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	 ผศ.ดร.กนกกานต์	 วีระกุล	 คณบดีโรงเรียนการเรือน	 มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต	(มสด.) กล่าวถึงการพัฒนาซอสสำาเร็จรูปว่า อาหารไทยประจำาท้อง

ถิ่นทั้ง 5 ภาคมีจุดเด่น และเอกลักษณ์เร่ืองวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเชิงสุขภาพ 

และคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งคนไทยโบราณเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารจาก

วิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์อาหารไทยให้มีส่วนประกอบ

ทีสั่มพันธก์บัลกัษณะภมิูประเทศ ทรพัยากรธรรมชาต ิเรยีนรูก้ารปรงุรสอาหาร

ตามฤดกูาลและพนัธุพ์ชืผกัทีม่ใีนพืน้ถ่ิน ภมูปิญัญาอาหารไทยจงึมีท้ังมิตทิีเ่ปน็

ทัง้วทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์อยา่งไรกต็ามอาหารทอ้งถิน่เหลา่นีย้งัไมเ่ปน็

ที่รู้จักแพร่หลายในตลาดต่างประเทศ ทำาให้อาหารถูกจำากัดอยู่เพียงพื้นที่ท้อง

ถิ่นเป็นส่วนใหญ่  รวมถึงลักษณะอาหารที่เป็นอาหารสดไม่สามารถเก็บรักษา

ได้เป็นเวลานาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาตำารับน้ำาแกง น้ำาซุป และ

น้ำาซอสสำาเร็จรูปที่สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานและสามารถนำามาปรุง

ประกอบอาหารไดโ้ดยงา่ย  โดยเริม่จากการเกบ็ขอ้มลูอาหารทอ้งถิน่ยอดนยิม 

5 ภาค ลงพืน้ทีส่มัภาษณผ์ูป้ระกอบการดา้นอาหาร ประชากร นกัวชิาการรวม

ถึงคนในท้องถิ่นทั่วไป เพื่อคัดเลือกตำารับอาหารยอดนิยมและมีความเป็นไป

ได้เชิงพาณิชย์ จำานวน 11 ตำารับ อาทิ	ภาคเหนือ	(ขนมจีนน้ำาเงี้ยวและแกง

ฮังเล),	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(น้ำาตกหมูและผัดหมี่โคราช),	ภาคกลาง	

(ฉูฉ่ี	่และแกงสม้ผกัรวม),	ภาคตะวนัออก	(ปผูดัผงกะหรี	่และปลาตะเพียน

ต้มเค็ม),	ภาคใต้	(คั่วกลิ้ง	น้ำายาปู	และห่อหมกปลา)

 ผศ.ดร.กนกกานต	์	กลา่วตอ่ไปว่า ขัน้ตอนการพฒันาสตูรน้ำาแกง น้ำาซปุ 

และน้ำาซอสนั้น ผู้วิจัยได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยของมหาวิทยาลัย 

รวบรวมข้อมูลจากตำารา ผลงานวิจัย แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และ

การทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนผสมของตำารับอาหาร 

ลักษณะอาหารและวิธีปรุงอย่างละเอียด การันตีสูตรน้ำาแกง น้ำาซุป และน้ำา

ซอส               ถูกพัฒนาให้คงรสชาติท้องถิ่นไว้ให้มากที่สุดและถูกปากผู้บริโภค 

โดยนำามาบรรจุในซองรีทอร์ทเพาซ์ ใช้หลักการฆ่าเช้ือโดยให้ความร้อน หรือเรียกว่า 

การสเตอริไลซ์ (Sterilization) ในอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที เพื่อ

ให้คงรสชาติความเป็นอาหารไทยแท้ และคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งประกอบไป

ด้วยสารอาหารหลัก ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และวิตามินแร่ธาตุต่างๆ 

เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม และธาตุเหล็ก รวมถึงสารต้าน

อนมุลูอสิระและสารออกฤทธิท์างชวีภาพ  ซึง่ผู้บรโิภคสามารถเตมิเน้ือสตัว์หรอืผกั

ลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องปรุงรสเพิ่มเติม และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีอายุ

การเก็บรักษา 12–18 เดือน โดยคงคุณภาพใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ปรุงสุกใหม่ ทั้งนี้

ซองบรรจุภัณฑม์ีความแข็งแรง สะดวกในการขนส่ง และมีศักยภาพในการส่งออก

สามารถนำาไปสูก่ารผลติเชงิพาณชิยไ์ด ้ภารกจิข้างตน้ถอืเปน็การตอกย้ำาว่าคุณภาพ

ของคณาจารยใ์นความเปน็เลศิ สามารถพฒันางานวิจัยอตัลกัษณด์า้นอาหารอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

