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ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
หน่วยงานในสังกัดโรงเรียนการเรือน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรม และการบริการวิชาการ และการประเมินกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.) SDU QA และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561-2564 

 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนการเรือน เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกหลักสูตรหน่วยงาน  และมีการน าผลการติดตามผลตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มาพัฒนาปรุงปรุง
แผน/โครงการ/กิจกรรม ให้ดียิ่งขึ้น แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ปรัชญา 
ค่านิยมร่วม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียนการเรือน และ
มหาวิทยาลัย  และโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีโรงเรียนการเรือนจะด าเนินการจ าแนกตามพันธกิจ ของ
โรงเรียนการเรือน 

โรงเรียนการเรือน คาดหวังว่า แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย
โครงการตามพันธกิจและโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย ของทุกหลักสูตร/หน่วยงานสนับสนุน จะเกิดผลสัมฤทธิ์
บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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                                                                                       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ส่วนที่ 1 บริบทของโรงเรียนการเรือน 

 
ประวัติโรงเรียนการเรือน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน            
ความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่บนพ้ืนฐานเดิมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จนสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) ต่อเนื่อง
มาถึงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ได้มีการก าหนดไว้
ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นไปด้านอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และพยาบาลศาสตร์ และ
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนการเรือน (School of Culinary Arts) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้
ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ในปีการศึกษา 2553-2554 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งตามหลักสูตร   
2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วยสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการ

บริการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการแขนงการจัดการภัตตาคารและ
ร้านอาหารแบบเร่งด่วน รวมทั้งมีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ      
การบริการ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งล าปาง  

 
ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี แบ่งตามหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ (เดิมเป็นสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ) และสาขาวิชาเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร (เดิมเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ประกอบด้วยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการแขนงการจัดการ
ภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน  

 
ในปีการศึกษา 2556-2557 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี แบ่งตาม

หลักสูตร  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการป ระกอบอาหาร
และการบริการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ซึ่ง
เป็นหลักสูตรพัฒนาใหม่ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการแขนงวิชาธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน  

 
ในปีการศึกษา 2558-2559 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี แบ่งตามหลักสูตร 

2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
บริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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ในปีการศึกษา 2560-2562 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี แบ่งตามหลักสูตร 
3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ   
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  
- สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร   
- สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่  
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้แก่  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 
ภารกิจด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปัจจุบันมีหน่วยงานศูนย์ฝึก

ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มีภารกิจดูแลห้องปฏิบัติการอาหารให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านอาหารให้กับบุคคลภายนอก จ าหน่าย  เบเกอรี่ในชื่อของโรงเรียนการอาหารนานาชาติ รวมทั้งเป็น
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาด้านอาหารและบุคคลที่สนใจ 

 
ปรัชญา : โรงเรียนการเรือน คือ ผู้น าด้านอาหาร 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารไทย และการจัด

ตกแต่ง ในปี 2020 
พันธกิจ : โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบ

อาหาร และการจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งอ้างอิงแก่
สังคมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      เป้าประสงค ์: บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาก าลังคนของงประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
          เป้าประสงค ์: บัณฑิตมีคุณภาพและมีความส าเร็จในการท างานและด ารงชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะและความพร้อมในการท างานของบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดในสังคมอย่างมีความสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นฐานอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะเพ่ือการน าไปต่อยอดทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย ชุมชนและ

สังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมได้รับกรพัฒนาจากการให้บริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการวิชาการ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรที่มีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และมุ่งมั่นสร้าง
ผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่สนับสนุนต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมส าหรับโลกอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพ่ือรักษาบุคลากรคุณภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค ์: การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบท

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้ 

เป้าประสงค ์: มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อบรรลุตามแผนที่ก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความเข้มแข็งของกิจการพิเศษเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดหารายได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดหารายได้จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและทรัพยากรที่มีอยู่ 
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สมรรถนะหลักของโรงเรียนการเรือน 
เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารไทย และการจัดตกแต่ง การบูรณาการศาสตร์ด้านอาหาร เป็นแหล่ง

อ้างอิง องค์ความรู้ และนวัตกรรมแก่สังคม 
 
วัฒนธรรมองค์การ 

1) บุคลากรและนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี 
2) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหาร 
3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 
5) มีความประณีตและรู้จริงในงานที่ท า 

 
ค่านิยม  SCA      

S = Specialization ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
C = Creative สร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้ 
A = Attraction ความมีเสน่ห์จากบุคลิกภาพเฉพาะของบุคลากรและนักศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ด้านอาหารของมหาวิทยาลัย  
2. มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ  
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุ่มเทในการท างาน 
4. มีห้องปฏิบัติการอาหารที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีคุณภาพสูง 
5. มีเครือข่ายงานวิจัย และการบริการวิชาการ กับหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็ง 
6. มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอานานาชาติ อบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ  

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ห้องปฏิบัติการอาหาร ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ 
2. ระบบการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรยังไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ 
3. บุคลากรสายวิชาการมีต าแหน่งทางวิชาการ และวุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
4. องค์กรยังขาดการปลูกฝังวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 
6. การบริหารทรัพยากรยังไม่คุ้มค่า 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบายของรัฐในการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องกับอัตลักษณ์ด้านอาหารซึ่งถือเป็น
โอกาสในการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและการประสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 

2. ความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการคนที่มีทักษะด้านอาหารที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

3. การเปิดประชาคมอาเซียน 
 
ภาวะคุกคาม (Threats) 

1. มีการแข่งขันสูงด้านหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 
2. โครงสร้างประชากร ด้านอัตราการเกิดที่ลดน้อยลง ส่งผลให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการศึกษามี

แนวโน้มลดลงไปด้วย 
3. เกิดการแข่งขันจากการค้าเสรี และการเปิดประชาคมอาเซียน 
4. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายส่งผลต่อการรับรู้และสร้างพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน 
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โครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนการเรือน 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนการเรือน 
 

 

 

 

 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 

คณะกรรมการประจ าโรงเรียนการเรือน 

ประธานหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 

ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรปูอาหาร 

ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการก าหนดและการประกอบอาหาร 

ประธานหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ประธานหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาล าปาง 

ประธานหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาตรัง 

ประธานหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีอาหาร 

ประธานหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

หัวหน้าส านักงานโรงเรียนการเรือน 
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ข้อมูลสารสนเทศ  

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
          หน่วย : หลักสูตร 

ระดับ จ านวน 
ปริญญาตรี 6 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาโท - 
ปริญญาเอก - 

รวมทั้งหมด 6 
 
2. ข้อมูลบุคลากร 
2.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ   

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

                           วุฒิการศึกษา 
  ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

อาจารย์ - 44 9 53 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 8 14 22 
รองศาสตราจารย์ - - - - 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวมทั้งหมด - 52 23 75 
   ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

                           วุฒิการศึกษา 
  ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

เจ้าหน้าที่ 34 67 11 1 113 
นักวิจัย - - - - - 

รวมทั้งหมด 34 67 11 - 113 
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2.2 ข้อมูลนักศึกษา 
                     หน่วย : คน 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รหัส  
62 

