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ฉบับประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2558
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จดหมายข่าวรายเดือน โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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นโยบายปีงบ 2558-2560
ใช้จุดแข็งขจัดจุดอ่อน ปรับ-ลด-เปลี่ยน
ตัวชี้วัดบางตัว เพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์งาน
ที่แท้จริง
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ผลิตแบบประณีต เพื่อคน “รัก” ข้าว
“รักษ์” สุขภาพ 

ข้าวสุก สุขใจ ข้าวมีระดับนั้นอยู่ที่ใด
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2558 เยี่ยม...!!! แย่...!!! (สุด) ยอด
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สวนดุสิตก้าวสู่การเป็นผู้น�า พร้อมแข่งขันด้วย 
MRA และ THAI TOUCH
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  เสียงตอบรับและคำ�ชื่นชม จ�กประช�คมสวนดุสิตเกี่ยวกับ  
SDU Timeline ซึ่งเปิดตัวอย่�งเป็นท�งก�รไปแล้วเมื่อเดือนมกร�คม 
ที่ผ�่นม�  ทำ�ให้กองบรรณ�ธิก�รชื่นใจและมีกำ�ลังใจที่จะทำ�หน้�ที่ 
เป็นศูนย์กล�งรวบรวมองค์คว�มรู้ต�่งๆ ที่มีอยู่ม�กม�ยภ�ยใน มสด.
เพื่อนำ�เสนอให้ทุกท�่นได้ติดต�มอ่�นกันอย่�งต่อเนื่อง และขอขอบคุณ 
ทุกหน่วยง�น คณะ สำ�นัก ที่ร่วมกันส่งข้อมูลม�เพื่อเผยแพร่ สำ�หรับ
เดือนกุมภ�พันธ์นี้เป็นเดือนแห่งคว�มรัก ทีมง�นจึงขอส่งคว�มรักและ
คว�มปร�รถน�ดีม�ยังทุกท่�นโดยนำ�ข้อมูล ข่�วส�ร คว�มเคลื่อนไหว
ม�ฝ�กทุกท่�นอย่�งจุใจเช่นเคย  เริ่มด้วยข�่วดีที่ประช�คมสวนดุสิต
ทกุท่�นรอคอยเมือ่ร่�ง  พ.ร.บ.มห�วทิย�ลยัสวนดสุติ ได้ผ่�นก�รประชมุ 
เพื่อพิจ�รณ�จ�กที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 มีน�คม 
2558 ที่ผ�่นม� ซึ่งหลังจ�กนี้จะเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของสภ�นิติบัญญัติ
แห่งช�ติ (สนช.)ต่อไป ก็เป็นข่�วที่ช�วสวนดุสิตทุกท่�นได้ร่วมแสดง 
คว�มยินดีกันถ้วนหน้�  และขอส่งต่อคว�มรักด้วย ส�ระดีๆ จ�ก
ข�่วส�ร บทคว�ม คว�มเคลื่อนไหว โดยเริ่มจ�ก เปิดวิสัยทัศน์
อธิก�รบดีสวนดุสิตใช้จุดแข็งขจัดจุดอ่อน ปรับ-ลด-เปลี่ยน ตัวชี้วัดรับ
ก�รเปลี่ยนแปลง  เปิดคว�มในใจอะไรที่ยอดแย่ที่สุดของคนสวนดุสิต 
โดยเจ�้พ่อสวนดุสิตโพล  คว�มรักษ์คว�มผูกพันในรั้วสวนดุสิต เปิดใจ
คลื่นลูกใหม่ทำ�ไมร�ยก�รทีวีแห่จองตัวให้ร่วมร�ยก�ร พบ ผอ.สถ�บัน 
วิจัยและพัฒน�น้องใหม่หน้�เดิม ข�้วสวนดุสิตข้�วของคนมีระดับ  
เปิดตัวอะไรคือ “THAI TOUCH” และเรื่องที่น่�สนใจอีกม�กม�ยใน
จดหม�ยข่�วเดือนแห่งคว�มรักฉบับนี้ 

ดร. ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
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 ด้วยก�รเติบโตและอัตร�ก�รแข่งขันที่สูงขึ้นของสถ�บัน 
ก�รศึกษ� ส่งผลให้ก�รดำ�เนินง�นในด้�นต�่งๆ ของมห�วิทย�ลัยหล�ย
แห่งเปลี่ยนแปลงไป บ�งมห�วิทย�ลัยอ�จยึดหลักและยืนหยัดอยู่บน 
จุดเดิมต�มกรอบในอดีต แต่บ�งมห�วิทย�ลัยอ�จปรับไปต�มคว�ม
เหม�ะสมและเปลี่ยนไปต�มบริบทของสังคม อย�่งไรก็ต�ม มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสวนดุสิตได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นของก�รดำ�รง
อยู่ท่�มกล�งคว�มเปลี่ยนแปลงของโลก ก�รธำ�รงรักษ�คว�มเป็นเลิศและ
คว�มเชี่ยวช�ญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงเตรียมคว�มพร้อมในก�รปรับตัว
มีคว�มยืดหยุ่นในก�รบริห�รจัดก�ร โดยทบทวนเป�้หม�ยและกระบวน
ทัศน์ของมห�วิทย�ลัยเพื่อให้สอดรับกับก�รเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยสนับสนุน
ให้ก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัยเป็นไปอย�่งมีประสิทธิภ�พ และบรรลุ
ต�มเป�้หม�ยต�มแผนง�นที่ว�งไว้ ส่งผลต่อก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง และ
คว�มยั่งยืนของมห�วิทย�ลัยต่อไป
 ปัจจุบันก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต 
ภ�ยใต้แผนกลยุทธ์ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิตประจำ�ปี พ.ศ. 
2557-2560 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นในปี 
งบประม�ณ 2557 ที่ผ�่นม� เพื่อกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของ
มห�วิทย�ลัยต่อไปให้ชัดเจนขึ้น จ�กข้อสรุปของก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
ก�รเพื่อทบทวนทิศท�งก�รพัฒน�และจุดเน้นสำ�หรับปี พ.ศ. 2558-2560 
และผลก�รอภิปร�ยร่วมกันของคณะกรรมก�รบริห�รมห�วิทย�ลัยในก�ร
ประชุมครั้งที่ 1(22)/2558 ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รสภ�
มห�วิทย�ลัยฯ ในก�รประชุมครั้งที่ 2(36)/2558 สรุปได้ว่�จุดเน้นของ
ก�รพัฒน�และทิศท�งก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับปีงบประม�ณ 2558-2560 
ของมห�วิทย�ลัยมีแนวท�งดังนี้
 • เนื่องจ�กงบประม�ณร้อยละ 48.56 ของมห�วิทย�ลัย คือ 
ค่�ตอบแทนบุคล�กร ดังนั้น ก�รใช้ศักยภ�พของบุคล�กรที่มีอยู่ให้ม�ก
ที่สุดร่วมกับก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศให้เกิดประโยชน์ในก�รบริห�ร
จัดก�รและก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อสร้�งเป็นนวัตกรรม จึงเป็นก�รนำ�เอ� 
จุดแข็งของมห�วิทย�ลัยม�ขจัดจุดอ่อน โดยจัดทำ�เป็นระยะเป้�หม�ย 
(Milestone) ดังนี้

 - ปี พ.ศ. 2558  เน้นก�รส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�นวัตกรรม 
โดยประยุกต์ใช้องค์คว�มรู้ นวัตกรรมในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและก�ร
บริก�รวิช�ก�ร และก�รสืบทอดตำ�แหน่งบริห�ร (Succession plan)
 - ปี พ.ศ. 2559 เน้นก�รเชื่อมโยงระหว่�งนวัตกรรมและก�ร
จัดก�รทรัพย�กร เพื่อให้เกิดประโยชน์รอบด้�น โดยบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น
และคว�มรู้ระหว�่งบุคล�กรในแต่ละหน่วยง�นเข้�ด้วยกันเพื่อสนับสนุน
ก�รทำ�ง�นเป็นเครือข่�ย ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และก�รเสริมสร�้ง
คว�มเป็นสวนดุสิต 
 - ปี พ.ศ. 2560 ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 
สร้�งก�รยอมรับ โดยส่งเสริมอัตลักษณ์เฉพ�ะของสวนดุสิตให้เกิดขึ้นกับ
บุคล�กรและวิถีก�รทำ�ง�น 
 • ก�รปรับลดหรือปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดบ�งตัวเพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงก�รดำ�เนินง�นบนพื้นฐ�นคว�มเป็นเลิศของมห�วิทย�ลัย
อย�่งแท้จริง ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดและก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นจะคำ�นึง
ถึงกระบวนก�รและวิธีก�รได้ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่แท้จริงจ�กก�ร
ทำ�ง�น เพื่อสะท้อนกลับไปยังวิสัยทัศน์และก�รดำ�เนินง�นที่เป็นเลิศของ
มห�วิทย�ลัย
 • ก�รจัดโครงก�รหรือกิจกรรมให้มีคว�มเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกัน ส�ม�รถตอบตัวชี้วัดเป้�หม�ยต�มคำ�ขอเสนองบประม�ณ
ประจำ�ปีและแผนกลยุทธ์ของมห�วิทย�ลัย โดยก�รดำ�เนินง�นของหน่วย
ง�นต�มแผนปฏิบัติร�ชก�รปี พ.ศ. 2558 จะปรับแผนก�รดำ�เนินง�นได้
ต�มคว�มเหม�ะสม และแผนปฏิบัติร�ชก�รปี พ.ศ. 2559 จะเปลี่ยน 
จุดเน้นเป็นก�รดำ�เนินง�นต�มงบลงทุนและคำ�เสนอของบประม�ณ 
ปี พ.ศ. 2559 เป็นหลัก

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี
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นโยบายปีงบ 2558-2560
ใช้จุดแข็ง