ผศ.ดร.กนกกานต์		วีระกุล

มสด. พัฒนาตำารับ น้ำาแกง-น้ำาซุป บรรจุในซองสำาเร็จรูป 
 มั่นใจเรื่องวัตถุดิบฉบับอาหารไทยแท้ ๆ
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 ผศ.ประพัฒน์	เช้ือไทย	นัง่รกัษาราชการแทนอธกิารบดี	มทร.ลา้นนา	สานตอ่งานบรหิารมหาวทิยาลยั	

ผสานความรว่มมอืในองคก์ร	มุ่งสูม่หาวิทยาลยัทีม่คีวามเปน็เลศิทางดา้นวิชาชพี	และวชิาการ	ผลติบณัฑติ

นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญรองรับการพัฒนาประเทศในยุค	Thailand	4.0	

  สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดม้มีตเิรือ่งการแตง่ตัง้รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีเพือ่ทำา

หนา้ทีบ่ริหารงานตอ่จาก	รศ.ดร.นำายทุธ	สงคธ์นาพทิกัษ	์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ที่ได้ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง 4 ปี โดยได้แต่งตั้ง ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในระหว่างดำาเนินการ

เสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน

นาคนต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีคำาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง

การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจำานวน 4 ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการในภาระงานด้านต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยให้สำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.	 นายภฤศพงศ์	 เพชรบุล	 ดำารง

ตำาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหาร	2.	ผศ.ประยงค์	ใสนวน	ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ

และกิจการนักศึกษา	3.	ผศ.ดร.วรวุฒิ	ชัยเนตร	ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผน

พัฒนา	และ	4.	ดร.ภาสวรรธน์	วัชรดำารงศักดิ์

แต่งตั้ง ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย 
รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา
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SPU : AIRA มอบทุนการศึกษา 500,000 บาท
ม.ศรีปทุม พร้อมจับมือ SET และ ASK เผยเคล็ดลับการวางแผนการเงิน
ใน CEO Talk “อายุน้อย ร้อยล้านลงทุนในตลาดทุนไทยในศตวรรษที่ 21”

  รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์	ปานมะเริง	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	พร้อมด้วยผู้บริหาร	คณาจารย์	คณะ

บริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่	 กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า	 จำากัด	

(มหาชน)	โดยคุณไพโรจน์	เหลืองเถลิงพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า	จำากัด	(มหาชน)	ได้มอบเงิน

ทุนสนับสนุนการศึกษา	 จำานวน	 500,000	 บาท	 ให้กับคณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 เพ่ือมอบให้แก่นักศึกษา											

ทีเ่รียนดแีตข่าดแคลนทนุทรพัย์	โดยมอีาจารยเ์ปรมจิต	เสาวคนธ	์รองอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัศรปีทมุ		เปน็ผูแ้ทนรบัมอบ		

ณ	ห้อง	Auditorium	1	อาคาร	11	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	กทม.	(บางเขน)	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2560	ที่ผ่านมา

  นอกจากนีท้างสาขาวชิาการเงิน คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังไดร่้วมกบับริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จำากัด (มหาชน) 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการเสวนา CEO Talk ตอน “อายุน้อย ร้อยล้านลงทุนในตลาดทุนไทยในศตวรรษที่ 21” 

หัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน : วัยรุ่นอย่างเราเรื่องเงินเอาอยู่” โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน อาทิ คุณปาวีณา	เดชอิทธิกุล	รอง

กรรมการผู้จัดการ	สายธุรกิจการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์	ไอร่า	จำากัด	(มหาชน),	คุณชยุต	ปริญญาธนกุล	วิทยากรผู้ทรง

คุณวุฒิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	คุณฆ้องคมน์	บับภาเอก	นักวิเคราะห์สินเชื่อ	บริษัท	กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส	

จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	SPU	และดำาเนินรายการโดย	ดร.รัญชนา		รัชตนาวิน	

หวัหนา้สาขาวชิาการเงนิ	คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ   มารว่มถา่ยทอดความรูแ้ละเลา่ประสบการณผ่์านมมุมอง

ของคนทำางาน  ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับฟัง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไป

ปรบัใชใ้นการเรยีนและการทำางาน เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัในตลาดแรงงานและเตรยีมความพรอ้มในการกา้วเขา้สูก่ารทำางาน

อย่างมืออาชีพต่อไป อีกทั้งทำาให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจกับทุนเรียนดีที่ได้รับอีกด้วย
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 รศ.ดร.ชูศักด์ิ	 	 เอกเพชร	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)	 เปิดเผยว่า มรส.พร้อม

เป็นเจ้าภาพพิธีรับปริญญาราชภัฏเขตภาคใต้เป็นครั้งที่ 6 ประจำาปี 

2560 ระหว่างวันที่ 12–14 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สรุาษฎรธ์าน ีซึง่ไดเ้ตรยีมความพรอ้งท้ังในสว่นของอาคารสถานท่ี สภาพ

แวดล้อม ตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบของงานแต่ละส่วน หลังจาก

