
แห่งการเรียนรู้ U Space  มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ Innovation Club by GSB Startup เพื่อจัด
กิจกรรมต่างๆ ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างภาวะ
ความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup นำาไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
ณ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเร่ือง “แนวทาง
การพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล 
UKPSF ในประเทศไทย”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมให้กับบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
มาบรรยายในครั้งนี้  โดยมีสาระสำาคัญ คือ กรอบมาตรฐาน UKPSF เป็นแนวทาง
หนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพคณาจารย์ เพื่อรองรับการประเมินระดับ
วิทยฐานะ Fellowship และส่งเสริมให้การสอนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
เป็นไปตามหลักสากล ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก  ทั้งนี้ ดร.สุวมาลย์ 
ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการอบรมว่า 
ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการสอน จึงพยายาม 
หาวิธีการ และเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาสนับสนุนคณาจารย์ของเรา โดยนำาตัวชี้วัด
ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF มาเป็นเกณฑ์ในการสร้างกรอบมาตรฐาน SDUPSF 
ในอนาคต เพื่อเร่งพัฒนาการสอนของมหาวิทยาลัย และเป็นโรดแมป (Roadmap) 
ผลักดันให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเลื่อนวิทยฐานะ และส่งเสริมให้
คณาจารย์มีทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21  
ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
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 SDU Timeline ฉบับเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2561 ทุกคอลัมน์
ในวารสาร ยังคงอัดแน่นเนื้อหา ข่าว หรือกิจกรรมเด่นๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน  
กองบรรณาธิการได้วางเนื้อหาของ คอลัมน์ SDU Direction เกี่ยวกับแนวนโยบาย
ท่านอธิการบดี มอบไว้ที่ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คอลัมน์ 
Special Report มีบทสรุปงาน “จากขุนเขา…. สู่ครัวของแผ่นดิน” และไฮไลท์สำาคัญ 
อีกข้อหัว คือ คอลัมน์ Show me สัมภาษณ์เปิดใจ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ แม่ทัพใหญ่ในการจัดงานว่ิง Suan Dusit Tourism Run 2018 :  
ว่ิงรอบร้ัว ทัวร์รอบเมือง ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาในงานวันช่อใหม่ ถ่ายทอดผ่าน 
คอลัมน์ Story และคอลัมน์ Academic ผลงานวิจัย น้ำาซอสผัดไทยสวนดุสิต 
นำาเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “The International Trade 
Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยอีก
มากมาย ติดตามอ่านทุกคอลัมน์ได้ในฉบับดังกล่าวนี้

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
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