ขจัดจุดอ่อน
ปรับ-ลด-เปลี่ยน

ตัวชี้วัดบางตัว เพื่อสะท้อนถึง
ผลลัพธ์งานที่แท้จริง

SDU Direction



 ด้วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ โรงเรียนก�รท่องเที่ยวและ
ก�รบริก�ร ส�ข�ก�รท่องเที่ยว มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต ได้ริเริ่ม 
“วาปีบุษบากรวิชาการ โดยได้รับพระบรมร�ช�นุญ�ติ ”อันเป็นง�นวิช�ก�ร
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อห�ที่ใช้ในก�รเรียนก�รสอน เพื่อเป็นก�รแสดงให้เห็น
ถึงศักยภ�พท�งวิช�ก�รที่มีคว�มลุ่มลึกของคณ�จ�รย์ออกสู่ส�ยต�สังคม
ภ�ยนอก ตลอดทั้งเป็นพันธกิจสำ�คัญในก�รบริก�รวิช�ก�ร อีกทั้งเป็น
แหล่งอ้�งอิงท�งสังคมที่อุดมปัญญ�
 ท้ังน้ีท�งโรงเรียนฯได้ขอพระบรมร�ช�นุญ�ติจ�กพระบ�ทสมเด็จ 
พระเจ�้อยู่หัว ผ�่นท�งสำ�นักพระร�ชวังและสำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร 
กร�บบังคมทูลขอพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ต ใช้พระน�ม “พระเจ้�
บรมวงศ์เธอชั้นที่ 5 พระองค์เจ�้หญิงว�ปีบุษบ�กร” เป็นชื่อง�นสัมมน�
วิช�ก�ร พระองค์ทรงเป็นพระร�ชธิด�ในพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล�้
เจ้�อยู่หัว พระองค์ที่ 68 ประสูติแด่ เจ้�คุณจอมม�รด�พร้อม เมื่อวันที่ 25 
มิถุน�ยน พ.ศ. 2434 ส้ินพระชนม์ วันท่ี 15 ธันว�คม พ.ศ. 2525 พระชนม�ยุ 
91 ปี ทรงเป็นพระร�ชธิด�พระองค์สุดท้�ยในรัชก�ลที่ 5 ที่มีพระชนม�ยุ
ถึงรัชก�ลที่ 9 และทรงมีพระชนม�ยุย�วน�นที่สุดด้วย ทรงเคยประทับอยู่ 
ณ พระตำ�หนักเย�วภ� อันเป็นที่ตั้งของ สถ�บันภ�ษ�ศิลปะและวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต ก่อนจะเสด็จไปประทับ ณ พระตำ�หนัก 
ว�ริชเวสม์ บ้�นสวนนอก ริมคลองส�มเสน นับต้ังแต่เหตุก�รณ์เปล่ียนแปลง 
ก�รปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงสิ้นพระชนม์
 ง�นสัมมน�วิช�ก�ร “ว�ปีบุษบ�กรวิช�ก�ร โดยได้รับพระบรม
ร�ช�นุญ�ติ” จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น ถือเป็นโครงก�รแรก และโครงก�รเดียว 
ในมห�วิทย�ลัยที่ได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณโดยตรง ดังปร�กฏหลักฐ�น 
จ�กสำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร ลงเลขท่ี รล 0002.4/30110 วันท่ี 13 พฤศจิก�ยน 
พ.ศ. 2555 โดยมีท่�นผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลข�ธิก�รสภ�องคมนตรี 
รองร�ชเลข�ธิก�รปฏิบัติร�ชก�รแทนร�ชเลข�ธิก�ร เป็นผู้รับสนอง
พระบรมร�ช�นุญ�ติ โรงเรียนก�รท่องเที่ยวฯ จึงได้คิดต่อยอดง�นวิช�ก�ร

อันทรงคุณค่�ดังกล่�ว เพื่อก้�วไปสู่ก�รจัดตั้ง “ศูนย์ว�ปีบุษบ�กรวิช�ก�ร 
โดยได้รับพระบรมร�ช�นุญ�ติ” ขึ้น ณ ห้อง 10405 อันเป็นศูนย์ที่ให้ 
คว�มรู้ อบรม รวบรวมฐ�นข้อมูล เอกส�ร ตำ�ร� บทคว�ม ง�นวิจัย ท้ังไทย 
และต่�งประเทศ ตลอดท้ังยังดำ�เนินกิจกรรม ว�ปีบุษบ�กร วิช�ก�รฯ 
ออกสู่สังคมภ�ยนอก ซึ่งที่ผ�่นม�ได้ดำ�เนินก�รม�แล้ว 3 ปี นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 ในเรื่อง พระร�ชสำ�นักฝ�่ยใน รัชก�ลที่ 4-6, ปี พ.ศ. 2556  
เรื่อง ฝรั่งรู้สย�มเห็นในส�ยพระเนตรพระจอมเกล้�, ปี พ.ศ. 2557 เรื่อง 
เสน่ห์ยุโรป และในปี พ.ศ. 2558 น้ี กำ�ลังจัดทำ�ภ�ยใต้ เร่ือง มิงก�ล�บ� ชิน 
(รู้จักเมียนม่�ร์กันเถอะ) ขอให้ท่�นผู้สนใจคอยติดต�มคว�มเจริญงอกง�ม
ท�งวิช�ก�รของเร�ได้ต่อไป
 นี่คือสิ่งหนึ่งที่คณ�จ�รย์คนธรรมด� ณ สวนดุสิต คิดขึ้นและ
ทำ�ขึ้น จนประสบคว�มสำ�เร็จ แต่ก็ไม่รู้ว่�ถ้�ไม่เขียนบทคว�มนี้จะมีคนรู้ 
คนเห็น คนร่วมง�น ซักกี่คน แต่ก็ตั้งใจทำ�ต่อไป เพื่อมห�วิทย�ลัยของเร� 
“สวนดุสิต”

อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ

งานสัมมนาวิชาการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ”เสน่ห์ยุโรป” โดยมี 
ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน

ณ ห้องประชุมลำาพอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมและพระราชทาน 
นำา้พระมหาสงัข์ เนือ่งในวโรกาสฉลองพระชนัษา ครบ 80 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากร ณ พระตำาหนักวาริชเวสม์

ตราประจำาพระองค์ 
และพระรูป 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าหญิงวาปี

บุษบากร
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 “ชาวนารู้ว่า ข้าวหอมมะลิ
ที่เขาปลูกเราเอามาจำาหน่าย

ให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
ในสวนดุสิตได้ทาน

แค่นี้ชาวนาก็มีความสุขแล้ว” 

 “ข้�ว” อ�ห�รมื้อสำ�คัญที่เร�ตักใส่ป�กรับประท�นอยู่ทุกๆ มื้อ
นั้น คุณประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่กระบวนก�รผลิตเพียงอย่�งเดียว แต่หล�ยคน
อ�จมองที่ร�ค�ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ เมนูสำ�หรับคน Ú“รัก” ข้�ว “รักษ์” 
สุขภ�พมื้อนี้ Special Report จัดข้�วอินทรีย์ ที่ผ่�นก�รปลูกแบบประณีต 
และกรีนเทคโนโลยี จัดใส่จ�นให้ทุกๆ มื้อของคุณเป็นมื้อพิเศษเพร�ะข�้ว
สวนดุสิต เป็นข�้วของคนมีระดับ คอนเฟิร์มหนักแน่นถึงคุณภ�พข้�วเป็น
อย�่งดี โดย น�ยกิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ ผู้จัดก�รโครงก�รโรงสีข้�ว 

สวนดุสิตทำานา ผลิตข้าวสำาหรับคนมีระดับ
 ด้วยแนวคว�มคิดเริ่มต้นในก�รปลูกข�้วของสวนดุสิต คือก�ร
ปลูกข�้วอินทรีย์ แบบไร้ส�รพิษ เริ่มแรกสวนดุสิตลงพื้นที่ทำ�คว�มร่วมมือ 
กับช�วน�ใน จ.พิษณุโลก ด้วยระยะเวล� 5 ปี ท้ังทดลอง สร้�งคว�มม่ันใจ 
ในคุณภ�พ และคว�มรู้ที่เร�ส�ม�รถทำ�ให้เกิดขึ้นจริงรวมถึงมีผลผลิตที่ดี 
จนส�ม�รถได้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมอยู่ในโครงก�รประม�ณ 50 ร�ยใน 
จ.พิษณุโลก และเป็นที่ปรึกษ�ให้กับเกษตรกรใน จ.อำ�น�จเจริญ อีกกว�่ 
200 ร�ย

“ชาวนาเขาไม่เชื่อ เราจึงต้องให้บุคลากรสวนดุสิตทำาให้เขาเห็น เขา
ถึงจะเชื่อ คนไทยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่า ถ้าทำาอะไรที่ไม่เหมือนคน
อื่น นั่นคือของแปลกประหลาด”

  ก่อนหน้�นี้ช�วน�ไปตรวจเลือดแล้วเจอส�รเคมีตกค้�งในเลือด
ม�กกว�่คนปกติ อ�จเป็นเพร�ะกระบวนก�รทำ�น�แบบที่เคยทำ�นั้นต้อง
ใช้ส�รเคมีม�ก เข�จึงตัดสินใจเข้�โครงก�ร  ครั้งแรกไม่ได้สนใจว่�จะได้
ผลผลิตม�กหรือน้อย แต่สิ่งที่ช�วน�สนใจคือ “ข้าวของเขาได้ไปอยู่ในที่
ที่มีคุณค่า” 
 ช�วน�ทำ�ข้�วอินทรีย์ไปข�ยโรงสีข้�วทั่วไป ท�งโรงสีข้�วก็เอ� 
ไปรวมกับข�้วทั่วๆ ไป ช�วน�ก็เลยรู้สึกเสียด�ยเพร�ะเฝ้�ดูแลม�เป็น
อย�่งดี จนกระทั่งสวนดุสิตเข้�ไปดูแล ข�้วของเข�ก็ได้ถูกคัดแยก มีก�ร
แยกระหว�่งข้�วอินทรีย์กับข�้วธรรมด� และมีก�รจัดก�รอย่�งดี แล้วเอ�
ม�จำ�หน่�ยภ�ยในมห�วิทย�ลัย และที่สำ�คัญช�วน�รู้ว่� “ข้าวหอมมะลิ” 
เร�เอ�ม�จำ�หน่�ยให้นักเรียน นักศึกษ� อ�จ�รย์ได้ท�น แค่นี้ช�วน�ก็มี
คว�มสุขที่ทำ�ของดีๆ ออกม� 

ข้าวสวนดุสิต
ข้าวของคนมีระดับ
ผลิตแบบประณีต
เพื่อคน
“รัก” ข้าว
“รักษ์” สุขภาพ
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ปลูกข้าวแบบประณีต ย่ิงเพ่ิมระดับคุณภาพชีวิตให้คนทานข้าว
 ก�รปลูกข้�วแบบประณีต หรือที่เรียกว่� SRI (System of Rice 
Intensification) เป็นก�รปลูกข้�วแบบใช้นำ้�น้อย แบบไม่ให้นำ้�ขังอยู่ในน� 
หรือก�รปลูกข้�วแบบแกล้งข้�ว ก�รปลูกในลักษณะนี้จะเป็นก�รช่วยลด
ปัญห�โลกร้อน และได้ผลผลิตข้�วที่เพิ่มม�กขึ้น ซึ่งก�รปลูกข�้วแบบให้นำ้�
ขังอยู่ในน�แบบเดิมนั้น เป็นก�รสร้�งก๊�ซมีเทนให้ลอยขึ้นไปในอ�ก�ศ    
ทำ�ให้เกิดปร�กฎก�รณ์ก๊�ซเรือนกระจก ซึ่งแถบยุโรปเข�มีคว�มกังวล
เรื่องนี้เป็นอย�่งม�ก ในฐ�นะที่เป็นมห�วิทย�ลัย เร�ควรจะต้อง
ทำ�ก�รทดลองปลูกข้�วในลักษณะนี้ในช�วน�ได้เห็น  