ที่ได้ปฏิบัติงานมาหลายครั้ง ต้องถือว่าทุกคนเป็นมืออาชีพ ท่ีมองเห็น

งานโดยตลอด และพยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรค

ในรอบที่ผ่านๆ มาอย่างรอบคอบ ในส่วนของอาคารสถานที่ก็ได้มีการ

ปรบัปรุงบางสว่น เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มในการใชง้านและมคีวามสวยงาม

สมพระเกียรติ และเป็นที่ภาคภูมิใจแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ตลอดจนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

 นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุยิง่ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์าน ี

ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นเจ้าภาพติดต่อกันเป็นปีท่ี 6 

ชาวมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านมีคีวามภาคภมูใิจยิง่ตอ่ภารกจิทีส่ำาคญัใน

คร้ังนี้ ความภาคภูมิใจท่ีได้ขยายผลไปยังชาวสุราษฎร์ธานีด้วยที่ได้มีโอกาสเข้า

เฝา้รบัเสด็จสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพวรางกูร โดยใกล้

ชิดและได้มีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือนที่มีทั้งบัณฑิตและผู้ปกครองจากทั่วภาคใต้

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะแปร

เปล่ียนความภาคภูมิใจนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าภาพให้ดีที่สุดอย่าง 

สมพระเกียรติ และสมตามความตั้งใจของแขกผู้มาเยือนทุกท่าน

 รศ.ดร.ชูศักดิ์	กล่าวต่อไปว่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ชาว

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านไีดร้บัประโยชนโ์ดยตรง เบือ้งตน้คอืความภาคภมูใิจในการที่

มีส่วนได้เป็นเจ้าภาพในพิธีการที่สำาคัญในครั้งนี้ นอกจากนี้การที่มีผู้คนจำานวน

มากเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะแขกผู้มาเยือนทำาให้จังหวัด

สรุาษฎรธ์านไีดร้บัการยอมรบัและเปน็ทีรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลาย ซึง่จะส่งผลตอ่ภาพ

ลักษณ์ของจังหวัดในระยะยาว ประการสำาคัญยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านไีดเ้ปน็อยา่งด ีสว่นในดา้นการสนบัสนนุนัน้ ทัง้สว่นราชการ

และสถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพท่ีดี 

และสนับสนุนบุคคล และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

 “พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร เป็นพธิท่ีีมเีกยีรตแิละมคีณุคา่ยิง่ตอ่

บณัฑติทกุคน ขอใหบ้ณัฑติทีไ่ดร้บัพระราชทานปรญิญาบตัรปีน้ี ปฏบิติัตน

ตามคำาสัตย์ปฏิญาณท่ีได้กล่าวในท่ีประชุม ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์กับ

สงัคมดว้ยการใชค้วามรูค้วามสามารถอยา่งเตม็ที ่เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่

ท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง”

มรส.	พร้อมเป็นเจ้าภาพพิธีรับปริญญาราชภัฏภาคใต้	ประจำาปี	2560

ย้ำาให้บัณฑิตปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
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 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ร่วมกับ	บริษัท	ไทรทัน	อโกร	จำากัด	จัดพิธี
ลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “เครื่องอบแห้งแบบ
ถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง”	 ณ	
ห้องประชุม	 2	 ชั้น	 4	 อาคารบรมราชกุมารี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 โดย
มี	ศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	ฤทธิเดช	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
เป็นประธานกล่าวเปิด	รองศาสตราจารย์	ดร.เกียรติศักดิ์	ศรีประทีป	ผู้จัดการ
ศูนย์ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จักรมาส	 เลาหวณิช	 นักวิจัย	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 นำาเสนอผลงานวิจัย	 “เครื่องอบแห้งแบบถัง
ทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง”																	
รองศาสตราจารย	์ดร.อนงคฤ์ทธิ	์แขง็แรง	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร	์กลา่ว
ถงึแนวทางในการพฒันาผลงานวจิยัภายใตก้ารวจิยัของคณะวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ทีจ่ะสามารถนำาไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย	์
และคณุสถาพร	สรพุฒัน	์ผูจ้ดัการบรษิทั	ไทรทนั	อโกร	จำากดั	กลา่วถงึแนวทาง
ในการนำาผลงานวิจัย	“เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสี
อินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง”	ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
 จากนั้น	ศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	ฤทธิเดช	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	ลงนามร่วมกับ	คุณสถาพร	สรุพัฒน์	ผู้จัดการบริษัท	ไทรทัน	
อโกร	จำากัด	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.เกียรติศักดิ์	ศรีประทีป	ผู้จัดการ
ศูนย์ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จักรมาส											
เลาหวณิช	นักวิจัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมลงนามเป็นพยานความร่วมมือ
 เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับ
ลมร้อนปล่อยทิ้ง ประกอบด้วยสามส่วนหลัก คือ ส่วนที่หนึ่ง ตัวถังซึ่งถือเป็น
ส่วนของห้องอบแห้ง ภายในติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการลำาเลียงสองช่วง คือ ช่วง
ที่หนึ่งเกลียวลำาเลียงซึ่งติดต้ังขดวนรอบถังและช่วงที่สองใบโปรยวัสดุที่ติดตั้ง
ตามแนวรัศมีของตัวถัง ส่วนที่สองคือชุดควบคุม และส่วนที่สามคือชุดให้ความ