รหัส  
61 

รหัส 
60 

รหัส 
59 

ตกค้าง รวม 

กรุงเทพมหานคร       
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 69 135 49 116 14 383 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 119 162 104 171 44 600 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร - - - 74 1 75 
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร - - - 88 1 89 
สาขาการก าหนดและการประกอบอาหาร 28 19 12 - - 59 
เทคโนโลยีอาหาร 38 34 17 - - 89 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี       
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 8 - 13 60 1 82 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 31 39 15 69 10 164 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง       
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 23 17 47 75 2 164 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง       

สาขาวชิาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 18 17 47 75 5 94 

รวมทั้งหมด 334 426 272 689 - 1799 

   ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 
 
3. งบประมาณแผนดินที่ได้รับจัดสรร  

งบด าเนินงาน (ค่าวัสดุการศึกษา) 0 บาท  
งบบริหารกายฯ 101,600 บาท 
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แผนภาพความเชื่อมโยง แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิตและ แผนกลยทุธ์ โรงเรียนการเรือน 2561-2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา โรงเรียนการเรือน คือ ผู้น าด้านอาหาร พันธกิจ โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบ
อาหาร และการจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และเป็น
แหล่งอ้างอิงแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วิสัยทัศน ์ โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานทีม่ีความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารไทย และการจัดตกแต่ง ในปี 
2020 

ปรัชญา มหาวิทยาลยัที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยนื บนพ้ืนฐานของการจัดการคณุภาพ 
(Sustainable Survivability Based on Quality Management) 

พันธกิจ 1. การผลติบัณฑิต 
2. การพัฒนานวัติกรรมและงานวิจัย 
3. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรม 
4. การบริการวิชาการ 

วิสัยทัศน ์ มหาวิทยาลยัเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการ
พยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพ้ืนฐานของการจัดการคณุภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มี
ทักษะสนองต่อโลกอนาคตและ

เป็นพลเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ สามารถน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การบริการวิชาการบน
พื้นฐานความตระหนกัใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการ

แสวงหารายได้ 

เป้าประสงค ์

บัณฑิตมีสมรรถตามคุณวุฒิ
วิชาชีพทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

กลยุทธ ์
1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ 
2. ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่
ความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
สะท้อนภาพลักษณ์ความ
เช่ียวชาญทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าประสงค ์

บัณฑิตมีคุณภาพและมี
ความส าเร็จในการท างานและ

การด ารงชีวิต 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบการคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
2. ปรับปรุงรูปแบบและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล 
3. ยกระดับทักษะและสมรรถนะ
ในการท างานของบัณฑิต 
4. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่
ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

 

เป้าประสงค ์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย เศรษกิจ ชุมชน สังคม
และการต่อยอดองค์ความรู้เชิง

วิชาการอยา่งเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาศักยภาพนกัวิจยับน
พื้นฐานอัตลักษณ์และความ
เช่ียวชาญของมหาวิทยาลยั 
2. เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยัสู่
สาธารณะเพื่อการน าไปต่อยอดทาง
วิชาการ 
3. น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายผล
ต่อยอดเชิงพาณิชย ์
4. น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากงานวิจยัไปถ่ายทอดสู่
มหาวิทยาลัยชุมชนและสังคม 

 

เป้าประสงค ์

ชุมชนและสังคมได้รับการ
พัฒนาจาการให้บริการ
วิชาการบนฐานความ

เช่ียวชาญของมหาวิทยาลยั 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิด
ความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การให้บริการวิชาการ 

 

เป้าประสงค ์

บุคลากรที่มีคุณภาพ ท างาน
อย่างมีความสุข มีความ
มั่นคงในอาชีพและมุ่งมั่น
สร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบการบริหาร
บุคลากรที่สนับสนุนต่อทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลยั 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้พร้อมส าหรับโลกอนาคต 
3. ส่งเสริมความรักและผู้พัน
ต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลา
การคุณภาพ 

 

 

เป้าประสงค ์

การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลกัธรร

มาภิบาล 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจัดการและระบบธรร
มาภิบาลที่สอดคล้องกับ
บริบท 
2. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการ
สื่อสารและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้อยา่ง
สร้างสรรค์ 

 

เป้าประสงค ์

มหาวิทยาลัยมีทรพัยากรที่
เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อบรรลุ

ตามแผนที่ก าหนด 

กลยุทธ ์
1. บริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
2. ยกระดับความเข้มแข็งของ
กิจการพิเศษเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และจัดหารายได้ 
3. จัดหารายได้จากความ
เช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัและ
ทรัพยากรที่มีอยู ่
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ส่วนที่ 2 
 

สรุปแผนปฏิบัติการ โครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนการเรือน 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิาร  
 

แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 
 
กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์ ความกลมเกลียว  
ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งน้อง-พี่ คหกรรมศาสตร ์
 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา  
คหกรรมศาสตร ์
 
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ตามทกัษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคหกรรมศาสตร ์

1 . เพื่ อ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
ความเป็นสวนดุสิต 
3. เพื่อการปรับตัวและเรียนรู้การใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ 
4. เพื่อการปรับตัวและเรียนรู้การใช้
ชีวิตในสถานประกอบการได้ 
5. เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะ
วิชาชีพ 
6. เพื่อส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร์ ทุกช้ันปี อย่างน้อยปีละ 25 คน 
2. อาจารย์และบุคลากรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ จ านวน 11 คน 
 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ มีความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่  น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 
เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองตามคุณลกัษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต 
สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและในสถานประกอบการได้
และมีทักษะด้านวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 

- คหกรรมศาสตร์ 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน      
(คหกรรมศาสตร์) คร้ังท่ี 4 
 
 

1. เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คง
อยู่  
2. เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ รณ รงค์ ให้
เยาวชนไทยได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่า
แห่งความเป็นไทย 
3.  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
บุคคลภายนอกได้ส่ งผลงานเข้ า
ประกวดในกิจกรรมประกวด 
4. เพื่ อส่งเสริม ให้ ศิษย์ เก่า ศิษย์
ปั จ จุ บั น  น า อ งค์ ค ว าม รู้ ไป ใ ช้
ประโยชน์แก่ชุมชนและการบูรณา
การร่วมกับการเรียนการสอน 
5. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและ
สร้างเครือข่าย สืบสานงานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานต่างๆ ภายใน และ หน่วยงานภายนอกส่งเข้าร่วม
ประกวด จ านวน 15 ทีม 
 
เชิงปริมาณ     
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ทักษะในเรื่องของวัฒนธรรมขนม
ไทยและศิลปะประดิษฐ์ รวมทั้งกิริยามารยาท สัมมาคาราวะ 
รู้จักกาลเทศะ การอ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย เพื่อไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ 
 

- คหกรรมศาสตร์ 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศกึษา   
คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความ เข้ าใจพื้ นฐานของวิชาชีพ   
คหกรรมศาสตร์ 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาชีพและทักษะใน
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
3. เพื่ อปลู กฝั งให้ มี คุณ ธรรม ใน
วิชาชีพ  มี ความรับผิดชอบและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 100 คน 
 
เชิงปริมาณ     
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85  
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม 
หรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 
 

- คหกรรมศาสตร์ 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านคหกรรมศาสตร์ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
กิจกรรมที่ 1 จิตอาสาพัฒนาชุมชนตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กิจกรรมที่ 2 คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต  
รักษ์วัฒนธรรมไทย 