 ปัจจุบันสวนดุสิตมีแปลงน�จำ�นวน 250 ไร่ ในเขต

โรงเรียนทห�รก�รสัตว์ กรมก�รสัตว์ทห�รบก จ.นครน�ยก

เป็นพ้ืนท่ีให้คนสวนดุสิตทำ�น� ปลูกข�้วอินทรีย์แบบประณีต

และกรีนเทคโนโลยี พร้อมรถเกี่ยวข้�วสุดหรูติดป้�ยแสดง

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” อย่�งชัดเจน 

กองบรรณาธิการ

“ชาวนาเขาไม่เชื่อ เราจึงต้อง
 ให้บุคลากรสวนดุสิต

 ทำาให้เขาเห็น เขาถึงจะเชื่อ 
 คนไทยมีความรู้สึก

 อย่างหนึ่งว่า ถ้าทำาอะไร
ที่ไม่เหมือนคนอื่น

 นั่นคือของแปลกประหลาด”
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 เมล็ดพันธุ์ธัญพืชเกิดขึ้นม�ให้สิ่งมีชีวิตได้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นม�โดยลำ�ดับตั้งแต่ในยุค
ก่อนประวัติศ�สตร์ คว�มอบอุ่นของโลกที่อยู่ใต้
เส้นศูนย์สูตรโอบอุ้มชีวิตต่�งๆ ด้วยธรรมช�ติที่
กินได้อย่�งมีศักยภ�พกว่�ด้�นบนของโลกกลมๆ 
ใบนี้ที่หน�วเย็น 
 ด้วยเหตุของอ�ห�รที่ตอบสนองต่อ
คว�มต้องก�รพ้ืนฐ�นของร่�งก�ยได้เป็นอย่�งดี 
นี้เอง คว�มเจริญที่มีพัฒน�ก�รได้สร้�งคว�ม
เป็นมนุษย์ที่ชีวิตมีคว�มหม�ยเชิงอ�รยะขึ้น เมื่อ
ท้องอิ่ม สติปัญญ�เกิด ส�ม�รถจัดแจงชีวิตได้
ม�กกว่�แค่ล่�สัตว์และโยกย้�ยถิ่นฐ�นไปเรื่อยๆ 
ม�สู่ก�รลงหลักปักฐ�น “ทำ�กิน” ซึ่งรวมถึงก�ร
หยุดเดินท�งเพื่อ “เก็บ” ม�สู่ “ปลูก” เมล็ดพันธุ์
อ�ห�รและปัญญ�ของแหล่งอ�รยะธรรมสำ�คัญๆ
ในบรรพก�ล ไม่ว่�จะเป็นจีน อินเดีย กรีก โรมัน 
ม�ถึงกลุ่มลุ่มน้ำ�ทั้งหล�ยในอุษ�คเณย์  
 นักวิช�ก�รต่�งเห็นร่วมกันในเรื่องร�ว
ของอ�ห�รว�่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่�ง 
และเป็นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต�มคว�มเห็น
ของคนในสังคมนั้นๆ เช่น Coon ที่มีคว�มเห็น

.....Cuisine can be invented, circulated 
and lost                                        
 วัฒนธรรมของจีนที่ห่อหุ้มด้วยคว�มเชื่อ
ต�มหลักขงจื๊อ ระบุถึงว�่ ที่เรียกว่�อ�ห�รอัน
เหม�ะสมนั้น คือ ข�้วและผัก (fan and cai) 
เท�่นั้นลงตัวแล้ว ม�กกว�่นี้จะรับอะไรขึ้นอยู่
กับบริบทน�น� ก�รผลิตซ้ำ�ด้�นอ�ห�รซ่ึงเป็น
กระบวนก�รท�งวัฒนธรรมจึงต้องใช้พื้นที่เป็นตัว
ศึกษ�ถึงคว�มหม�ยเหล่�นั้นด้วย  
 อย�่งไรก็แล้วแต่ ข้�วไม่เคยถูกละเลย
จ�กก�รสร้�งคว�มหม�ยของมนุษย์เลย.... 
 คว�มเช่ือและอ�ห�รถูกผูกโยงเพ่ือก�ร
สร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รม�ตั้งแต่โบร�ณ 
ตัวอย่�งที่เป็นส�กลม�กก็คือเทวด�ผู้ดูแลให้มี
และรักษ์ข้�ว วัฒนธรรมของกรีกและช�วเอเชีย 
ซึ่งรวมไทยด้วยนั้น ต่�งมีแม่เซเรส (Ceres) และ
แม่โพสพเป็นเทพยด�ฝ�่ยหญิงผู้เป็นแม่มอบชีวิต
ให้แก่หมู่มวลมนุษย์ ด้วยเห็นเป็นเอกฉันท์ว่�ข้�ว
เป็นอ�ห�รหลักและจำ�เป็นอย่�งยิ่ง… ข�ดข้�ว
เร�ต�ย  

สนับสนุนก�รมีพัฒน�ก�รที่ศิวิไลซ์ของมนุษย์ที่
เสนอข�้งต้น:
“The introduction of cooking may 
well have secured early man’s
survival, and been the decisive 
factor which led man from
a primarily animal existence into
one that was more fully human.”
 เมล็ดพันธุ์ที่เป็นอ�ห�รหลักของมนุษย์
แตกต�่งกันไปต�มสภ�พของภูมิประเทศและภูมิ
อ�ก�ศ แต่จะแตกต่�งเชิง “รส” (taste) แต่ใน
เชิง “รสนิยม” (Taste) คว�มหม�ยอย�่งหลังนี้ 
ชี้ให้เห็นถึงหน้�ที่และคว�มสำ�คัญของข�้วเหล�่
นี้อย�่งเข้มข้น และเป็นคว�มหม�ยร่วมกันอยู่ใน
หล�ยมุมโลก บอกกล�่วเล่�สิบและแบ่งปันทั้งที่
ชื่นชอบและไม่ใช่ ซึ่งเกี่ยวโยงกับชีวิตของมนุษย์
อย�่งแนบแน่น Sidney Mintz ได้ศึกษ�ไว้ใน
หล�ยๆ ง�นเขียนอย่�งน่�สนใจ
… link people feeling about food in some 
particular culture with the food that people 
in that society customarily eat....

ข้าวสุก สุขใจ
ข้าวมีระดับนั้นอยู่ที่ใด
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“อดข้าวดอกชีวาวาย”   
 มนุษย์ไม่เคยให้อ�ห�รออกไปจ�กชีวิต 
แน่นอนว�่ด้วยเหตุแห่งอ�ห�รเป็นจุดเริ่มต้นที่
แรกสุดของชีวิต แต่ย่อมมีคนไม่น้อยที่เห็นต่�ง
ถึงแม้สักพักร่�งก�ยก็ส่งเสียงร้องให้เห็นเป็น
ประจักษ์อยู่ทุกเม่ือเช่ือวัน และอีกวันละหล�ยคร้ัง 
ข้�วจึงถูกให้คว�มหม�ยต�มค่�นิยมของสังคม
และเปลี่ยนแปลงอยู่บ้�ง 

สำารับอาหารไทยและใครๆ ในโลกหล้า
  ต�มหลักก�รพย�ย�มเรียนรู้ถึงคนผ่�น
อ�ห�รก�รกินของนักม�นุษยวิทย� อ�ห�ร
มีโครงสร้�งที่ชี้ให้เห็นชีวิต เห็นก�รปกครอง 
วัฒนธรรมและคว�มเช่ือ โดยอ�ห�รท่ีเพ่ง
พิจ�รณ� นั้นต้องมองไปยังองค์ประกอบของมื้อ
และไปถึงจำ�นวนมื้อ ซึ่งได้แก่อ�ห�รหลักและ
องค์ประกอบอื่นๆ เมื่อข้�วจ้�ว ข้�วเหนียว ข�้ว
กล้อง ข้�วส�ลี ต่�งเป็นของหลักที่อยู่ในรูปข้�ว
หรือในรูปอื่นๆ ก็ต�ม อ�ห�รที่ทำ�ขึ้นเพื่อเชิดชู
รสช�ติของข้�วค่อยๆ เข้�ม�มีบทบ�ทต่อข�้ว
และแย่งซีนจ�กข้�วไปบ้�ง เมื่อจะรับอ�ห�ร
ให้มีระดับย่อมต้องทำ�ให้อ�ห�รนั้นๆ เป็นทั้ง
อ�ห�รต� อ�ห�รก�ย อ�ห�รใจ และอ�จไป
ถึงอ�ห�รเสน�ะหูเสียอีกถ้�เป็นอ�ห�รสำ�รับ
ช�ววัง แต่แม้นจะมองไปที่พื้นที่ข�ดแคลนเช่น
อีส�น อ�ห�รของลูกข้�วเหนียวก็บอกกล่�วเล่�
เรื่องของเข�อร่อยอย่�งเข�และตรงไปตรงม�
ที่สุด แม้เอ�อ�ห�รอีส�นม�ผลิตแบบธุรกิจยัง
พบว�่แทบไม่ต้องประดิษฐ์อะไรม�กแต่ก็ถูกใจ
แบบน�น�ช�ติได้ เพร�ะนั่นคือเรื่องร�วที่ใกล้
ธรรมช�ติที่สุดแล้ว

 ข้�วและกับข้�วท่ีถนอมคว�มเป็นธรรมช�ติ 
และส่งมอบม�ถึงผู้รับประท�นอ�ห�รเป็นเร่ือง 
ท่ีกำ�ลังตอบโจทย์สำ�หรับพ้ืนท่ีอ�ห�รดังๆ ทั่วโลก 
จ�กก�รได้รับเชิญไปบรรย�ยและส�ธิตอ�ห�ร
ไทยที่ Culinary Institute of America, 
California Campus: Napa Valley ถึงห้�ครั้ง 
ในรอบสิบปี ก�รได้อยู่ในบรรย�ก�ศของผู้มีอ�ชีพ 
และพูดภ�ษ�เดียวกันท�งด้�นอ�ห�ร ได้พบเห็น
ว่�ในโลกที่เข้�สู่คว�มเป็นอุตส�หกรรม และ
วนเวียนอยู่ในโลกแห่งทุนและมีก�รบริโภค
ท่ีนำ�พ�ชีวิตไปป่วยและต�ยไวก่อนที่อื่นใดๆ 
ในโลกได้สะดุดตนและหันกลับม�และไม่ลดละ
ในก�รแสวงห�ชีวิตและอ�ห�รที่ช้�ลง (Slow 
Life and Slow Food) หรือแม้แต่ในปีปัจจุบัน
ที่ร�งวัลด�วมิชลิน (Michelin Star Award)
ที่ทรงค่�แห่งส�ยอ�ห�รต่�งลงประดับบ่�แก่เชฟ
ที่เดินเรื่องด้วยธรรมช�ติ อ�ห�รพื้นถิ่น อ�ห�ร
ต�มฤดูก�ลที่ให้ค�่ท�งสุขภ�พและจิตใจแก่
มนุษย์ได้ เช่นกลุ่มเชฟท�งสแกนดิเนเวีย (Nordic 
Cuisine)
 น่�ตั้งคำ�ถ�มกับครัวไทยว่�… ด้วยคว�ม
ได้เปรียบทั้งท�งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแต่
เร�ห�ด�วแทบไม่มี….
 “ข้าว” และ “กับข้าว” ของครัวไทยเป็น
ง�นชีวิตที่มีระดับแตกต่�งกันไป คว�มละเมียด
ละไมอย่�งที่สุดที่ส�ม�รถส่งมอบคว�มเป็น
ธรรมช�ติคงต้องยกให้ไว้ที่อ�ห�รช�ววัง ไล่
ลงม�ยังอ�ห�รบ้�น อ�ห�รร้�นที่ใส่ใจ ม�จน
กระทั่งถึงร้�นอ�ห�รทั่วไปที่มีข้อจำ�กัดด�้น
ร�ค�และต้นทุนที่วิ่งไล่ หรือแม้กระทั่งอ�ห�ร
แบบอุตส�หกรรมที่กระบวนก�รผลิตถูกควบคุม
และแทรกแซงจ�กระบบคุณภ�พแบบน�น�ช�ติ  
โดยแบบหลังๆ ม�นี้ธรรมช�ติและคว�มสดใหม่
ถูกต่อรองด้วยคว�มหม�ยของปริม�ณไปเสีย
 ข้�วที่เป็นพระเอก ยังมีคนไทยอีกกี่คนที่
ไม่ใช่แค่แสวงห�ข้�วออร์แกนิค แต่เป็นข้�วรอนำ้�

จ�กฟ้�เท่�นั้น ข้�วที่เก็บเกี่ยวใหม่ ข้�วที่ 
ผู้ปลูกผู้เกี่ยวมีวัฒนธรรมถนอมและเค�รพ 
รักข้�วไม่อย�กให้แม่โพสพปวดใจ ข้�วที่คนกิน
รู้ว่�ชื่อ “หอมมะลิ” และ หุง และคดเบ�ๆ ให้
เมล็ดข้�วสวยอย่�งดีง�ม ให้สมศักดิ์ศรีของน�ม
นี้ได้จริง หรือแม้แต่จัดกับข�้วหรืออ�ห�รต�ม
สำ�รับที่ให้ค่�ต่อข้�วได้จริง (ประเด็นโครงสร�้ง
สำ�รับไทยนี้ให้อ้�งอิง แม่ครัวหัวป่�ก์ของท่�น 
ผู้หญิงเปลี่ยนภ�สกรวงศ์) 
 ก�รข�ดแคลนเวล�ร่วมสำ�รับของคนใน
ครอบครัวนี้เป็นว�ระแห่งช�ติ คว�มรู้ที่สืบทอด
จ�กรุ่นสู่รุ่นที่กำ�ลังห�ยไปจ�กวัฒนธรรมไทย 
ประเภทของอ�ห�รไม่ใช่ส่วนที่ห�ยไปจ�กโต๊ะ
อ�ห�รไทยเท่�นั้น และกำ�ลังส่งผลต่อคว�ม
หล�กหล�ยและคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รของช�ติ
จริงนั้นกำ�ลังถูกท�้ท�ยจ�กทุนใหญ่ ธรรมช�ติ
ที่อุดมสมบูรณ์ถูกเมินเฉยจ�กผู้บริโภคช�วไทย 
ก�รผลิตเป็นก�รผลิตซ้ำ�เชิงมหึม�ที่ย�กสำ�หรับ
เกษตรกรรมแบบธรรมช�ติจะท�นทน
 คว�มเป็นผู้มีด�วประดับอย่�งที่เติบโต
ในประเทศที่ข�ดแคลนตัวช่วยท�งธรรมช�ติ
ที่สแกนดิเนเวีย แต่ไม่ข�ดแคลนสมองและ
รสนิยมต่อคว�มเป็นผู้มีระดับในร�ยละเอียดของ
ชีวิตไม่ใช่แค่ที่โต๊ะอ�ห�รแต่ไปจนกระทั่งถึงสิ่ง
แวดล้อมและวัฒนธรรมของช�ติ เป็นเรื่องที่คน
ไทยควรถ�มห�จ�กคว�มสุขที่สุกงอมแท้ๆของ
ตนเองว่�ในข้อได้เปรียบท�งธรรมช�ติที่มีอยู่แต่
เร�กลับไปไม่ถึง “ระดับ” นี้

คงต้องถามกันอีกที...
สิ่งใดหนอ ที่กั้นกลางความกินดีมีสุข
ของเรา เรื่องเล่าของวัฒนธรรม
อาหารไทย ที่ว่าดีงาม... 
หรือจะเป็น บุญเก่า

โดย อาจารย์ ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ
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“เรากินบุญเก่าจริง แต่ในขณะเดียวกันเราก็สร้าง
บุญใหม่ด้วย โดยการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สวนดุสิต
สร้างชื่อเสียงด้านอาหารจากรุ่นสู่รุ่น การทำาให้บุคคล
ทั่วไปยอมรับ โดยการถูกเชิญไปร่วมงานต่างๆ ทั้งรูปแบบ
พิธีกรรายการอาหาร วิทยากรให้ความรู้ ผมมองว่าเป็น
ความสำาเร็จแบบรูปธรรม จับต้องได้”
 ทีมบรรณ�ธิก�รต�มม�เปิดใจ อ.พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์  
ผู้เชีย่วช�ญด้�นอ�ห�ร ศนูย์ปฏบิตักิ�รอ�ห�รน�น�ช�ติ โรงเรยีนก�รเรอืน 
มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสวนดสุติ (มสด.) ในก�รออกร�ยก�ร “รูปสวยรวยรส” 
ท�งช่อง 7 ว�่มีที่ไป ที่ม�เป็นอย�่งไร ถึงกระโดดไปยืนทำ�
กับข้�วอยู่หน้�ทีวี จนโด่งดังขน�ดนี้
 อาจารย์เล่าถึงที่มา-ที่ไป ในการไปถ่าย
รายการดังกล่าวให้ฟังหน่อยค่ะ?
 บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ 
จำ�กัด ผู้ผลิตร�ยก�รส�รคดี กระจกหกด้�น 
สถ�นีโทรทัศน์ช่อง 7 มีสัมพันธ์ที่ดีม�อย�่งต่อ
เนื่องกับสวนดุสิต เร�ร่วมง�นกันม�นับ 10 ปี
แล้ว จนปัจจุบันท�งบริษัทผลิตร�ยก�รใหม่ 
“รูปสวยรวยรส” ขึ้น มีแนวคิดอย�กจะปรับรูป
แบบร�ยก�รให้มีคว�มทนัสมยั เน้นให้ผูช้มท�ง
บ้�นดูแล้วส�ม�รถทำ�อ�ห�รต�มได้จรงิ และหน�้ต�
ของอ�ห�รต้องทำ�ออกม�ดูดีน่�รับประท�น ท�งบริษัท
เห็นศกัยภ�พ ทีเ่ร�มี ตลอดจนชือ่เสยีงด้�นคหกรรมศ�สตร์
ของมห�วทิย�ลยัฯ จึงเชิญร่วมเป็นพิธีกร ออกอ�ก�ศทุกวันพฤหัสบดี 
เวล� 17.58-18.00 น. ช่วงเวล�ก่อนเค�รพธงช�ติครับ
 ถามแทนใครที่ยังไม่รู้ พิธีกรคู่กับอาจารย์ ก็เป็นนักศึกษา
ของสวนดุสิตด้วย?
 ใช่ครับ ก่อนหน้�นี้ผมไม่ได้ถูกว�งเป็นพิธีกรหลักนะ ท�งบริษัท
ให้ช่วยห�พิธีกรให้หน่อย บอกรูปแบบร�ยก�รว่�ต้องก�รคนที่ส�ม�รถ
อธิบ�ยวิธีก�รทำ�ได้ดี มีคว�มเป็นตัวของตัวเอง ที่สำ�คัญทำ�อ�ห�รเป็น
จริงๆ ตนเลยส่งนักศึกษ�ทั้งหมด 8 คน ให้ท�งบริษัทได้คัดเลือก ผู้ชนะ 
คือน�ยวุฒิชัย ศรีเจริญชัย (น้องหนุ่ย) นักศึกษ�หลักสูตรอุตส�หกรรม
อ�ห�รและก�รบริก�ร เพิ่งสำ�เร็จก�รศึกษ�เมื่อปี 57 ที่ผ่�นม� ร่วมผลิต
ร�ยก�รในครั้งนี้ด้วย
 คนส่วนใหญ่ยังกังขาว่า สวนดุสิตโดดเด่นด้านอาหารจริงๆ
หรือเพราะกินบุญเก่ากันแน่?
 เอ่อ... มุมมองผมนะ เร�ก็ถือว่�กินบุญเก่�อยู่จริง แต่ในขณะ
เดียวกันเร�ก็สร้�งบุญใหม่ด้วย โดยก�รพัฒน�ตนเองอยู่เสมอ สวนดุสิต
สร้�งชื่อเสียงด้�นอ�ห�รจ�กรุ่นสู่รุ่น ก�รทำ�ให้บุคคลทั่วไปยอมรับ โดย
ก�รถูกเชิญไปร่วมง�นต่�งๆ ทั้งรูปแบบพิธีกรร�ยก�รอ�ห�ร วิทย�กร

ให้คว�มรู้ นับเป็นคว�มสำ�เร็จที่งดง�ม นอกจ�ก
ร�ยก�รรูปสวยรวยรสแล้ว ยังมีโอก�สร่วมง�นอื่น

อีกม�กม�ย อ�ทิ ร�ยก�รด�ร�ศ�สตร์ ช่องไทยรัฐ
ทีวี (HD 32) ตอนที่ 20 ศ�สตร์แห่งอ�ห�รช�ววัง, 

ร�ยก�รทำ�กินได้ทำ�ข�ยดี ร่วมกับ กศน.กทม. ผลิต
ร�ยก�รสอนวิธีก�รทำ�ขนมไทย ออกอ�ก�ศช่อง ETV ฯลฯ 

ผมจึงมองว�่เป็นคว�มสำ�เร็จแบบรูปธรรม มันส�ม�รถจับต้องได้
จริง
 คำาถามสุดท้าย สวนดุสิตได้อะไรจากการไปออกรายการ รูปสวย
รวยรส บ้างค่ะ?
 ทุกครั้งที่ไปทำ�ง�นนอกสถ�นที่ ผมถือว�่ไปในน�มมห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสวนดุสิต ผมแนะนำ�ตัวเองอย่�งนั้นเสมอ ชื่อเสียงของสวนดุสิตจะ
ติดตัวไปทุกที่ เพื่อเป็นก�รประช�สัมพันธ์มห�วิทย�ลัย ผมรู้ดีว�่ถูกเชิญ
ไปในฐ�นะอะไร ไม่ต้องเป็นห่วง ทีมคณ�จ�รย์ทุกท�่นทำ�ง�นอย่�งหนัก 
พร้อมดึงศักยภ�พม�พัฒน�มห�วิทย�ลัย ห�กเร�ทุกคนมีคว�มเค�รพ มี
คว�มรัก และศรัทธ�ในองค์กร ผมเชื่อว�่ สวนดุสิตส�ม�รถอยู่รอดได้ 
และเติบโตอย่�งยั่งยืน ครับ 
 โอ้โห... ฟังแนวคดิอ�จ�รย์แล้ว เกดิคว�มภูมใิจแทนมห�วทิย�ลยั
ร�ชภัฏสวนดุสิตจริงๆ ค่ะ มีบุคล�กรนำ้�ง�มอยู่ในมือ มีหวังพัฒน�ไปไกล
อย่�งแน่นอน พูดง่�ยๆ Love is? ของอ�จ�รย์ น่�จะมอบใจให้กับก�ร
ทำ�ง�นหมดเลยมั้งค่ะเนี่ย (คริๆ) ฉบับหน�้ห้�มพล�ด ทีมบรรณ�ธิก�ร 
ขอบุกกองถ�่ยร�ยก�รรูปสวยรวยรส ต�มเปิดใจ เชฟหนุ่ย นักศึกษ�
สวนดุสิตที่ก้�วม�เป็นพิธีกรคู่กับอ.พงษ์ เรียกได้ว่�ง�นนี้ Behind the 
scenes กันเลยทีเดียว อย่�ลืมติดต�มฉบับหน้�นะคะ...