ร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งสามารถอบแห้งวัสดุในลักษณะไหล
ผา่นเครือ่งอบแหง้ (Moving-bed material dryer) ใชอ้บแหง้วสัดทุีเ่ปน็เมด็ เปน็สะเกด็
และเป็นก้อน ลักษณะเด่นของการประดิษฐ์นี้ คือ ไม่ยุ่งยาก สามารถให้พลังงาน
แก่วัสดุโดยการแผ่รังสีโดยตรงไปยังวัสดุซ่ึงเป็นผลให้วัสดุได้รับรังสีความร้อนเป็น
อย่างรวดเร็ว ผนวกกับการเป่าลมเหลือทิ้งจากหัวเผาอินฟราเรดทำาให้เกิดลมร้อน
กระจายสมัผสักบัวสัดแุละตวัถงั จงึทำาใหเ้กดิการอบแหง้ของวสัดสุองหลกัการ ไดแ้ก ่
การแผ่รังสีอินฟราเรดในช่วงแรกและอบแห้งด้วยลมร้อนในช่วงถัดมาภายในตัวถัง 
เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบแห้งสามารถลดความชื้นได้อย่างรวดเร็วและ         
มีความสม่ำาเสมอ อีกทั้งเป็นระบบการอบแห้งแบบไหลต่อเนื่องได้ในปริมาณมาก
 สำาหรับการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
หรอืเอกชน  ไดม้โีอกาสนำาเอาทรพัยสิ์นทางปญัญาจากงานวิจัยของอาจารย ์นักวิจัย 
และบคุลากรของมหาวทิยาลัยมหาสารคามไปใชป้ระโยชนเ์พือ่กอ่ใหเ้กดิมลูคา่ในเชงิ
พาณิชย์เพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามอันจะเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้เป็น
ไปตามพันธกิจหลักของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการดำาเนินงาน
ตามโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วม
กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป
 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “เครื่องอบแห้งแบบถังทรง
กระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง”	ครั้งนี้ หน่วย
จดัการทรพัยส์นิทางปญัญาไดเ้จรจาและมขีอ้ตกลงรว่มกบั บรษิทั ไทรทนั อโกร จำากัด 
ในการคดิมลูคา่ของทรพัยส์นิทางปญัญาของผลงานดงักลา่ว โดยคดิเป็นคา่ตอบแทนการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Royalty Fee) ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ายอดขายทั้งหมดต่อปี 

ม.มหาสารคาม ลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง”
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แปรเปลี่ยนความโศกสลดเป็นการปลดเปลื้องอวิชชาจากความไม่รู้ 
อาจารย์ มรภ.สงขลา 

จดจารึกประวัติศาสตร์ถวายงานในหลวง ร.9

 

       อาจารย์ มรภ.สงขลา สุดตื้นตันใจถวายงานในวาระสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จับมือนักวิชาการจดจารึก