1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนัก
ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
และการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 
3. เพื่ อสร้างจิตส านึ ก  คุณ ธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 
4. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้
เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 
100 คน 
 
เชิงปริมาณ     
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85  
 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยสืบไป มีจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
ในวิชาชีพ และสามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ 
ร้อยละ 90 

- คหกรรมศาสตร ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
วางแผนชีวิตหลังส าเร็จการศึกษา 
แล ะแล ก เป ลี่ ย น ค วาม คิ ด เห็ น 
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างาน 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สมัครงานด้านเอกสาร และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 
3. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีในการ

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 (รหัส 59) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (รหัส 59) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป 
อาหาร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 
 
2. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 (รหัส 59) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป

- เทคโนโลย ี
การแปรรปูอาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 
และพร้อมท่ีจะรับใช้สังคมต่อไป 

 

อาหาร มีความพึงพอใจโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
ในการการสมัครงาน การประกอบวิชาชีพและการมีมีจิตส านึกท่ี 
ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งท าให้นักศึกษา 
สามารถวางแผนการท างานและการด าเนินชีวิตในการประกอบ 
อาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการการแปร
รูปอาหาร 
 
กิจกรรมที่ 1 นิเทศตดิตามการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กิจกรรมที่ 2 น าเสนอผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และ 2/2562 
 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศตดิตามการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภายในสถานประกอบการ (ใช้งบประมาณ) 

1. เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับ
การท างาน และปัญหาของนักศึกษา
ระหว่างผึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
ท างาน และการเขียนรายงานใน
ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 
3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
จ านวน 74 คน 
 
เชิงปริมาณ 
1. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนิเทศ ติดตาม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของจ านวนสถานประกอบการทั้ งหมดที่
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนิเทศ ติดตาม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจ านวนสถานประกอบการทั้ งหมดที่
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาได้รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า ให้ค าแนะน า  

3,980 เทคโนโลย ี
การแปรรปูอาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และประเมินผลระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ 
และนักศึกษาร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 

โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีอาหาร 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 
21 และฝึกปฏิบัติการและการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีอาหารอย่างถูกต้อง
จากสถานประกอบจริง 
2. เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้จาก
ปฏิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
2. นักศึกษาช้ันปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
2. นักศึกษาช้ันปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามศตวรรษที่ 21 และ 
ฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างถูกต้อง 
2. มีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 
 

16,380  เทคโนโลยีอาหาร 

โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าองค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารไป
ใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เขา้
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เขา้

- เทคโนโลยีอาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และเสริมสร้างประสบการณ์จาก
สถานประกอบจริง  
3. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีอาหารเพิ่มขึ้น
จากสถานประกอบจริง 

 

ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เขา้
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เขา้
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับองค์ความรู้จากประสบการณ์ใน
สถานประกอบการจริง 

โครงการโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 1. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการใช้
ภ าษ าอั งก ฤ ษ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน และ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
กับนักศึกษา  
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้
ภ าษ าอั งก ฤ ษ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
ส ารสน เทศ  ใน การท าข้ อ สอบ 
TOIEC  

 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เขา้
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทดสอบ 
TOEIC ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม 

- เทคโนโลยีอาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการใช้ในการทดสอบ TOEIC เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 

 
โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร 1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่

ชุมชนและสร้างเครือข่ ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 
งานวิจัย 
3. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงและบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ชุมชน มีจิตส านึกและหวงแหน
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย และมี
การพัฒนาทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
2. นักเรียนมัธยม 
3. ผู้ประกอบการอาหาร 
4. ชุมชน 
  
เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับการ
เรียนรู้ การเสริมสร้างประสบการณ์การท างานและการแก้ปัญหา
ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 

- เทคโนโลยีอาหาร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาการก าหนด
และการประกอบอาหาร 

    

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการ
อาหารในสายการบิน 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการ
อาหารในโรงพยาบาล 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดระบบบริการอาหาร 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาการก าหนดและการ
ประกอบอาหาร จ านวน 10 คน 
 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในเกณฑ์ดี 

- การก าหนดและ
การประกอบ

อาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ   
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้จากสถาน
ประกอบการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 2 จัดส ารับอาหารไทย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมการ
รับประทานของคนไทย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัส 62) สาขาวิชาการก าหนดและการ
ประกอบอาหาร จ านวน 28 คน 
 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในเกณฑ์ดี 
3. นักศึกษามีผลการประเมิน 3R8C และความเป็นสวนดุสิต 
(SDU SPRIT) มีค่าเท่ากับ 3.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
เชิงคุณภาพ   
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญั
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เกิดความรักความสามัคคีใน
หมู่คณะ ตลอดจนมีจรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร 
 

- การก าหนดและ
การประกอบ

อาหาร 

กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวยัใส่ใจสุขภาพ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสม
กับวัย 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้ความรู้
ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสม
ตามวัยได้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (รหัส 60) สาขาวิชาการก าหนดและการ
ประกอบอาหาร จ านวน 10 คน 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์
ด ี
 

- การก าหนดและ
การประกอบ

อาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจรรมรสามารถให้ความรูด้้านอาหาร 
โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย 
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสามารถแนะน าแนว
ทางการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามวัยได้ 

กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนักศึกษา
การก าหนดและการประกอบอาหาร 
 
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับทดสอบ TOEIC  
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ปรับพื้นฐานความรู้ด้านการ
ก าหนดอาหารและการประกอบอาหาร 

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับทดสอบ TOEIC 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการก าหนด
และการประกอบอาหาร 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมย่อย 4.1 นักศึกษาช้ันปีที่  2 (รหัส 61) สาขาวิชาการ
ก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 19 คน 
กิจกรรมย่อย 4.2 นักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการก าหนดและ
การประกอบอาหาร 
 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในเกณฑ์ดี 
 
เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการทดสอบ TOEIC ได้ 
2. นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ 

- การก าหนดและ
การประกอบ

อาหาร 

กิจกรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่นักก าหนดอาหาร ปี
การศึกษา 2563 

1. เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
2. เพื่อส่งเสรมิความสามัคคีในกลุม่
นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 สาขาวิชาการก าหนดและการ
ประกอบอาหาร 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

- การก าหนดและ
การประกอบ

อาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในเกณฑ์ดี 
เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบ
อาหาร โรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
2. นักศึกษามีการแต่งกายที่เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เข้ากับการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ังแก่ตนเองและส่วนรวม  
3. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดีกับ
นักศึกษารุ่นพี่  และ เพื่อนๆ ต่างหลักสูตร และมีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตนเหมาะสมแก่การเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการ
กาหนดและการประกอบอาหารที่ดี และมีแนวทางยึดถือเพื่อ
เป็นนักกาหนดอาหารที่ดีในอนาคต  

กิจรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 เตรียมความพร้อมก่อนฝีก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
กิจกรรมย่อยที่ 6.2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาการก าหนดและการ
ประกอบอาหาร จ านวน 10 คน 
 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์
ด ี
 
เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- การก าหนดและ
การประกอบ

อาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกีย่วกับโภชนาการ 
โภชนบ าบัด และการประกอบอาหารในการปฏิบัติงาน 
3. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

โครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
โภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการ
เรือน ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

1. เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของ
บัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน 
ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
ที่มีต่อหลักสูตร 
 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหาร โรงเรียน
การ เรื อน  ที่ จ บ การศึ กษ าใน ปี
การศึกษา 2561 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
การประกอบอาหาร รหัส 58 จ านวน 50 คน  
 
เชิงปริมาณ  
1. บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหาร ตอบแบบสอบถามการติดตามบัณฑิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหาร ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีมีต่อบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อย 50  
 
เชิงคุณภาพ  
บัณฑิต และนายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ในระดับดี 

- โภชนาการและการ
ประกอบอาหาร 

โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
โภชนาการและการประกอบอาหาร  

1. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและ
การป ระกอบ อ าห ารกั บ สถาน
ประกอบการต่างๆ  
2. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสาขา

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
การประกอบอาหาร รหัส 59 จ านวน 87 คน 
 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- โภชนาการและการ
ประกอบอาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โภชนาการและการประกอบอาหาร 
เพื่อน าข้อมูลที่ ได้รับไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
3. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ ในสถานประกอบการด้าน
โภชนาการและการประกอบอาหาร 
4 . เพื่ อ ร วบ รวม ข้ อ มู ล ก า รฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนักศึกษา
เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการบริหาร
หลักสูตร และการจัดการศึกษา 
 

ภายในสถานประกอบการได้ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 
จ านวน 450 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
3. สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. อาจารย์นิเทศนักศึกษาตามสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 ของสถานประก อบการที่ นั กศึ กษาเข้ าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร 
 
เชิงคุณภาพ   
1. นักศึกษารหัส 59 เกิดผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. อาจารย์นิเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับทักษะการ
ปฏิบัติที่นักศึกษาควรมีกับสถานประกอบการ    

โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
สู่อาชีพจากพ่ีสู่น้อง 

1.  เพื่ อ ให้ เ กิ ด ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ แ น ว ท า ง
ปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 
2. เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการปฏิบัติงานในสายงานด้าน
โภชนาการและการประกอบอาหาร 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1.  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 87 คน 
2.  อาจารย์ จ านวน 5 คน 
 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- โภชนาการและการ
ประกอบอาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางความส าเร็จ
ในการท างาน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยน รู้ ข อ งนั กศึ กษ าส าขาวิ ช า
โภชนาการและการประกอบอาหาร 
โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่
การท างานจริงในสถานประกอบการ 
(Work-based Learning)   
2. ให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน  
3.  เพื่ อ ให้ เ กิ ด ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ป ร ะ ส บ ก าร ณ์  ได้ แ น วท า ง ใน
การศึกษา การฝึกปฏิบัติงานให้ตรง
กั บ ค ว า ม ต้ อ งก า ร ข อ งส ถ า น
ประกอบการ 
4. เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการปฏิบัติงานในสายงานด้านการ
บริการอาหาร ด้านโภชนาการและ
การประกอบอาหาร  

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
การประกอบอาหาร รหัส 59 จ านวน 87 คน  
 
 เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภายในสถานประกอบการได้ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 
จ านวน 450 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90    
2. นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
 
เชิงคุณภาพ   
1. นักศึกษารหัส 59 เกิดผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

- โภชนาการและการ
ประกอบอาหาร 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

เพื่ อ ท วน ส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
นักศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาผลการ
เรี ยนรู้ แต่ ล ะด้ านที่ ห ลั กสู ตรได้
ก าหนดไว้  

กลุ่มเป้าหมาย       
รายวิชาทั้งหมดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษารหัส 62-59 
 
 

- เทคโนโลยีการ
ประกอบอาหาร
และการบริการ 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 เชิงปริมาณ  
จ านวนรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562    
  
เชิงคุณภาพ  
รายวิชาของหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.  

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทาง
อาหารและการบริการ 
กิจกรรมที่ 1  เตรยีมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อ
ปรับพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 
และ Knife skills 
กิจกรรมที่ 2  How to be a great chef 
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม (Smart Service Providers) 
กิจกรรมที่ 4  Culinary Community Volunteer 
(CCV) 
กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการ
ประกอบอาหารและการบริการ 
กิจกรรมที่ 6  การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้ของ
นักศึกษาโดยการท างานในสถานประกอบการ 
กิจกรรมที่ 7  การศึกษาวัฒนธรรมอาหารกับภาษา
บูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 8  แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากพ่ีสู้น้อง 
กิจกรรมที่ 9  เตรยีมความพร้อมนกัศึกษาสู่
ตลาดแรงงาน 
กิจกรรมที่ 10  Culino flip classrooms 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพที่ครอบคลุมทักษะศตวรรษ
ที่ 21 (3Rs8Cs)  

กลุ่มเป้าหมาย       
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัส 63) จ านวน 160 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 (รหัส 62) จ านวน 117 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (รหัส 61) จ านวน 140 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (รหัส 60) จ านวน 104 คน 
 
เชิงปริมาณ   
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
 
เชิงคุณภาพ   
นักศึกษาได้รบัความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้น  

- เทคโนโลยีการ
ประกอบอาหาร
และการบริการ 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือน
สู่การเป็นมืออาชีพ 

    

กิจกรรมที ่1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน  
ปีการศึกษา 2562 
 

1 . เพื่ อ เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ให้
นักศึกษาในการเริ่มต้นก้าวสู่การ
ท างานและการศึกษาต่อ 
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีจิตส านึก
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณ 
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการ
เข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมใน
การท างานท่ีเหมาะสม 
4. เพื่ อพู ดคุ ยแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ ในการ
ท างานและการด าเนินชีวิตระหว่าง
รุ่นพี่และรุ่นน้องของโรงเรียนการ
เรือน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการ
จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 
 
เชิงปริมาณ  
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  
เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นก้าวสู่การ
ท างานและการศึกษาต่อและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสู่
สังคมและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม รวมทั้งการมี
มีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งท า
ให้นักศึกษาสามารถวางแผนการท างานและการด าเนินชีวิตใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9,000 
งบบริหารกาย

ฯ 

ส านักงาน 
โรงเรียนการเรือน 

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามี 
จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และ
บุคลิกภาพในเชิงบวก เพื่ อเข้าสู่
ส ถ าน ป ระ ก อ บ ก าร ได้ อ ย่ า งมี
คุณภาพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการ
จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 
 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 (รหัส59) อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและมีบุคลิกภาพที่ดีใน
การท างานในสถานประกอบการ ร้อยละ80 

13,600 
งบบริหารกาย

ฯ 

ส านักงาน 
โรงเรียนการเรือน 



27 
 

 
 

แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาน าแนวความคิดที่ได้รับจากการเข้าฟังการบรรยายไปใช้
ในการท างานในสถานประกอบการ 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกัน
คุณภาพ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ และมีความ
เข้าใจในการด าเนินการจัดกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ส อ ด ค ล้ อ ง ต่ อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งช า ติ  5 
ประการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย   
นักศึกษาช้ันปีที่  1 ของโรงเรียนการเรือนมีส่วนได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
เชิงปริมาณ  
มีนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 
 
เชิงคุณภาพ  
 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
จัดกิจกรรมได้สอดคล้องต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

- ส านักงาน 
โรงเรียนการเรือน 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิต
สาธารณะ 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรสีู่ขวัญ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
 
กิจกรรมที่ 2 ขนมไทยไหว้คร ู

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะ 
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา  

 