ด้วยรักและหวังดี กองบรรณาธิการ 

“รูปสวยรวยรส”
  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
  ของชาวเรา สวนดุสิต
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เรียนรู้สิ่งต�่งๆ โดยผ�่นระบบสัญลักษณ์ เช่น 
ภ�ษ�พูด ภ�ษ�เขียน และก�รจัดลำ�ดับ รวมถึง
สิ่งต่�งๆ ที่เป็นน�มธรรมซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้�ใจ
ข้อมูลต่�งๆ ที่ซับซ้อนม�กขึ้น
 ก�รศึกษ�ครั้งนี้เป็นไปต�มทฤษฎีก�ร
เรียนรู้ท�งสังคมของเด็กปฐมวัยของแบนดูร� 
คือ เด็กเรียนรู้จ�กตัวแบบ จ�กก�รดูหรือเห็น
ซำ้�ๆ โดยก�รเลียนแบบขึ้นอยู่กับ คว�มใส่ใจ 
และก�รจูงใจ ซึ่งโฆษณ�ท�งสื่อโทรทัศน์มีทั้ง
ภ�พที่มีสีสัน มีทั้งเสียง โดยเฉพ�ะเสียงเพลง 
จึงส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจให้เด็กปฐมวัยใส่ใจกับ
โฆษณ�และส�ม�รถจดจำ�ได้อย่�งรวดเร็วและ
ละเอียด
 ผลก�รวิจัยพบว่�โฆษณ�มีอิทธิพลต่อ
เด็กปฐมวัยท�งด้�นต่�งๆ โดยเฉพ�ะก�รเลือก
สินค้�และพฤติกรรมก�รบริโภค แต่ปัจจัยที่มี
อิทธิพลไม่แพ้กันคือปัจจัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพ�ะ
สภ�พแวดล้อมท�งสังคม (Social Environ-
ment) ได้แก่ ครอบครัว  ซึ่งจ�กผลก�รวิจัย
เห็นได้ชัดว่�เด็กที่ได้รับก�รส่งเสริมให้ดื่มนมรส
ใดจ�กผู้ปกครอง และผู้ปกครอง ซื้อนมตร�สิน
ค้�ใดให้เด็กดื่ม เด็กก็จะเลือกดื่มตร�สินค�้นั้น 
โดยให้เหตุผลว�่เหมือนที่บ้�น หรือเหมือนที่
ผู้ปกครองซื้อให้ โดยไม่สนใจจะเปลี่ยนตร� 
สินค้� ถึงแม้จะมีให้เลือก ถึงแม้จะได้ดูโฆษณ�
ตร�สินค้�อื่นก็ต�ม หรือสรุปว�่เด็กเลือกดื่มนม
รสช�ติต�มที่พ่อแม่ชื่นชอบ 
 ถึงแม้โฆษณ�จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ก�รดื่มนมของเด็กปฐมวัยแต่อิทธิพลขอ 
ผู้ปกครองมีม�กกว่�โฆษณ� ดังนั้นก�รให้เวล� 
ก�รสอนให้เด็กปฐมวัยรู้เท�่ทันสื่อจึงเป็นสิ่ง
สำ�คัญที่สุดสำ�หรับก�รปลูกฝังพฤติกรรมที่ดี
ของเด็กต่อไป   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชฤดี รุ่ยใหม่         

 ก�รศึกษ�ปฐมวัย คือหนึ่งในคว�ม
เชี่ยวช�ญ และเป็น อัตลักษณ์ ของมห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสวนดุสิตที่เป็นที่ยอมรับของประช�ชน
ทั่วไป เพร�ะนอกจ�กสวนดุสิต จะมีโรงเรียน
อนุบ�ลส�ธิตละอออุทิศ ที่เป็นโรงเรียนอนุบ�ล
เก่�แก่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับม�น�นแล้ว 
หลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย ก็เป็นหลักสูตรที่ผลิต
บัณฑิตออกสู่วงก�รครูม�ย�วน�น จนปัจจุบัน
บัณฑิตเหล่�นั้นเติบโตเป็นผู้บริห�รในวงก�รครู 
เพ�ะพันธุ์เด็กไทยให้เติบใหญ่เป็นบุคล�กรที่มี
คุณภ�พของประเทศจำ�นวนม�กเช่นกัน
 นอกจ�กเน้นเร่ืองก�รเรยีนก�รสอนแล้ว 
มห�วิทย�ลัยยังให้คว�มสำ�คัญกับง�นวิจัย 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งง�นวิจัยด้�นปฐมวัย ซึ่งจะ
เป็นก�รสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่เพื่อต่อยอดองค์
คว�มรู้เดิมและนำ�ม�ปรับใช้ในก�รเรียนก�รสอน 
ก�รปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอีกด้วย หนึ่งใน 
ง�นวิจัยปฐมวัยที่โดดเด่น เป็นที่สนใจของ
นักวิช�ก�รในวงก�รโฆษณ� และวงก�ร
นิเทศศ�สตร์ ในก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ 
ประจำ�ปี 2555 ของสม�คมสถ�บันอุดมศึกษ�
แห่งประเทศไทย คือง�นวิจัยเรื่อง “อิทธิพล
ของโฆษณ�ที่มีผลต่อพฤติกรรมก�รดื่มนมของ
เด็กปฐมวัย: กรณีศึกษ�ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก
ภ�คเหนือตอนล่�ง” โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ และคณะ 
 ก�รวิจัยเรื่องนี้ได้เลือกใช้โฆษณ�ประเภท
โฆษณ�ท�งสื่อโทรทัศน์  เพร�ะจ�กก�รศึกษ�
เอกส�รและง�นวิจัยพบว่�โฆษณ�มีอิทธิพลต่อ
เด็กหล�ยด้�นโดยเฉพ�ะด้�นโภชน�ก�รและ
สุขภ�พ เพร�ะเด็กไม่ส�ม�รถแยกแยะได้ว�่
อะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือโฆษณ�ชวนเชื่อ ถ�้
มีก�ร์ตูน คนดัง หรือบุคคลที่ชื่นชอบ เด็กจะเชื่อ
ต�มโฆษณ�นั้น  
 จ�กทฤษฎีพัฒน�ก�รท�งสติปัญญ�
ของเด็กปฐมวัยของบรูเนอร์กล่�วว่�ลำ�ดับขั้น
พัฒน�ก�รก�รเรียนรู้ของเด็กหรือโครงสร้�ง
ท�งสติปัญญ�มี 3 ขั้นตอน ก�รที่เด็กปฐมวัย
ซึ่งยังไม่ส�ม�รถอ่�นหนังสือออก แต่ส�ม�รถ
จำ�สัญลักษณ์ จำ�ตร�สินค้� โลโก้ ของสินค้�ได้ 
คือก�รเรียนรู้ขั้น  Symbolic stage คือ เด็กจะ

“วิจัยปฐมวัย” 
โฆษณามีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการ
ดื่มนมของเด็ก...
จริงหรือ!!

 “สวนดุสิตโพล” ทำ�หน้�ที่ให้กับหน่วยง�น
โน้น หน่วยง�นนี้  เรียกว�่ส�ธ�รณชนเรียกร้อง  
ปุ๊บ...ข�นรับปั๊บ
 “มสด.เร�เป็นยงังัย” !?! ...ไม่รูซ้.ิ..ก็คงดมีัง๊!... 
 ถ้�ไม่ดีก็คงไม่มีใครม�ดูง�นเร�หรอก (คำ�พูด คำ�
กล�่วขวัญ แม้กระทั่งคำ�ที่คิดอยู่ในใจ... มันทำ�ให้เร�
ลำ�พองใจ หัวใจพองโตจนคิดว�่คงไม่ยุบง่�ยๆ)
 คำ�ตอบที่เป็นวิทย�ศ�สตร์มีมั้ย! 
 เอ้� ! ก้อ”สวนดุสิตโพล” งัย... ปฏิบัติก�ร
หน่อยจะได้พออ้�งอิงได้
 307 คำ�ตอบ (รวมข้อเสนอแนะ) ทั้งจ�ก
ครูบ�อ�จ�รย์ พนักง�นมห�วิทย�ลัย เจ้�หน�้ที่ 
นักศึกษ� ผู้ปกครองที่ได้ม�จ�กตัวอย่�งต�มหลัก
สถิติที่ “สวนดุสิตโพล” เข�ชำ�น�ญอยู่แล้ว
 อะไร? “เยีย่ม” นะเหรอ โฮมเบเกอรี่  
สวนดุสิตโพล ความเก่งกาจทางอาหาร วัฒนธรรม
สวนดสุติ แล้วก้ออาคารทีท่นัสมยังดงาม (โดยเฉพ�ะ 
อ�ค�รรักตะกนิษฐ)... แหมมองข้�มอ�ค�รเรือนกระจก 
ใหม่เอี่ยมไปได้อย�่งไร? (น่�จะเป็นเพร�ะยังไม่ได้
ใช้ง�นมั๊ง!) 
 อะไร? “แย่” สถานที่คับแคบ จอดรถก็ยาก 
ที่นั่งพักผ่อนก้อไม่ค่อยมี เฮ้อ! นี่แหละน�้ กล�ง
เมืองใหญ่ก้อเป็นอย�่งนี้แหละ การสื่อสารภายใน
องค์กรไม่ค่อยดี (ทั้งๆ ที่บุคล�กรมีดีกรี ก�รสื่อส�ร
ประช�สัมพันธ์ระดับด๊อกเตอร์เพียบ) การไม่รักษา
คนเก่งเข้าไว้ โอ้โห “สมองไหล” เหรอ !?! (เข�ว่� 
คนทำ�ง�นจริงมักจะถูกมองข�้ม...ทำ�ง�นจริงแน่นะ!)  
ค่าจ้าง เงินเดือน ก็อย�กได้ม�กกว่�นี้ เพร�ะง�น
เยอะ/ง�นหนักนะ (จะบอกให้) “แย่นี้น�่ตกใจ” 
อะไรเหรอ...“ครวัสวนดสุติ” เมนอู�ห�รเดมิๆ ไม่อร่อย 
รสช�ติไม่คงที่ ร�ค�แพง (อ้�ว! ไหนว่�เก่งก�จท�ง
อ�ห�รเป็นเยี่ยมงัย? ไหงเป็นอย�่งนี้ได้เป็นงงจริงๆ)
 แล้วที่ (สุด) ยอด (ที่ว�ดหวัง) ล่ะ ...อยาก
ซื้อที่รอบๆ สวนดุสิต ไล่เรียงไปจนหมดสวนอ้อยเลย 
(ได้สวนสุนันท�ด้วยยิ่งดี) จะได้กว้�งขว�ง ร่มรื่น 
มีที่จอดรถ ที่นังพัก (เฮ้! ฝันกล�งวันอะป�่ว) ขอให้
เป็นมห�วิทย�ลัยที่มี “ชื่อเสียง” ได้รับก�รยอมรับ
จ�กสังคม (ไม่ย�กเพร�ะคนสวนดุสิตเก่งๆ ทั้งน�้น) 
เงนิเดอืน ค่าตอบแทนสงูขึน้ (เอ้�! ช่วยกนัทำ�ม�ห�กนิ)
แน่นอนอย�กให้ บณัฑติมคีณุภาพ ม�กขึน้ แข่งขนัได้ 
รวมทัง้ สนบัสนนุบคุลากรและนกัศกึษาให้ม�กกว่�น้ี! 
 ย�กม้ัย! ตอบได้ทนัควนัเลยว่� “ไม่ยากเลย!!!” 
 ปัดโธ่! เรือ่งแค่นีเ้อง ไม่รูจ้กั “คนสวนดสุติ” เสยีแล้ว!!!

ข้อมูล “สวนดุสิตโพล” : เมื่อ “คนสวนดุสิต”
มอง “สวนดุสิต” 20/02/2558

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

2558
เยี่ยม...!!! แย่...!!! 