เรื่องราวประวัติศาสตร์ ส่งมอบความรู้ธรรมเนียมปฏิบัติลดธงครึ่งเสา-ยิงสลุตถวายความเคารพพระบรมศพ บอกเล่าประชาชนชาวไทย
 อ.วสิน	ทับวงษ์	อาจารย์ประจำาสาขาวิชาประวัติศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	(มรภ.สงขลา)	เปิดเผยว่า	ตนมี
โอกาสเขียนบทความเรื่อง	ธรรมเนียมตะวันตกในพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์สยาม	ลงหนังสือ	“เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ	ประเพณี	และความเชื่อในงาน
พระบรมศพและพระเมรุมาศ” เพื่อรวมเล่มร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆ สำาหรับหนังสือเล่มนี้ประชาชนทั่วไปสามารถหาอ่านได้ฟรีจาก https://drive.google.
com/file/d/0B5BpTtXUXhCeX09XYkRHbm1OZGc/view?pli=1 ขณะที่รูปเล่มที่ตีพิมพ์เผยแพร่นั้นมีหน่วยงานราชการ 3 แห่ง คือ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธกิาร คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และ มวิเซยีมสยาม สถาบนัพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูแ้ห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) สง่มอบ
ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งมาให้หอสมุด มรภ.สงขลา จำานวน 1 เล่ม ซึ่งในการทำางานทีมงานทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทั้ง
บุคลากรในแวดวงวิชาการและงานเขียนผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความตั้งใจถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ได้หนังสือที่เป็นวิชาการ แต่คนทั่วไป
รวมถึงเด็กนักเรียนสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย
 อ.วสนิ	กลา่ววา่ งานเขียนทีจั่ดทำาข้ึนในครัง้นีเ้ปน็เรือ่งคอ่นขา้งยาก ใชเ้วลาเกอืบปใีนการศกึษาคน้ควา้จนกระทัง่เสรจ็เปน็รูปเลม่ดว้ยความเหน็ดเหน่ือย โดยเฉพาะ
บรรณาธิการ ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดตั้งคณะทำางานขึ้นมา ทั้งที่ลาศึกษาต่อปริญญา
เอก ที่วิทยาลัยบูรพคดีและแอฟริกันศึกษา (School of Oriental and African Studies : SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน ก็ยังทำางานราวกับอยู่เมืองไทย แม้กระทั่งบาง
ครั้งต้องส่งงานตอนตีสองเพื่อตรวจและทยอยปรับแก้ ทีมงานทุกท่านต่างช่วยเหลือประสานงานกันเป็นอย่างดี
 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาประวัติศาสตร์	มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ตนในนามของราชภัฏทั้งในฐานะผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ ผู้สอนประวัติศาสตร์ รู้สึกภาคภูมิใจ
และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เนื่องด้วยช่วงพระราชพิธีเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560 ผู้บรรยายฯ อ่านเรื่อง “การยิงสลุตถวายความเคารพแด่พระบรมศพ”	และเรื่อง “ราช
รถปืนใหญ่	พระเกียรติยศอย่างทหาร” จากบทความที่ตนได้ร่วมเขียนในหนังสือ ซึ่งตนถึงกับน้ำาตาร่วงด้วยความปลื้มปีติที่ความฝันว่าจะได้ถวายงานพระองค์ท่านใน
วาระอนัเปน็ทีส่ดุ คอืพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ไดบ้รรลเุปา้หมายของชวีติและสามารถนอนตายตาหลบัแลว้ และอยากใหค้นไทยแปรเปลีย่นความโศกสลด 
เป็นความปลาบปลื้มใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์ท่าน รวมถึงสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในวิถีของแต่ละคน 

อ.วสิน	ทับวงษ์
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 นายกฤตชยั		อรณุรตัน	์	เลขาธิการ	กศน.	เปดิเผยว่า		สำานกังาน	กศน.	ไดด้ำาเนนิ
การจดัทำารา่งนโยบายและจดุเน้นการดำาเนนิงานสำานกังาน	กศน.	ประจำาปงีบประมาณ	
พ.ศ.	2561	โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้	“คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 สามารถดำารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย	 สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และมีทักษะที่จำาเป็นในโลกศตวรรษที่	21”	โดยได้
วางแผนการดำาเนินการภายใต้	5	พันธกิจหลัก	1)	จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัทีม่คีณุภาพ	เพือ่ยกระดบัการศกึษา	พฒันาทกัษะการเรยีน
รูข้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทกุชว่งวยั	และพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง
บริบททางสังคม	และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2)	ส่งเสริม	สนับสนุน	และ
ประสานภาคีเครือข่าย	 ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย	และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	รวมทั้งการดำาเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง	ๆ	3)	ส่งเสริมและพัฒนาการนำาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา	 และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบ	
4)	พัฒนาหลักสูตร	รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	สื่อและนวัตกรรม	การวัดและ
ประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน	 และพันธกิจสุดท้าย	พัฒนา
บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 เลขาธิการ	กศน.	กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำานักงาน กศน. 
ได้กำาหนดโครงการสำาคัญทั้งที่เป็นนโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ และภารกิจต่อเน่ือง โครงการสำาคัญที่ดำาเนินการเพื่อร่วมขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ได้แก่ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 
และการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่พิเศษ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากำาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ ประกอบดว้ย การขบัเคลือ่น กศน. สู	่“Smart	ONIE”	ในการจดัการ
ศกึษาและการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งศักยภาพของประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 
และการพัฒนากาลังคนให้เป็น	 “Smart	 Digital	 Persons	 (SDPs)” ที่มีทักษะด้านดิจิทัล
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มี