กลุ่มเป้าหมาย   
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ทุกหลักสูตรมสีว่นเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 
เชิงปริมาณ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวน 200 คน คือ กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
 
เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

33,950 
งบบริหารกาย

ฯ 

 
 
 

ส านักงาน 
โรงเรียนการเรือน 

 
การก าหนดและ
การประกอบ

อาหาร 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. นักศึกษามีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  

โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศกึษาด้าน
อาหารและคหกรรมศาสตร์ 

1 . เพื่ อ เป็ น เว ที ก า ร น า เส น อ
ผลงานวิจัยด้านอาหารและคหกรรม
ศ าส ต ร์ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ าจ า ก
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้าน
อาหารและคหกรรมศาสตร์ 
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านอาหารและคหกรรม
ศ าส ต ร์ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ
บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายด้านอาหารและคหกรรม
ศาสตร์ 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรจาก
สถาบันอุดมศึกษาด้านอาหารและ 
คหกรรมศาสตร ์

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน อย่างน้อย 100 คน เข้า
ร่วมน าเสนอผลงาน และนักศึกษา 500 คน มีส่วนร่วมในการชม
งานนิทรรศการ 
2. อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือน จ านวน 50 คน 
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
และร่วมงานนิทรรศการ 

 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน จ านวน 100 คนได้เข้า
ร่วมน าเสนอผลงาน และนักศึกษา 500 คน มีส่วนร่วมในการชม
งานนิทรรศการ 
2. อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือน จ านวน 50 คนได้มี
ส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการน าเสนอผลงาน 
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ 

 
เชิงคุณภาพ  
     1. นักศึกษาและบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้น าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสรา้งสรรค์ทั้งด้านอาหารและ
สิ่งประดิษฐ ์
2. นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

15,000 
งบบริหารกาย

ฯ 

ส านักงาน 
โรงเรียนการเรือน 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับองค์ความรู้จากการน าเสนอผลงานวิชาการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาโรงเรียนการ
เรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 
 
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมที่ 3 วันช่อใหม่ (Freshy Day) ประจ าปี
การศึกษา 2562 
กิจกรรมที่ 4 กีฬาต้านยาเสพติด สานสมัพันธ์โรงเรียน
การเรือน ครั้งท่ี 9 

1.  เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ท ร า บ
วัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความ
เป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ
แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น
ระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ในการท างาน
เป็นทีม  และสร้างความสามัคคี
ระหว่ างหลักสูตร และระหว่าง
นักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
3. เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร รม แ ล ะ
จริยธรรมของนักศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ 
และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาทุกหลักสูตรมีส่วนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

 
เชิงปริมาณ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวน 400 คน คือ กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
 
เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาได้ทราบถึงวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็น
สวนดุสิต (SDU SPIRIT)        
2. นักศึกษาได้ทราบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
และแนวทางการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
 3. นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม 
และสร้างความสามัคคี ระหว่างหลักสูตร และระหว่างนักศึกษา
รุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
4. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษา 
5. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และความมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา 

42,050 
งบบริหารกาย

ฯ 

ส านักงาน 
โรงเรียนการเรือน 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัย 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

เพื่ อส่ งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะความเช่ียวชาญของบุคลากรทั้ง
สายวิ ชาการและสายสนั บสนุ น 
โรงเรียนการเรือน ตามสาขาวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร (สายวิชาการและสายสนบัสนุน) โรงเรยีนการเรือน 
จ านวนอย่างน้อยร้อยละ 60 ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะทักษะ
ความเช่ียวชาญ ตามสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 18 ช่ัวโมงต่อปี 
 

- ส านักงาน 
โรงเรียนการเรือน 
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แผนงาน-โครงการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลีย่นบุคลากรด้านอาหารตาม
ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและต่างประเทศ   

เชิงปริมาณ   
1. ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 18 ช่ัวโมงต่อปี 
2. อาจารย์ประจ า ร้อยละ 45 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดมี
บทความวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ของ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
3. ร้อยละ 36 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4. ร้อยละ 60 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับการ
เพิ่มพูนความเช่ียวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 18 
ช่ัวโมงต่อป ี
 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรโรงเรียนการเรือนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพท่ีมีความสนใจ 
2. บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับมา
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน และการปฏิบตัิงานได ้
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ส่วนที่ 3 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 



7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 1 สานสัมพันธ์ ความกลมเกลียว 
ร้อยดวงใจเป็นหน่ึงน้อง-พ่ี คหกรรมศาสตร์  

คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คหกรรมศาสตร์  
คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 3 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคหกรรมศาสตร์  
คหกรรมศาสตร์

2 โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) คร้ังท่ี 4    คหกรรมศาสตร์

3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิต   คหกรรมศาสตร์

4 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 1 จิตอาสาพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง      คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 2 คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต รักษ์วัฒนธรรมไทย      คหกรรมศาสตร์

5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

6 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการการแปรรูปอาหาร

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

กิจกรรมท่ี 1 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

กิจกรรมท่ี 2 น าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 และ 
2/2562   

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการ
  

3,980 มสด. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

7 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร   16,380 มสด. เทคโนโลยีอาหาร

8 โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร  
เทคโนโลยีอาหาร

9 โครงการโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว  
เทคโนโลยีอาหาร

10 โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร    
เทคโนโลยีอาหาร

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ  
การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการอาหารในสายการบิน  
การก าหนดและการประกอบอาหาร

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 และความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA)
 โรงเรียนการเรือน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม
งบประมาณ
แผ่นดิน 
(บาท)

งบบริหารกาย งบอ่ืนๆ

แหล่ง
งบประมาณ
ภายนอก

ระยะเวลาการด าเนเนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับนโยบาย มสด., SDU-QA, IQA

SDU-1
อปก 1

SDU-2 
อปก 2

SDU 5
อปก 5

SDU 3
อปก 3

SDU 4
อปก 4

2562 2563ย1 ย2 ย3 ย4 ย5
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 และความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA)
 โรงเรียนการเรือน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม
งบประมาณ
แผ่นดิน 
(บาท)

งบบริหารกาย งบอ่ืนๆ

แหล่ง
งบประมาณ
ภายนอก

ระยะเวลาการด าเนเนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับนโยบาย มสด., SDU-QA, IQA

SDU-1
อปก 1

SDU-2 
อปก 2

SDU 5
อปก 5

SDU 3
อปก 3

SDU 4
อปก 4

2562 2563ย1 ย2 ย3 ย4 ย5

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการอาหารในโรงพยาบาล  
การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 2 จัดส ารับอาหารไทย   
การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ  
การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร
 

การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับทดสอบ TOEIC  
การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมย่อยท่ี 4.2 ปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านการก าหนดอาหารและการประกอบอาหาร  
การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 5 สานสัมพันธ์น้องพ่ีนักก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563  
การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจรรมท่ี 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมย่อยท่ี 6.1 เตรียมความพร้อมก่อนฝีกประสบการณ์วิชาชีพ  
การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมย่อยท่ี 6.2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
การก าหนดและการประกอบอาหาร

12 โครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561

 

โภชนาการและการประกอบอาหาร

13 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร
 

โภชนาการและการประกอบอาหาร

14 โครงการแลกเปล่ียน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพจากพ่ีสู่น้อง  
โภชนาการและการประกอบอาหาร