(สุด) ยอด (ที่วาดหวัง)
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 ต้อนรับเดือนกุมภ�พันธ์ เดือนแห่งคว�มรักด้วย
ก�รเปิดเทอมสอง สำ�หรบัระบบใหม่และระบบเก่� ในบ�ง
หลกัสตูรจะเป็นช่วงซมัเมอร์ ซึง่เป็นก�รเปลีย่นแปลงที่ก้�ว
ไปสู่ก�รพัฒน�ของกลุ่มอ�เซียนที่ต้องเปิด-ปิดเทอมที่
ตรงกัน อ�จ�รย์และนักศึกษ�เข้�ใจตรงกันนะ... เปลี่ยน
เพื่อพัฒน�

 หอประชมุรกัตะกนษิฐ ผ่�นก�รประเมนิม�ตรฐ�น 
สถ�นทีจ่ดัง�นประเทศไทยจ�ก สำ�นักง�นส่งเสรมิก�รจดั 
ประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. 
โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิก�รบดี รับมอบตร�
สัญลักษณ์ ม�ให้ช�วสวนดุสิตได้ชื่นชมร่วมกัน   

 แสดงคว�มยินดี กับ ดร.สุวม�ลย์ ม่วงประเสริฐ 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี  ในโอก�สได้รับก�รคัด
เลือกจ�กคณะกรรมก�รฯให้เป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น 
ประจำ�ปี 2557 ทั้งนี้จะเข้�รับร�งวัลจ�กน�ยกรัฐมนตรี 
ในวันข�้ร�ชก�รพลเรือน ในวันที่ 1 เมษ�ยน 2558  
ขอแสดงคว�มยินดีค่ะ

 แสดงคว�มยินดีกันต่อกับ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน 
คณบดคีณะครศุ�สตร์ เนือ่งในโอก�สได้รับประท�นร�งวลั 
คนดี คิดดี สังคมดี ต�มรอยพระยุคลบ�ท “พระกินรี” 
ครั้งที่ 5 ประจำ�ปี 2558 โดยสมัชช�นักจัดร�ยก�รข่�ว
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอปรบมือ
ดังๆ อีกครั้ง

 คืนคว�มสุขให้บุคล�กรสวนดุสิต ง�นอน�มัย
และสุข�ภิบ�ล โรงเรียนก�รเรือน คณะพย�บ�ล ร่วมกับ 
โรงพย�บ�ลวชิรพย�บ�ล บริก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี 
ระหว่�งวันที่ 12-14 มีน�คม 2558 ณ อ�ค�รรักตะกนิษฐ 
เพร�ะมห�วิทย�ลัยฯใส่ใจและห่วงใยประช�คมสวนดุสิต
ทุกภ�คส่วน

 แสดงคว�มยนิดีกบัประช�คมสวนดสุติ เมือ่วนัที่
3 มีน�คม 2558 ในก�รประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่�ง พ.ร.บ.มห�วิทย�ลัยในกำ�กับ 
ของรัฐ หรือมห�วิทย�ลัยนอกระบบ 2 ฉบับต�มที่ 
กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร (ศธ.) เสนอ ประกอบด้วยร่�ง พ.ร.บ. 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และร่�ง พ.ร.บ.มห�วิทย�ลัย
สวนดุสิต ซึ่งหลังจ�กนี้จะเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของสภ�
นิติบัญญัติแห่งช�ติ (สนช.) เป็นข่�วดีที่สุดสำ�หรับ
ช�วสวนดุสิตทุกท่�นคะ

  ก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย ครั้งที่ 1(35)/2558 
ที่ผ่�นม� สภ�มห�วิทย�ลัยได้ให้คว�มเห็นชอบแต่งตั้ง 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 4 ท่�น เข้�เป็นคณะ
กรรมก�รประจำ�สถ�บันวิจัยและพัฒน� ดังนี้ 
1. ศ�สตร�จ�รย์ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
2. ศ�สตร�จ�รย์บุญเรียง ขจรศิลป์
3. ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณมนตรี จุฬ�วัฒนทล
4. ศ�สตร�จ�รย์สุวิมล ว่องว�นิช
 เห็นร�ยชื่อแล้วบอกตรงไม่ธรรมด�

ด้วยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม Hospitality ในภูมิภาคเอเซียอันเป็นผลมาจาก

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015

 โรงเรียนก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร ซึ่งตั้งเป้�มุ่งมั่นที่จะเป็น HUB ในก�รผลิต
บัณฑิตเข้�สู่อุตส�หกรรมดังกล�่ว จึงจำ�เป็นที่จะต้องเพิ่มศักยภ�พและสร้�งคว�มเชื่อมั่น
ให้ปร�กฏเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ประกอบก�รที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐและเอกชน ในวันนี้โรงเรียน
ก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�รได้ก้�วสู่คว�มเป็นผู้นำ�อีกครั้งหนึ่ง เมื่อบุคล�กรในสังกัดซึ่งรับ
ผิดชอบหลักสูตรใน 5 ส�ข� ผ�่นก�รรับรอง MRA ต�มม�ตรฐ�นอ�เซียน อันหม�ยถึงว่�
ก�รถ�่ยทอดองค์คว�มรู้แก่นักศึกษ�ต�มพันธกิจจะดำ�เนินไปอย่�งถูกต้องครบถ้วนเป็นที่
ยอมรับ และเป็นสิ่งที่ก�รันตีคุณภ�พของบัณฑิตจ�กสวนดุสิตว่�เป็นผู้ที่มีทักษะเชี่ยวช�ญ
อย่�งแท้จริงในวิช�ชีพของตน  หล�ยคนอ�จจะไม่เคยรู้ม�ก่อนว่� MRA (Mutual Recog-
nition Arrangement) เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่�งสม�ชิกประช�คมอ�เซียนทั้ง 9 ประเทศ 
ในก�รกำ�หนดให้ช�ติสม�ชิกพิจ�รณ�ขีดสมรรถนะของบุคล�กรวิช�ชีพท่องเที่ยวในตำ�แหน่ง
ต่�งๆ โดยใช้คุณสมบัติก�รศึกษ� ก�รฝึกอบรม และ/หรือประสบก�รณ์ใหม่ในก�รทำ�ง�น
เป็นเกณฑ์พื้นฐ�นในก�รรับรองม�ตรฐ�นวิช�ชีพท่องเที่ยวแห่งอ�เซียน  ทั้งนี้คณะกรรมก�ร
รองรับคุณวุฒิวิช�ชีพก�รท่องเที่ยวและคณะกรรมก�รวิช�ชีพก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติหรือ
หน่วยง�นที่เท่�เทียมกันจะเป็นผู้กำ�กับว่�บุคล�กรผู้นั้นได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ใน
ม�ตรฐ�นสมรรถนะวิช�ชีพท่องเที่ยวอ�เซียนหรือไม่
 ด้วยคว�มสำ�คัญของ MRA กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�จึงจัดให้มีก�รอบรม
หลักสูตรผู้ฝึกสอนและผู้ตรวจประเมินต้นแบบ ต�มม�ตรฐ�นอ�เซียน โดยเชิญบุคล�กร
จ�กสถ�บันต่�ง ๆ และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเข้�ร่วมก�รอบรม ทั้งนี้โรงเรียนก�รท่องเที่ยว
และก�รบริก�รได้รับเชิญจ�กกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬ�ให้เข้�ร่วมก�รอบรมในหลักสูตรผู้
ฝึกสอน 2 ตำ�แหน่ง และผู้ตรวจประเมิน 5 ตำ�แหน่ง โรงเรียนก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร
จึงเป็นเพียงหนึ่งเดียวในประเทศที่มีผู้ผ่�นก�รอบรมและได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นจำ�นวน
ม�กที่สุดในบรรด�สถ�บันก�รศึกษ�ระดับเดียวกัน

สวนดุสิตก้าวสู่การเป็นผู้น�า
พร้อมแข่งขันด้วย MRA และ
THAI TOUCH
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 นอกเหนือจ�กคว�มเชื่อมั่นจ�กภ�ครัฐที่ยอมรับในอัตลักษณ์ของสวนดุสิตว่�เป็น
หนึ่งในวิช�ชีพด้�น Hospitality โรงเรียนก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�รยังเพิ่มพูนศักยภ�พให้
มคีว�มเข้มแขง็ม�กขึน้พร้อมทีจ่ะแข่งขนักบัน�น�ช�ตด้ิวยก�รจดัทำ�โครงก�ร THAI TOUCH 
“คงคว�มเป็นไทยในม�ตรฐ�นง�นท่องเที่ยวบริก�ร” ซึ่งได้มีก�รเปิดตัวโครงก�รไปตั้งแต่
ปล�ยปีที่ผ่�นม�
 ทั้งนี้โครงก�ร THAI TOUCH มีเป้�หม�ยในก�รสอดแทรกเสน่ห์อันงดง�มและ
เอกลักษณ์ไทยไว้ในม�ตรฐ�นง�นบริก�รแบบส�กล อ�ทิ ก�รรู้จักก�ลเทศะ คว�มประณีต 
ละเมียดละไม คว�มมีนำ้�ใจเอื้ออ�ทร และก�รประยุกต์ใช้ภูมิปัญญ�ไทยในอ�ห�ร และ
เครื่องดื่ม ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นองค์คว�มรู้ที่ถ่�ยทอด ได้แก่ นักศึกษ�เพื่อปลูกฝังจิตวิญญ�ณ
คว�มเป็นไทยให้แก่บัณฑิตของสวนดุสิตที่จะก�้วไปเป็นผู้ปฏิบัติง�นในอุตส�หกรรม 
Hospitality ที่มีคว�มโดดเด่น แตกต่�ง และเหนือกว่�บัณฑิตทั่วไปในวิช�ชีพเดียวกัน

ด้วย “คุณค่�คว�มเป็นไทย” อย�่งแท้จริงดังที่กล�่วม�
ข�้งต้น แม้ในวันนี้โรงเรียนก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต จะได้ก้�วม�สู่ก�รเป็นผู้นำ�
และอยู่ในฐ�นะแหล่งผลิตผู้ปฏิบัติง�นด้�นก�รท่องเที่ยว
และก�รบริก�รที่เปี่ยมศักยภ�พ เป็นที่ยอมรับของภ�ครัฐ
และส�ธ�รณชนอย�่งน่�ภ�คภูมิใจแล้วก็ต�ม แต่บุคล�กร
ของโรงเรียนก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�รทุกคนยังคง
ดำ�รงไว้ซึ่งคว�มมุ่งมั่นในก�รขับเคลื่อนพันธกิจสำ�คัญไป
สู่เป�้หม�ยสูงสุด นั่นคือก�รเป็นสถ�บันชั้นเลิศเพียงหนึ่ง
เดียวของประเทศที่ได้รับก�รกล่�วข�นยกย่องด้วยนิย�ม

 “สวนดุสิต คือ อัตลักษณ์ของไทย
ในงานท่องเที่ยวและการบริการ”

โดย… ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

คืนความชุ่มชื่นให้ผิวคุณด้วย 
“เจลสปากุหลาบ
 (Rosita)”