คุณภาพ ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging 
Society) 2) การสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูด้า้นเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรือ่ง) 
3) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 4) เพิ่มอัตราการ
อ่านของประชาชน 5) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพึ่งตนเอง ทำาได้ ขายเป็น” 
6) จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ได้แก่ 1) ส่งเสริมการนำาระบบ
คปูองการศกึษามาใชเ้พือ่สรา้งและขยายโอกาสการเรยีนรูท้ีส่ะดวก รวดเรว็ ตรงตามความตอ้งการ 
2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning MOOC ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีมาบริหารจัดการ
เรียนรู้ 3) เพิ่มอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 4) ยกระดับการศึกษา
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำาการ 5) พลิกโฉม กศน. ตำาบล สู่ “กศน.ตำาบล 4 G” (Good 
Teacher, Good Place Best Check-In, Good Activities, Good Partnership) ยุทธศาสตร์ด้านส่ง
เสรมิและจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ดำาเนนิการสง่เสรมิให้
มกีารใหค้วามรู้กบัประชาชนเกีย่วกับการปอ้งกนัผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและภยัพบิตัธิรรมชาต ิสรา้งความตระหนกัถงึความสำาคัญของการสร้างสังคมสเีขยีว การ
กำาจัดขยะและมลพิษในเขตชุมชน และส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ลดการใชท้รพัยากรทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา
ประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษา 
ส่งเสริมการใช้ระบบสำานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ รวมถึงส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพในการทำางานที่เหมาะสม
 สำาหรับภารกิจต่อเน่ืองที่ต้องดำาเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องในปีงบประมาณนี้ แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 2) ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการ
จดักระบวนการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผล งานบรกิารทางวชิาการ และการประกนัคณุภาพการ
ศกึษา 3) ดา้นเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 4) ดา้นโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ หรือโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 5) ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และพื้นที่บริเวณชายแดน และ 6) ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน สำาหรับรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมสำาคัญต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หลังจาก
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยแล้ว สำานักงาน กศน.จะนำาเรียนชี้แจงให้สาธารณชนได้รับทราบใน
โอกาสต่อไป นายกฤตชัย กล่าวในที่สุด

กศน. ขานรับนโยบายหนุนคนไทยเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิต
ต่อยอดสู่การปฏิบัติผ่านจุดเน้น นโยบายการดำาเนินงาน กศน. ปี 61
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 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แถลงผลสำาเร็จการดำาเนิน
กจิกรรมคลสัเตอรส์มนุไพร ภายใตโ้ครงการสนบัสนุนเครือขา่ย SMEs ในกลุม่
อตุสาหกรรมสมนุไพรไทย ปี 2560 ในการสร้างเครือข่ายและพฒันาสมนุไพรไทย 
สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้ขาย สร้างเครือข่าย
คลัสเตอร์สมุนไพร 4 ภูมิภาค 9 จังหวัด ขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่า 21 ล้านบาท  ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร
 รศ.ดร.ประเสริฐ	ปิ่นปฐมรัฐ	อธิการบดี	มทร.ธัญบุรี	เปิดเผยว่า ในการดำาเนิน
กจิกรรมโครงการคลสัเตอรส์มุนไพรท่ัวประเทศไทยท้ังหมด 4 ภูมิภาค โดยต้ังเปา้หมายไว้
ที่ 700 ราย แต่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 940 ราย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ
สมนุไพรเขา้ร่วมโครงการ เนือ่งจากในการดำาเนนิกิจกรรมเปน็การยกระดบัและการแปรรปู
ตา่งๆ รว่มไปจนถงึการ Road Show สองประเทศ ไดแ้กป่ระเทศสาธารณรฐัประชาชนลาว 
และฮ่องกง ในอนาคตทาง มทร.ธัญบุรี และ สสว. ดำาเนินโครงการภายใต้การบูรณาการ
ยกระดับสมุนไพรให้สูงขึ้น อีกทั้ง 8 มทร.ทั่วประเทศ ยินดีบริการองค์ความรู้ผลงานวิจัยที่
สามารถช่วยเหลือกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพร นอกจากนี้ทาง มทร.ธัญบุรียังได้ทำา e-market 
place นำาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรเข้าร่วม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่อไป
 ทางด้าน	นางสาวพรทิพย์	ตันติวงศ์	ผู้อำานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	
กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำาเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร
ไทย ตั้งแต่ต้นน้ำา-กลางน้ำา-ปลายน้ำา เกิดการรวมตัวของกลุ่มจำานวน 9 คลัสเตอร์ ใน 9 
จังหวัด 4 ภูมิภาค และมีสมาชิกทั้งหมด 940 ราย ได้แก่ ภาคเหนือ คลัสเตอร์ไพรล้านนา 
จ.เชยีงใหม ่คลสัเตอรไ์พรสองแคว จ.พษิณโุลก ภาคกลาง คลสัเตอรภ์มูพิรรณไพร จ.สระบรุ ี
คลสัเตอร์จันท์พันไพร จ.จนัทบรุ ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื คลสัเตอรไ์พรรอ้ยแกน่สารสินธ์ุ 
จ.ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ คลัสเตอร์ไพรไทสกล จ.สกลนคร คลัสเตอร์
ไพรเมืองย่า จ.นครราชสีมา ภาคใต้ คลัสเตอร์นวไพร จ.พังงา คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร 
จ.นครศรธีรรมราช ไดแ้ผนยุทธศาสตรใ์นการพฒันาคลสัเตอรท์ัง้ 9 แหง่ ไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ของประชาชนและผูป้ระกอบการคลสัเตอร ์โดยอบรมสมัมนาใหค้วามรู ้เรือ่งการทำาแผน, 
กลยทุธิท์างการตลาด, การสร้างแบรนด ์และการสรา้งเครอืขา่ย เพือ่ยกระดบัผูป้ระกอบการ
จำานวน 30 คน ตลอดการสร้างช่องทางการตลาดทั้ง offline และ online รวมทั้งการจัด
กิจกรรม Business Matching ในประเทศและต่างประเทศ นำานวัตกรรม ผลงานวิจัยมา
ปรับปรุงผลิตผลและผลิตภัณฑ์จำานวน 5 ราย มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี ปลื้ม สร้างเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพร 4 ภูมิภาค 9 จังหวัด 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท

 นางสุจินตนา	ไพศาล	ประธานกลุ่มคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร	จ.นครศรีธรรมราช	
เล่าว่า ในกลุ่มมีวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 40 ชุมชน ผู้ประกอบการ 20 ผู้ประกอบการ โดยการ
สรา้งเครอืข่ายคร้ังน้ี เปน็การรวมตัวของคลสัเตอรส์มนุไพรภาคใต ้ผลติภณัฑส์มนุไพรหลากหลาย
เช่น แชมพ ูสบู่ และท่ีได้รบัความนยิมคอืผลติภัณฑท์างดา้นความงาม เชน่ แบรนดก์รรณกิารเ์ฮริบ์
สมนุไพรจากมะเฟอืง ในเดือนพฤศจิกายน จะมวีางขายในแคตตาลอ็กเซเวน่ การเขา้รว่มโครงการ
ในครั้งนี้ได้รับความรู้มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ 
และองค์ความรู้ต่างๆ ในเรื่องของสมุนไพร
 ทางด้าน	 นายภาดล	 แสงกุดเรือ	 ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ร้อยแก่นสารสินธุ์	 เล่าว่า 
สำาหรับกลุ่มไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ การรวมตัวของผู้ประกอบการสมุนไพรจาก 4 จังหวัด โดยมี
สมาชกิประมาณ 200 คน ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพรในทอ้งถิน่ เชน่ วา่นชกัมดลกู ขมิน้ชนั มะกรดู 
ทั้งเครื่องใช้ บริโภคและอุปโภค ตลาดของกลุ่มวางขายตามงาน OTOP ในการเข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากมีนักวิจัยเข้ามาให้ความรู้ มาเป็นที่ปรึกษา 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

นางสาวพรทิพย์	ตันติวงศ์	
ผู้อำานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รศ.ดร.ประเสริฐ	ปิ่นปฐมรัฐ	
อธิการบดี	มทร.ธัญบุรี

นายภาดล	แสงกุดเรือ	
ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ร้อยแก่นสารสินธุ์

นางสุจินตนา	ไพศาล	
ประธานกลุ่มคลัสเตอร์	นักษัตรนครไพร



วันที่  1 - 15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  33

ผลิตภัณฑ์นมโค และนมแพะ ภายใต้โครงการ UBI

ร่วมแสดงความยินดี

	 	 นักศึกษารายวชิาธรุกจิปศสุตัว	์สาขาสตัวศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ									
จดักิจกรรม	ออกบูธชิมและจำาหนา่ยผลิตภณัฑน์มโค	และนมแพะ	ภายใต้โครงการ	UBI	บ่มเพาะธรุกจิ
การเลี้ยงสัตว์ให้นมและผลิตภัณฑ์	ณ	บริเวณ	ชั้น	1	อาคารสรรพวิชญ์บริการ	ตั้งแต่เวลา	09.00–12.00	น.          
ผู้สนใจสามารถชิมฟรีผลิตภัณฑ์
  นมแพะพาสเจอร์ไรส์ท่ีมีคุณภาพดีไร้กลิ่นสาบ นมโคแท้ 100% ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด 
ปลอดภยั สดใหมจ่ากฟารม์ มคีณุประโยชนด้์านโปรตนี แคลเซยีม วิตามนิและเมลาโทนนิทีช่่วยให้นอนหลบั
สบาย มีให้เลือก 4 รสชาติ รสจืด รสวนิลา รสสตอเบอรี่ และชอคโกแลต พร้อมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
นมวัว ได้ในราคาขวดละ 15 บาท หรือติดต่อรับสินค้า	ที่	ID.line	:	maykattika	และนมแพะคุณภาพดี	
ในราคาขวดละ	27	บาท	หรือติดต่อรับสินค้าที่	ID.line	:	wernbee	/061-3845715