  ชุดเจลสป�กุหล�บ (Rosita) นับเป็นผลง�นวิจัย 
ชิน้โบแดงของอ�จ�รย์จริ�ภรณ์  ทองตนั อ.ประจำ�หลกัสตูร
วทิย�ศ�สตร์เครือ่งสำ�อ�ง มสด. ง�นวจิยัดงักล่�ว ได้รบั 
เงนิทนุสนบัสนนุทนุวจิยัจ�กโครงก�รอนุรกัษ์พนัธกุรรมพชื 
อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�รสิมเดจ็พระเทพฯ (อพสธ.) กับ 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอุดมศกึษ� (สกอ.) ในก�รพฒัน� 
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งค์จ�กดอกกุหล�บมอญ จังหวัด
สมุทรสงคร�ม โดยชุดเจลสป�กุหล�บ ถูกพัฒน�ต่อยอด
ให้เป็นผลติภณัฑ์ทีม่คีณุค่�แก่ผู้ใช้ยิง่ขึน้ นอกจ�กส�รสกัด
จ�กดอกกุหล�บมอญแล้ว ยงัผสมส�รสกดัก�กรำ�ข้�วหอม
มะลิแดงเพิ่มในเจลสป�กุหล�บด้วย เพร�ะจ�กก�รศึกษ�
และค้นคว้�พบว่� ส�รสกัดจ�กก�กรำ�ข้�วนัน้ออกฤทธิ์
ต้�นอนมุลูอสิระ จงึทำ�ให้ผูใ้ช้ผลติภณัฑ์มีผิวพรรณชุ่มชื่น 
และดูเปล่งปลั่งสดใส
  คุณสมบัติที่โดดเด่นของนำ้�ดอกกุหล�บ (Rose-
water) คือ ฝ�ดสม�นรักษ�แผล ทำ�ให้แผลห�ยเร็ว 
ลดก�รระค�ยเคืองและมีกลิ่นหอมสดชื่น โดยชุดเจลสป�
กุหล�บ จะเหม�ะกับผู้บริโภคในวัยรุ่น ช่วงอ�ยุประม�ณ 
15-30 ปี ที่เน้นคว�มสดใสและคว�มกระจ่�งใสของผิว 
ชุดเจลสป�กุหล�บประกอบไปด้วย โทนเนอร์ เจลอ�บนำ้� 
เจลพอกผิว เจลขัดผิว และเจลท�หลังออกแดด 
  ชุดเจลสป�กุหล�บ ถูกนำ�เสนอผลิตภัณฑ์สป�
ในง�น ILAC 2014 ในรูปแบบของก�รจัดแสดงชุดผลิต
ภัณฑ์สป� และโปสเตอร์ รวมทั้งเอกส�รเผยแพร่ ซึ่งจ�ก
ก�รทำ�แบบสอบถ�มของผู้เข้�ร่วมง�นพบว่�ผลิตภัณฑ์ 
ทั้งชุดผ�่นก�รทดสอบคว�มพึงพอใจในระดับดีม�กร้อย
ละ 80 และท�งโครงก�รคว้�ร�งวัลรองชนะเลิศลำ�ดับที่ 2 
ค�ดว่�ห�กจดลิขสิทธิ์ผ่�นเร็ววันนี้ คงมีคนต่อคิวซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุดเจลสป�กุหล�บ (Rosita) แถวย�วกันเลย 

ทีเดียว 
โดย…. อาจารย์จิราภรณ์ ทองตัน
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“อยู่แห่งไหนใกล้ไกลหัวใจเป็นหนึ่ง ยังคิดถึงสถาบันเมื่อ
วันผ่านมา สวนดุสิต ดินแดนขจรเฟื่องฟ้า แหล่งศึกษา
ภูมิปัญญาให้ก้าวไกล”
 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต อ�จเป็นบ้�นหลังที่สองของใครหล�ยๆ 
คน ก�รใช้ชีวิตในรั้วสถ�บันก�รศึกษ�แห่งนี้ ทั้งก�รทำ�ง�น และก�รเรียน ย่อม
นำ�ม�ซึ่งคว�มรัก และคว�มผูกพัน ต้อนรับเดือนแห่งคว�มรัก เดือนกุมภ�พันธ์
น้ี Like & Shared ขอทำ�หน้�ท่ีเป็นกระจกสะท้อน นำ�เร่ืองร�วคว�มรัก คว�มผูกพัน 
ในรั้วสวนดุสิต ม�ฝ�กกันครับ

 ม�เริ่มกันที่เส�หลักท�งวิช�ก�รของสวนดุสิต 
ท่�นดูแลง�นวิช�ก�รของสวนดุสิตม�กว่� 20 ปี รศ.ดร.
ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท�่น
บอกว่� “กว่� 40 ปี ณ ที่แห่งนี้ ถ้�จะให้พูดถึงมุมมอง
คว�มรัก คว�มผูกพันที่สวนดุสิต เกินคำ�บรรย�ย ทร�บ
แต่เพียงว่� ณ ที่แห่งนี้ให้คว�มเป็นตัวตน ให้โอก�สใน
ก�รทำ�ง�น และหล�ยๆ อย�่ง มีคว�มรู้สึกว่� ถ�้ไม่มี
สวนดุสิต คงไม่มีเร�ในวันนี้”
 ผศ.รวีโรจน์ อนันตธนาชัย ข้าราชการบำานาญ 
แม้ว่�อ�จ�รย์จะเกษียณอ�ยุร�ชก�รไปแล้ว แต่
เร�ก็จะพบเจออ�จ�รย์ได้ที่หน้�เฟสบุ๊คทุกวัน ผ่�น
กิจกรรมทำ�บุญตักบ�ตร กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
นั่นเองครับ อ�จ�รย์เล่�ถึงคว�มรักคว�มผูกพันใน
สวนดุสิตว่� “ตั้งแต่ปี 2533 ย้ายเข้ามาอยู่ในภาควิชา
คหกรรมศาสตร์ สวนดุสิต เพราะมีประสบการณ์สอน

ในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาก่อน จึงได้ร่วมก่อ
ตั้ง/บุกเบิกโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และได้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาโปรแกรมนี้รุ่นแรก คือรุ่น 2535 ภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของสวนดุสิต สวนดุสิตยังอยู่ในความทรงจำา และอยู่ในสายตาเสมอใน
ยุคไอที”

 กลิ่นหอมๆ จ�กขนมอบหล�กหล�ยชนิด 
ของโฮมเบเกอรี่ ม�พร้อมกับเรื่องร�วคว�มรักคว�ม
ผูกพันของอาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธ�น
โครงก�รบริก�รอ�ห�รและขนมอบ “ดิฉัน ได้เริ่มงาน
กับสวนดุสิตเมื่อ 1 ธันวาคม 2540 สังกัดที่หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ในขณะนั้น 
สวนดุสิตมีแนวคิดในการพัฒนาอาจารย์น้องใหม่โดย

ให้ไปทำางานกับพัสดุ นอกเหนืองานสอนทำาให้ดิฉันได้รู้จักผู้คนจากหลากหลาย
หน่วยงานซึ่งกลายเป็นรากฐานสำาคัญทำาให้เข้าใจถึงกลุ่มคนต่างๆ และหลังจาก
นั้นก็มีโอกาสมากมายในการร่วมงานต่างๆ ทำาให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์
ก่อเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ ดิฉันมองสวนดุสิตเหมือนบ้าน บ้านที่อบอุ่น ให้
โอกาส และดูแลสมาชิกเป็นอย่างดีในฐานะสมาชิกของบ้านหลังนี้ก็จะทำาหน้าที่
ให้ดีที่สุด ให้เต็มความสามารถเพื่อพัฒนาดูแลบ้านเรา”

             ด�้นศิษย์เก่�ก้นกุฏิของสวนดุสิต และมี
โอก�สกลับม�ทำ�ง�นเพื่อมห�วิทย�ลัยฯ อาจารย์
พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ถ่�ยทอด
คว�มรัก คว�มผูกพันที่มีต่อสวนดุสิต ไว้อย่�งประทับ
ใจว่� “ผมเรียนจบที่ราชภัฏสวนดุสิต เมื่อปี 2540 
ตอนนั้นผมยังเด็กครับได้ขอพ่อปู่ (หลวงปู่ชัยมงคล) 

ไว้ว่า “ถ้าเราได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวังสวนดุสิตแห่งนี้ ขอให้ลูกได้กลับมารับใช้
ที่วังแห่งนี้” ขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยมาหลายปี ผมเข้ามารับใช้ตามที่ได้ขอท่าน
ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน ผมได้เข้ามารับใช้สถานที่แห่งนี้ ด้วยความเอ็นดูของ
ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งผมเรียกว่าอาจารย์ตั้งแต่ผมเรียนจนถึงปัจจุบัน คำาว่ารักพูด
ไม่ได้กับที่แห่งนี้ แต่คำาว่าสวนดุสิต สลักไว้ที่หน้าผากของผม รวมถึงเลือดเข้ม
ข้น พร้อมศักยภาพที่พร้อมจะให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวังสวนดุสิต
แห่งนี้ ที่เราขนานนามว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ครับ” 

 ม�ถึงอีกท�่น ซึ่งถ�้บอกชื่อแล้วในสวนดุสิต
รู้จักทุกคน ตั้งแต่ผู้บริห�ร อ�จ�รย์ และบุคล�กร พี่
เค้�เติบโต เรียน และได้ทำ�ง�นในสวนดุสิต ผูกพัน
กับสวนดุสิตเกือบ 50 ปี วิโรจน์ พยัคพันธ์ เจ้าหน้าที่ 
Suan Dusit Internet Broadcasting สำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ บอกว่� “ผูกพันกับสวนดุสิ
ตมากๆ ครับ เข้ามาทำางานที่นีต่ั้งแต่ปี 2526 สมัยที่ยัง

เป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิต จนปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก็เกือบ 
32 ปีแล้ว แต่ถ้ารวมช่วงเวลาตั้งแต่เด็ก ที่ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสและเติบโต
ที่สวนดุสิต ก็เกือบ 50 ปี เพราะพ่อแม่ทำางานที่นี่ เลยได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของที่นี่มาตลอด พอได้มาทำางานที่นี่ ประทับใจผู้บริหารสวนดุสิตทุกท่านครับ 
เพราะทุกท่านมีวิสัยทัศน์ และพัฒนาสวนดุสิต ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำาดับ 
จนมาเป็นสวนดุสิตในปัจจุบันนี้ สวนดุสิตเปรียบเหมือนบ้านของผมครับ”

 สวนดุสิต ไม่เคยกีดกันเรื่องเพศ แต่ให้โอก�ส
กับนักศึกษ�ทุกคน ได้แสดงคว�มส�ม�รถอย่�ง
เต็มที่ น้องนิว ณฐพร ธรรมชอบ ศิษย์เก่าหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ Miss Lady Lady 2006 เล่�คว�มประทับ
ใจสั้นๆ ว่� “สวนดุสิตเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย เป็น
ที่ที่ให้ความเท่าเทียม ให้เกียรติในสิ่งที่เราเป็น ขอบคุณ
อีกครั้งกับความทรงจำาที่แสนดี จะเก็บทุกอย่างไว้ใน
ความทรงจำาตลอดไปค่ะ” 
 นอกจ�กนี้ สวนดุสิตยังให้โอก�สและสนับสนุน
นักศึกษ�ที่มีคว�มต้องก�รพิเศษให้ได้เรียนเท่�เทียมกับ
นักศึกษ�ปกติ นายชินพัฒน์ ภาคสุโพธิ์ ศิษย์เก่าสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เล�่ว่� “ผมและเพื่อนๆ รักสวนดุสิต
ครับ เพร�ะที่นี่ทำ�ให้พวกเร�มีคว�มรักใคร่กลมเกลียว
เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน รวมถึงรักเค�รพครูอ�จ�รย์
เหมือนพ่อแม่ด้วยครับ เพร�ะอ�จ�รย์ทุกท�่นมีคว�ม

ตั้งใจสั่งสอนนักศึกษ�ทุกคนให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ มีคุณธรรม มีจิตอ�ส�
ช่วยเหลือสังคม สอนให้เป็นคนดีของสังคม ขอขอบคุณสวนดุสิตที่เปิดโอก�ส
และสนับสนุนให้ผู้มีคว�มต้องก�รพิเศษได้ศึกษ� พร้อมจัดสิ่งอำ�นวยคว�ม
สะดวกให้เท่�เทียมกับคนปกติทั่วไปได้อย่�งดีที่สุด 

 สวนดุสิตให้ม�กกว�่ปริญญ� คำ�นี้ห�กไม่ได้
สัมผัสด้วยตนเองจะไม่รู้ เหมือนกับน้องไมค์ เดชาธร 
สุวรรณแสง นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน/นายกองค์การ
บริหารนักศึกษา “สำาหรับผมสวนดุสิต เป็นสถานศึกษา
ที่เต็มไปด้วยความเอื้ออารีต่อกัน ทุกคนอยู่กันอย่าง
ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีการเปิดกว้างทางความคิด เคารพ
ในเสรีภาพของทุกคน สิ่งที่ผมภาคภูมิใจคือการที่ผมได้

เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังเล็กๆ แห่งนี้ครับ ที่นี่ให้อะไรมากกว่าความรู้ มากกว่า
ตำารา ให้โอกาส ให้ประสบการณ์มากมายกับผม” 
 เรื่องร�วคว�มรัก คว�มผูกพันในรั้วมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต 
มีม�กม�ย ด้วยเนื้อที่เพียงหนึ่งหน้�กระด�ษคงบรรจุไว้ไม่หมด แต่มีสถ�นที่หนึ่ง
ที่มีพื้นที่ม�กม�ย ที่ส�ม�รถบรรจุเรื่องร�วคว�มรัก คว�มผูกพันนี้ 
ไว้ได้ นั่นคือหัวใจของเร�ครับ

ความรกั(ษ์) ความผกูพนั
ในรัว้สวนดสิุต
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เพชรน�้างามของสวนดุสิต 
ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 “สถ�บันวิจัยและพัฒน� สนับสนุนให้อ�จ�รย์
ทำ�ผลง�นวิจัยผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกประหยัด
เวล�เดินท�ง ที่สำ�คัญอ�จ�รย์ส�ม�รถติดต�มง�นได้ด้วย
ตนเอง เน้นคว�มเป็นมิตรกับอ�จ�รย์ผู้สอน กระตุ้นให้
เกิดผลง�นวิจัยใหม่ๆ เพื่อผลักดันให้อ�จ�รย์มีง�นวิจัย 
ส�ม�รถเผยแพร่ในระดับน�น�ช�ติได้”
 จ�กประสบก�รณ์ก�รเรียนส�ยตรง จบปริญญ�
ด�้นวิจัยจ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย บ่มเพ�ะตัวตน
ทำ�ง�นทีก่ระทรวงศกึษ�ธกิ�รอยู่สกัระยะ จนกระทัง่ปฏริปู 
ก�รศึกษ� มีนโยบ�ยส�ม�รถโอนย�้ยสังกัดก�รทำ�ง�นได้ 
เลยตดัสนิใจม�เป็นอ�จ�รย์และรองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนัวจิยั
และพฒัน�ทีส่วนดุสติ ด้วยมห�วิทย�ลัยเปิดโอก�สให้ศึกษ� 
ต่อ จึงตัดสินเรียนต่อระดับปริญญ�เอก ด�้นก�รวัดและ
ประเมินผลก�รศึกษ�ที่จุฬ�ฯ และมีโอก�สไปศึกษ�และ
วิจัยที่มห�วิทย�ลัยชั้นนำ� Top 5 ของโลก มห�วิทย�ลัย
แคลฟิอร์เนยี เบิร์กลย์ี (University of California, Berkeley) 
 โดยได้ทุนจ�กโครงก�รพิเศษก�ญจน� ของ สกว. ซึ่งน้อย
คนหนักที่จะได้รับทุนดังกล่�วนี้ และเป็น ดร.ที่อ�ยุยังน้อย
เพยีงแค่ 31 ปีเท่�น้ัน
 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัย
และพฒัน� สมยัที ่2 ผ่�นก�รคดัเลอืกจ�กสภ�มห�วทิย�ลยั 
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่อง เพร�ะมีผลง�นเด่นและเป็น 
รูปธรรม ผลง�นที่ผ่�นม�รับประกันคว�มส�ม�รถได้เป็น
อย�่งดี ก�รก้�วเข้�ม�รับตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รตั้งแต่อ�ยุ 
ยังน้อยไม่ใช่เรื่องง่�ย  ซึ่งได้รื้อระบบก�รทำ�ง�นแบบเก่� 
และปรบัทศันคตอิ�จ�รย์ผู้สอนให้มีคว�มสนใจและตระหนกั 
ในก�รทำ�ผลง�นวิจัยม�กขึ้น โดยเปิดช่องท�งก�รนำ�เสนอ 
ผลง�นวิจัย 7 ช่องท�ง ว�งระบบก�รส่งผลง�นวิจัยผ่�น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้�ห�กอ�จ�รย์คนใดไม่สะดวก
ดำ�เนินก�ร หรอืเกิดอปุสรรคต่�งๆ ทีมวิจัยพร้อมเอือ้อำ�นวย
คว�มสะดวก เพร�ะเร�ถือว่� ก�รสร้�งมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
บริก�รแบบเป็นมิตร จะทำ�ให้อ�จ�รย์ผู้สอนไม่กลัวก�ร
ทำ�ง�นวิจัย  จนผลักดันให้ว�รส�รวิจัย มสด ติด 1 ใน 5 
ค�่ดัชนีอ้�งอิงว�รส�รของ TCI แสดงให้เห็นว่� นักวิช�ก�ร 
/นักวิจัย ได้นำ�ผลง�นของว�รส�รวิจัยมสด.ไปใช้อ้�งอิง 
นับเป็นก�รเพิ่มมูลค�่ให้ง�นวิจัย
 นอกจ�กน้ียงัได้รบัคดัเลอืกเป็น ข้�ร�ชก�รพลเรอืน 
ดีเด่น หรือคนส่วนใหญ่เรียก ร�งวัลครุฑทองคำ� ประจำ�ปี 
2556 ด้วย ซึ่งห�กพิจ�รณ�จ�กผลง�นข้�งต้น จึงไม่น่�
แปลกใจที่ ดร.ชนะศึก นิช�นนท์ จะกล�ยเป็นเพชรนำ้�ง�ม
ของสวนดุสิต ที่ช่วยพัฒน�องค์กร และเป็นต้นแบบที่ดีให้
แก่บุคล�กรของสวนดุสิตสืบไป

สถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี จัดงานฉลอง
เทศกาลปีใหม่จีน ประจ�าปี 2558  

วันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2558 สถ�บันขงจื่อ มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้จัดง�นฉลองเทศก�ลปี
ใหม่จีน ประจำ�ปี 2558 โดยได้รับเกียรติจ�ก ว่�ที่ร้อยตรี 
สุพีร์พัฒน์ จองพ�นิช ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นประธ�นเปิดง�น โดยมี รศ.ดร.ณัฏฐ�รมณ์ จุฑ�ภัทร 
รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�รและประธ�นคณะกรรมก�ร
อำ�นวยก�รสถ�บันขงจื่อฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิรมิต 
คุณ�นุวัฒน์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์ ดร.วร�นี 

เวสสุนทรเทพ รองอธิก�รบดีฝ�ยศูนย์ก�รศึกษ� และคณะผู้บริห�รและบุคล�กรสถ�บันขงจื่อฯ 
คณะสโมสรโรต�รีสุพรรณบุรี ผู้อำ�นวยก�รและผู้แทนจ�กโรงเรียนในคว�มร่วมมือ ได้ร่วมให้ก�ร
ต้อนรับ ภ�ยในพิธีเปิดมีก�รแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน อ�ทิ ระบำ�ซินเจียง ระบำ�พัด ก�รแสดงเล่น
เครื่องดนตรีจีน จ�กนักศึกษ�หลักสูตรภ�ษ�จีน คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสวนดุสิต นักเรียนจ�กโรงเรียนในคว�มร่วมมือ ภ�ยหลังจบพิธีก�รมีก�รรับประท�นอ�ห�ร
ร่วมกัน ณ สถ�บันขงจื่อฯ สุพรรณบุรี

พิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ชัยมงคล
ประจ�าปี 2558

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิก�รบดี เป็นประธ�นในพิธี
บวงสรวงศ�ลพ่อปู่ชัยมงคล ประจำ�ปี 2558 และได้รับ
เกียรติจ�ก ศ.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ 
มสด.เป็นผู้นำ�ก�รทำ�พิธี เพื่อเป็นก�รสร้�งขวัญกำ�ลังใจ 
และเป็นสริมิงคล โดยมผีูบ้รหิ�ร คณ�จ�รย์ และเจ้�หน้�ที่ 
จ�กหน่วยง�นต่�งๆเข�้ร่วม จัดโดยสำ�นักง�นอธิก�รบดี 
ณ ศ�ลพ่อปู่ชัยมงคล มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต 
เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2558

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานฯ ประจ�าปี 2557

กองพัฒน�นักศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต 
จัดโครงก�รก�รประเมินและคัดเลือกนักศึกษ�เพื่อรับ
ร�งวัลพระร�ชท�นฯ ประจำ�ปี 2557 ต�มที่สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�มอบหม�ยให้มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสวนดุสิตดำ�เนินง�นจัดก�รคัดเลือก นักศึกษ�เพื่อ
รับร�งวัลพระร�ชท�น ระดับอุดมศึกษ� เขตกรุงเทพ 
มห�นคร ขึ้นระหว่�งวันที่ 11-13 กุมภ�พันธ์ 2558 โดย 
ได้รับเกยีรตจิ�ก น�งส�วอ�ภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลข�ธกิ�ร 

คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� เป็นประธ�น และ รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิก�รบดีฝ�่ยกิจก�ร
นักศึกษ� มสด. เป็นประธ�นอนุกรรมก�ร ทั้งนี้ นักศึกษ�ที่ผ่�นก�รคัดเลือกจะต้องนำ�เสนอผล
ง�นก�รทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม และตอบคำ�ถ�มจ�กคณะอนุกรรมก�รประเมินคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้แทน
จ�กมห�วิทย�ลัยต่�งๆ ที่ท�ง สกอ.แต่งตั้ง  จำ�นวน 13 คน  ณ ห้อง 308 อ�ค�รบัณฑิตวิทย�ลัย

ชมรมเสียงศิลป์ ศูนย์ฯระนอง 2 ร่วมกับศูนย์การค้า
ตัง้ฮัว่เส็ง จดัคอนเสิร์ตเพลงนานาชาต ิ“The Sound of Love”

รศ.ดร.พัชรี สวนแก้ว รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ� 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต เป็นประธ�นเปิดง�น
คอนเสิร์ตเพลงน�น�ช�ติ “THE SOUND OF LOVES” 
ในโครงก�ร “เสียงศิลป์...สื่อเสียงสร�้งสรรค์สู่ส�กล” 
ณ ศูนย์ก�รค้�ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ�่น
ม� คอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นก�รแสดงผลง�นก�รขับร้อง
เพลงน�น�ช�ติยุค 60’s - 70’s  โดยนักศึกษ�ชมรมเสียง
ศิลป์ ศูนย์ก�รเรียนระนอง 2 และศิลปินรับเชิญที่ม�ร่วม

สร้�งคว�มประทับใจ คุณโอฬ�ริก ขุนสิทธิ์ แชมป์จ�กร�ยก�ร THE WINNER IS
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