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปริเยศ	 สิทธิสรวง	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นกัศกึษาและสภามหาวทิยาลยั	รว่มแสดงความยนิดกีบันายเอกสทิธิ	์วงคโ์ห	้
นักศึกษาคณะครุศาสตร์	 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกประธานนักศึกษา	
ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 ณ	 ห้องประชุมลีลาวดี	 กองพัฒนานักศึกษา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 (DPU)	 เปิดบ้านจัดงาน	Open	House	2017	ภายใต้ธีม	“START	
UP	YOUR	WAY@DPU” เริม่ตน้การเลอืกเรยีนในคณะและสาขาบนเสน้ทางการศกึษาทีต่อบโจทยอ์นาคต 
ตอกย้ำาคุณภาพการเรียนการสอนที่พัฒนาไม่หยุดยั้งกับ 6 วิทยาลัย และ 6 คณะคุณภาพ สัมผัสการเรียน
การสอนจริงจากทุกคณะ พร้อม Workshop สนุกๆ จัดเต็มกับอุปกรณ์ ห้องเรียน MAKER SPACE การ
เรียนรูปแบบใหม่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่อยอดไอเดียธุรกิจสุดเจ๋ง พบรุ่นพี่ศิลปิน เน็ตไอดอลคนดัง รับ
ทุนการศึกษาและโปรโมชั่นมากมายตลอดงาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-
16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “น้ำาพระทัยดั่งสายนที”  

DPU เปิดบ้านจัดเต็ม Open House 2017 ภายใต้ธีม “START UP YOUR WAY@DPU” 

 มทร.สุวรรณภูมิ	 โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ร่วมกับสภา
หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 “น้ำาพระทัย	ดั่งสายนที” เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
หาทีส่ดุมไิดท้ีม่ตีอ่ชาวราชมงคลและพสกนกิรของพระองค ์ทุกหมูเ่หล่า ตัง้แตว่นัท่ี 23-27 ตลุาคม 
2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณมณฑลพิธีลานจักรวรรดิในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 นำาโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย	 บุญศักดิ์																	
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาจิตอาสา 
เฉพาะกจิ	งานพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ไดเ้ข้ารว่มกจิกรรม	“โครงการจติอาสาเราทำาความดดีว้ยหวัใจ”	โดย
มี	 นายจรัสชัย	 โชคเรืองสกุล	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธานเปิดกิจกรรม
โครงการ เพือ่เปน็การรวมพลงัความภกัด ีความรกัอนัมค่ีาของปวงชนชาวไทยทกุหมูเ่หลา่ ทีจ่ะนอ้ม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจิต
อาสาทัง้หมดไดร้ว่มกันปรบัปรงุภมูทิศันพ์ืน้ทีบ่รเิวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา บรเิวณ
ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี รวมถึงทำาความสะอาดถนนราชดำาเนิน ถนนราชนิกูล และคูคลอง เพื่อ
เตรียมความพร้อม และความเรียบร้อยก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 คุณพรรณทิพา	 เลาหะทองทิพย์	 สถิติจังหวัดลำาปาง	 พร้อมคณะ	 นำาพระบรม
ฉายาลักษณ์	 	พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มามอบให้	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มนูญ	เมฆอรุณกมล	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา	ลำาปาง	ในโอกาสแทนคำาขอบคุณมหาวทิยาลยั ทีอ่นเุคราะห์นกัศกึษารว่มโครงการ
สำารวจผูม้รีายไดน้อ้ยจงัหวดัลำาปาง ทำาหนา้ทีเ่ป็นพนกังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู (พนักงานแจงนบั)
และจัดหาบุคลากรทางการศึกษา (คณาจารย์) ทำาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาให้การดำาเนินงานสำาเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ณ อาคารอำานวยการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำาปาง

 ว่าที่เรือโท	 เอกชัย	 กิจเกษาเจริญ	 รองอธิการบดี	 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.ชูวงศ์	อุบาลี	อาจารย์ประจำาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	 	นายกฤษณะ
พงศ์	สุวรรณโชติ	รักษาราชการผู้อำานวยการ	กองพัฒนานักศึกษา
 พร้อมด้วยนักศึกษาจิตอาสาจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ นำาน้ำาดื่มจำานวน 6,500 ขวด 
ถวายเเดพ่ระราชรตันสุนทร ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระเชตพุนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครฯ เพื่อนำาไปเเจกจ่าย
ให้แก่ประชาชนผู้จงรักภักดี ท่ีจะมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณมลฑลพิธีท้องสนามหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

	 คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา	จดัพธิทีำาบญุตกับาตร
พระสงฆ์จำานวน	๙	รูป	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	ครบรอบ	๑	ปี	แห่งการสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ได้รับเกียรติจาก	
ผศ.ดร.สุวิทย์	ไวยกุล	คณบดีคณะครุศาสตร์		เป็นประธานจุดธูปเทียน	
พร้อมด้วยนักศึกษาคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	กว่า	100	คน	เข้าร่วมในพิธี	
ณ	วัดบรมพุทธาราม

ราชภัฏโคราช รวมพลังความภักดี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำาความดีด้วยหัวใจ

สถิติจังหวัดมอบของที่ระลึกแทนคำาขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ  

ถวายเป็นพระราชกุศล

ทำาบุญตักบาตร 