15 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
โภชนาการและการประกอบอาหาร

16 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ   

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

17 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือปรับพ้ืนฐานด้าน วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร และ Knife skills   

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 2  How to be a great chef   
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 3  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (Smart Service Providers)
  

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 4  Culinary Community Volunteer (CCV)   
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 5  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ
  

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 และความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA)
 โรงเรียนการเรือน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม
งบประมาณ
แผ่นดิน 
(บาท)

งบบริหารกาย งบอ่ืนๆ

แหล่ง
งบประมาณ
ภายนอก

ระยะเวลาการด าเนเนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้องกับนโยบาย มสด., SDU-QA, IQA

SDU-1
อปก 1

SDU-2 
อปก 2

SDU 5
อปก 5

SDU 3
อปก 3

SDU 4
อปก 4

2562 2563ย1 ย2 ย3 ย4 ย5

กิจกรรมท่ี 6  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการท างานในสถาน
ประกอบการ   

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 7  การศึกษาวัฒนธรรมอาหารกับภาษาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 8  แลกเปล่ียนเรียนรู้จากพ่ีสู้น้อง   
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 9  เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน   
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 10  Culino flip classrooms   
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

18 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562    9,000
งบบริหารกายฯ โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา    13,600
งบบริหารกายฯ โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพ    โรงเรียนการเรือน

19 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย    33,950 งบบริหารกายฯ โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 2 ขนมไทยไหว้ครู    การก าหนดและการประกอบอาหาร

20 โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์    15,000
งบบริหารกายฯ โรงเรียนการเรือน

21 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา   โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 2 โรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พ่ี ประจ าปีการศึกษา 2562   22,150
งบบริหารกายฯ โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 3 วันช่อใหม่ (Freshy Day) ประจ าปีการศึกษา 2562   โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 4 กีฬาต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือน คร้ังท่ี 9   19,900
งบบริหารกายฯ โรงเรียนการเรือน

22 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือความเช่ียวชาญในวิชาชีพ    โรงเรียนการเรือน

รวม 20,360 113,600

งบบริหารกาย ปีการศึกษา 2562 101,600 บาท
งบบริหารกาย ปีการศึกษา 2561  คงเหลือ 12000 บาท
รวม 113600



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

1 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
 21  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 1 สานสัมพันธ์ ความกลมเกลียว ร้อยดวงใจเป็นหน่ึงน้อง-พ่ี คหกรรมศาสตร์  คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คหกรรมศาสตร์    คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 3 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคหกรรมศาสตร์  คหกรรมศาสตร์

2 โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) คร้ังท่ี 4  คหกรรมศาสตร์
3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิต  คหกรรมศาสตร์
4 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 1 จิตอาสาพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 2 คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต รักษ์วัฒนธรรมไทย  คหกรรมศาสตร์

5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร P เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
การแปรรูปอาหาร

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

กิจกรรมท่ี 1 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ P P เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
กิจกรรมท่ี 2 น าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 และ 2/2562 P P เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการ P P เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารงบประมาณแผ่นดิน 
3,980 บาท

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แผนการด าเนินงาน (ใส่เคร่ืองหมาย P )
งาน/โครงการ

6



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

แผนการด าเนินงาน (ใส่เคร่ืองหมาย P )
งาน/โครงการ

7 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร P P เทคโนโลยีอาหาร
งบประมาณแผ่นดิน 16,380 บาท

8 โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร P P เทคโนโลยีอาหาร
9 โครงการโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว P P เทคโนโลยีอาหาร

โครงการรสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

P P เทคโนโลยีอาหาร

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร P P เทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมท่ี 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร P P เทคโนโลยีอาหาร

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร การก าหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ  การก าหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการอาหารในสายการบิน  การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการอาหารในโรงพยาบาล  การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 2 จัดส ารับอาหารไทย   การก าหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมท่ี 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ   การก าหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมท่ี 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร    การก าหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับทดสอบ TOEIC  การก าหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมย่อยท่ี 4.2 ปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านการก าหนดอาหารและการประกอบอาหาร   การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 5 สานสัมพันธ์น้องพ่ีนักก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563  การก าหนดและการประกอบอาหาร
กิจรรมท่ี 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การก าหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมย่อยท่ี 6.1 เตรียมความพร้อมก่อนฝีกประสบการณ์วิชาชีพ   การก าหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมย่อยท่ี 6.2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การก าหนดและการประกอบอาหาร

10



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

แผนการด าเนินงาน (ใส่เคร่ืองหมาย P )
งาน/โครงการ

12 โครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2561

  โภชนาการและการประกอบอาหาร

13 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร  โภชนาการและการประกอบอาหาร
14 โครงการแลกเปล่ียน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพจากพ่ีสู่น้อง  โภชนาการและการประกอบอาหาร
15 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โภชนาการและการประกอบอาหาร
16 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
17 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือปรับพ้ืนฐานด้าน วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร และ Knife skills

   เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 2  How to be a great chef    เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กิจกรรมท่ี 3  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (Smart Service Providers)    เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 4  Culinary Community Volunteer (CCV)    เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กิจกรรมท่ี 5  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ    เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กิจกรรมท่ี 6  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการท างานในสถานประกอบการ    เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 7  การศึกษาวัฒนธรรมอาหารกับภาษาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กิจกรรมท่ี 8  แลกเปล่ียนเรียนรู้จากพ่ีสู้น้อง    เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กิจกรรมท่ี 9  เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน    เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กิจกรรมท่ี 10  Culino flip classrooms    เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

18 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ โรงเรียนการเรือน
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  โรงเรียนการเรือน
กิจกรรมท่ี 2 การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  โรงเรียนการเรือน
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพ  โรงเรียนการเรือน

19 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ โรงเรียนการเรือน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

แผนการด าเนินงาน (ใส่เคร่ืองหมาย P )
งาน/โครงการ

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย  โรงเรียนการเรือน
กิจกรรมท่ี 2 ขนมไทยไหว้ครู  การก าหนดและการประกอบอาหาร

20 โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์   โรงเรียนการเรือน
21 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา  โรงเรียนการเรือน
กิจกรรมท่ี 2 โรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พ่ี ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนการเรือน
กิจกรรมท่ี 3 วันช่อใหม่ (Freshy Day) ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนการเรือน
กิจกรรมท่ี 4 กีฬาต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือน คร้ังท่ี 9   โรงเรียนการเรือน

22 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือความเช่ียวชาญในวิชาชีพ     โรงเรียนการเรือน 
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ส่วนที่ 4 
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ที่เชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561-2564 โดยเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) เพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามผล 

การน าแผนสู่การปฏิบัติ  
ในการท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ได้จัดท าร่วมกันระหว่างหลักสูตรและโรงเรียนการเรือน เพ่ือไปสู่การปฏิบัตินั้น 

โรงเรียนการเรือน มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้  
1. ประชุมเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนการเรือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบมีส่วนร่วม 

เพ่ือระดมความคิดเห็นจากประธานหลักสูตรและหัวหน้าหน่วยงาน ภายใต้กรอบทิศทางของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมถึงการก าหนดงาน/โครงการ ที่ควรด าเนินการ
ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนการเรือน  

2. ประชุมถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบนโยบาย ทิศทาง และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. หลักสูตร/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตนเอง โดย  
3.1 แผนปฏิบัติงานของหลักสูตร/ หน่วยงานต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนการเรือน และ

มหาวิทยาลัย  
3.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้ระบุงบประมาณที่หน่วยงานใช้อย่าง

ชัดเจน เช่น งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร หรืองบประมาณอ่ืนๆ ที่หน่วยงานได้รับ รวมถึงโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
ฯลฯ ทั้งนี้การก าหนดโครงการต้องอยู่ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย  

3.3 โครงการที่ด าเนินการ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพ่ือการติดตามประเมินผล 
โดยอาจอ้างอิงจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย หรือสามารถก าหนดตัวชี้วัดขึ้นเอง แต่ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  

3.4 จัดท าแผนปฎิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ความท้าทายของ
หน่วยงาน รวมถึงงานประจ าตามพันธกิจ/ข้อก าหนด และ พร้อมทั้งจัดท าแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (Gantt chart) โดยระบุเดือนที่จะจัดโครงการและวงเงินที่จะใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้การจัดดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรให้พิจารณาตามความจ าเป็นเร่งด่วน ตามโครงสร้างกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย (SDU Work 
Process Structure) และจัดท าโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา  

5. โรงเรียนการเรือนน าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนการเรือน ส่งกองนโยบายและแผนเพ่ือน าเสนออธิการบดีเพ่ือ
อนุมัติในหลักการ  

6. หน่วยงานด าเนินการตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน  
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การติดตามประเมินผล  

การตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์ว่าโรงเรียนการเรือน สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูลที่
ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าโรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัย เพ่ือรายงาน
ให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้กรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
วิธีการด าเนินงาน หรืออาจปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรเมื่อบริบทเปลี่ ยนแปลง 
รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป โดย  

1. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มายังโรงเรียนการเรือน เพ่ือรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย  

2. กองนโยบายและแผนติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และสังเคราะห์ให้เป็นผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  

3. น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปีถัดไป  
 

การปรับแผนปฏิบัติงาน  
โรงเรียนการเรือน ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้ก าหนดให้มีการปรับ

แผนปฏิบัติงานได้ เพ่ือให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือให้มีการวิเคราะห์และทบทวนแผนการด าเนินงานได้
ตามความเหมาะสม โดยหน่วยงานสามารถเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก   
การยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลท าให้เป้าหมายการด าเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
กรณีท่ีไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติงานที่กล่าวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไว้เดิม 
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แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  อาจารย์จารุณี  วิเทศ     
ต าแหน่ง   อาจารย์         
โทรศัพท์  02 244 5622        
E-mail  charunee30@gmail.com       

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี  
กลยุทธ์ที่ 3 :  ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนา 3.1: เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพ่ือ

สร้างความเป็นความผู้น าที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

ประเด็น: SDU1 การผลิตบัณฑิต(การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุข
ภาวะ)) 
กระบวนการ : SDU 1-A การพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ : 1-A3 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติ 
เป้าหมาย: 1-A3.1 ทุกหลักสูตรมีระบบส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและ/หรือได้รับรางวัลทาง

วิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5:  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางคหกรรมศาสตร์ให้มีความ
พร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ สิ่งแวดล้อม เพ่ือน พ่ีและคณาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่ี น้องและคณาจารย์ ในหลักสูตรฯ โดยกิจกรรมสายใยคหกรรม สาย
สัมพันธ์น้องพ่ีมุ่งให้นักศึกษาเข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 มีการแสดงออกพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถ
คิด วิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางคหกรรมศาสตร์ให้มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการ และมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยกิจกรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ มุ่งให้
นักศึกษาเข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 มีการแสดงออกพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมเตรียม 
ความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพ่ือเปิดโลกกว้างสู่ประสบการณ์ท างานใน
สถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ยังมุ่งผลิตบัณฑิตทางคหกรรมศาสตร์ให้มีศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ โดย
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา เน้น
การพัฒนาสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) SDU SPIRIT และสุขภาวะ โดยบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนของนักศึกษา 

ดังนั้นหลักสูตรฯ เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพ่ือให้นักศึกษามีการเรียนรู้การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ ได้
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ(เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต 
3. เพ่ือการปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ 
4. เพ่ือการปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานประกอบการได้ 
5. เพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ 
6. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1.  นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2.  นักศึกษาสามารถปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ 
3.  นักศึกษาสามารถปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานประกอบการได้ 
4.  นักศึกษามีทักษะวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
5.  นักศึกษามีประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติงาน 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1.นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการปรับตัว ในการใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

2.  นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
3.  นักศึกษาสามารถใช้ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์จากโครงการในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่  1 สานสัมพันธ์ 
ความกลมเกลียว ร้อยดวงใจ
เป็นหนึ่ งน้อง-พี่  คหกรรม
ศาสตร์ 
1.1 สอนน้องร้องเพลง 
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
1.3 สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ 

ส.ค - ก.ย. 2563 มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
 

นางสาวณัฐธิดา กิจเนตร 
นางสาวปวิตรา ภาสุรกุล  
 

กิจกรรมที่  2 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
2.1 โครงการ HUSO ด ารง
คุณ ค่ าในสิ่ งที่ มี  85 ปี สวน
ดุสิต @ โพลคาเฟ่ (ร่วมกับ
ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์) 
2.2 ร่วมด้วยช่วยท าคหกรรม
ศาสตร์ 

 ก.ย. 2562 
- 

 มี.ค. 2563 

มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
 

นางสาวจารุณี วิเทศ 
นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดช 

กิจกรรมที่  3 การส่งเสริม
ทั กษ ะท าง วิช าก ารแ ล ะ
วิ ช า ชี พ ท า ง 
คหกรรมศาสตร์ตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- การเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาในการแข่งขันทาง
วิ ช าก ารและวิ ช าชี พ ท าง 
คหกรรมศาสตร์ 

ม.ค. 2563 
- 

มี.ค. 2563 

มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
 

ผศ.เอกพล  อ่อนน้อมพันธุ์ 
นางสาวเบญจรัตน์  
ประพฤทธิ์ตระกูล 
 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน 
 

ก.ย. 2562 
- 

มี.ค. 2563 

มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
 

นางสาวณัฐธิดา กิจเนตร 
นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดช 

กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศ 
 

 มี.ค. 2563 
- 

พ.ค. 2563 

มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

ผศ.เอกพล  อ่อนน้อมพันธุ์ 
นางสาวณัฐธิดา กิจเนตร 
นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดช 
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หมายเหตุ :  
 ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับการเตรียมโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ, การประชุมเตรยีมงาน, การเชิญวิทยากร, การจดัซื้อวัสด ุ

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

1.  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี อย่างน้อยปีละ 25 คน 
2.  อาจารย์และบุคลากรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 11 คน 

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ - นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
เชิงคุณภาพ  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและในสถาน 
ประกอบการได้และมีทักษะด้านวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ....(ไม่ใช้งบประมาณ)............ 
 

รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ...........0.............. บาท  
 - 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
 โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามพันธกิจ 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 
ชื่อโครงการ: โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) คร้ังที่ 4 

  
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   น.ส.จารุณี  วิเทศ / นางปาณัฐ  โต๊ะด ี     
ต าแหน่ง  อาจารย์ / เจ้าหนา้ที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป)        
โทรศัพท ์  02-2445622                 
โทรสาร   02-2445622           
E-mail  panat.punnasirisakul@gmail.com     

 

1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเปน็พลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับโลกยุคดิจทิัล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมเข้า
กับการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมแก่นักศึกษา 

  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
ประเด็น : SDU1 การผลิตบัณฑิต 
กระบวนการ : SDU 1-A การพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ : 1-A3 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติ 
เป้าหมาย : 1-A3.1 ทุกหลักสูตรมีระบบส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและ/หรือได้รับรางวัลทาง 
 วิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบ 4 :  การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 
 

2. หลักการและเหตุผล  
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านอาหาร ด้านศิลปประดิษฐ์ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เป็นที่รู้จัก และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านแนวคิด ประสบการณ์ ระหว่างศิษย์
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เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศไทย รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่น และยังเป็นการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เป็นทุนทางด้านมรดกไทยให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตอยู่อย่างไทยอันเป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย ซึ่งในการจัดท าส ารับขนมไทยจะต้องมีประสบการณ์อันเกิดจากการได้ปฏิบัติจริง ดังนั้นทางหลักสูตร 
จึงได้จัดกิจกรรมประกวด งานทางด้านอาหารและทางศิลปะประดิษฐ์ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ การอนุรักษ์สืบ
สาน ความเป็นไทย ในเวทีการแข่งขันและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสืบ
ทอดศลิปะและวัฒนธรรมไทยต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่  
2. เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์ให้เยาวชนไทยได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งความเป็นไทย 

3. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้ส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมประกวด 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและการบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอน 

5.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและสร้างเครือข่าย สืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. ได้ผลงานที่มีความประณีต จากสายงานที่ผู้เข้าประกวดได้รังสรรค์อย่างตั้งใจ 

2. สร้างชื่อเสียงให้กับผู้เข้าประกวด เพื่อเป็นผลงานในอนาคต 

3. สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เน้นทักษะการ
ฝึกปฏิบัติ 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและสร้างเครือข่าย สืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ได้อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ 
3. นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้เข้าร่วมการประกวด 
4. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคคลภายนอกสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและเป็น

การบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดทักษะ
ฝีมืองานการเรือน(คหกรรมศาสตร์) คร้ังที่ 4 
- ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวด 
- รับสมัครการประกวด 

เม.ย.-มิ.ย. 
 2563 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผศ.เอกพล  อ่อนน้อมพันธุ์ 
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางปาณัฐ โต๊ะดี 

1.1 ด้านอาหาร 
- ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด 
- ด าเนินการประกวด 
- กรรมการตัดสินการประกวด 
- ประกาศผูช้นะการประกวด 
1.2 ด้านศิลปะประดิษฐ ์
- ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด 
- ด าเนินการประกวด 
- กรรมการตัดสินการประกวด 
- ประกาศผูช้นะการประกวด 

พ.ค. 2566 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผศ.เอกพล  อ่อนน้อมพันธุ์ 
นางสาวจารุณี  วิเทศ 
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางปาณัฐ โต๊ะดี 

2.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ก.ค.2563 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผศ.ดร.นุจิรา  รัศมีไพบลูย ์
อ.จารุณี  วิเทศ 
อ.ปวิตรา  ภาสุรกุล 
นางปาณัฐ โต๊ะด ี

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานต่างๆ ภายใน และ หน่วยงานภายนอกส่งเข้าร่วมประกวด จ านวน 15 ทีม  
 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ      

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ทักษะในเรื่องของวัฒนธรรมขนมไทยและศิลปะประดิษฐ์ รวมทั้ง

กิริยามารยาท สัมมาคาราวะ รู้จักกาลเทศะ การอ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพ่ือไปต่อ
ยอดในการประกอบอาชีพได้ 

 

9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณแผ่นดิน 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
การประกวดงานด้านอาหาร (ส ารับอาหารไทย) 
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท     
     1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  
       ไม่ใช้งบประมาณ  

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind) 
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย.. 

  -  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน (บุคคลภายนอก) 
    (800 x 1 วัน x 3 คน)       2,400 บาท 
    - เงินรางวัลผู้ชนะเลิศ (1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท)     8,000 บาท 
             - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท)  6,000 บาท 
             - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท)  3,000 บาท 
             - เงินรางวัลชมเชย (1 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท)      1,000 บาท 
 ค่าวัสดุ ประกอบด้วย.. 
             - ค่าโล่รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)            1,500 บาท 
             - ค่าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท) 1,500 บาท 
             - ค่าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)        1,500 บาท 
 ค่าใช้สอยประกอบด้วย.. 
             - ค่าเช่าสถานที่ (วันละ 5,000 บาท *  1 วัน)   5,000 บาท 
  รวมเป็นเงิน  29,000 บาท (สองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)    
 

การประกวดงานด้านศิลปะประดิษฐ์ (กระเช้าดอกไม้แบบไทย) 
รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  

1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  
       ไม่ใช้งบประมาณ 
         2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind) 

    ค่าตอบแทน ประกอบด้วย.. 
  -  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน (บุคคลภายนอก) 
    (800 x 1 วัน x 3 คน)       2,400 บาท 
    - เงินรางวัลผู้ชนะเลิศ (1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท)     8,000 บาท 
             - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท)  6,000 บาท 
             - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท)  3,000 บาท 
             - เงินรางวัลชมเชย (1 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท)      1,000 บาท 
 ค่าวัสดุ ประกอบด้วย.. 
             - ค่าโล่รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)            1,500 บาท 
             - ค่าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท) 1,500 บาท 
             - ค่าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)        1,500 บาท 
 ค่าใช้สอยประกอบด้วย.. 
             - ค่าเช่าสถานที่ (วันละ 5,000 บาท *  1 วัน)   5,000 บาท 
  รวมเป็นเงิน  29,000 บาท (สองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)    
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

 โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามพันธกิจ 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 
ชื่อโครงการ: โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสติ    

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   อาจารย์จารุณี วิเทศ/นางปาณัฐ  โต๊ะด ี    
ต าแหน่ง  อาจารย์/เจ้าหนา้ที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป)        
โทรศัพท ์  0863396186/02-2445622           
โทรสาร   02-2445622             
E-mail  charunee30@gmail.com/panat.punnasirisakul@gmail.com    

 

1.  ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)  
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี  
กลยุทธ์ที่ 3 :  ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนา 3.1: เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพ่ือ

สร้างความเป็นความผู้น าที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

ประเด็น: SDU1 การผลิตบัณฑิต(การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit,  
 สุขภาวะ)) 
กระบวนการ : SDU 1-A การพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ : 1-A3 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติ 
เป้าหมาย: 1-A3.1 ทุกหลักสูตรมีระบบส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและ/หรือได้รับรางวัลทาง

วิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5:  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องด้วยทุกปีการศึกษา มีนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ มีความหลากหลายที่มีพ้ืนฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนได้จบจากโรงเรียนที่
ต่างกันและยังไม่ได้รู้จักกันมากเท่าที่ควร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมการเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิตขึ้น เน้นให้นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ให้มีความพร้อมในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่ แต่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยและความเป็นคหกรรมศาสตร์สวน
ดุสิตไว้ ส่งเสริมและการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เป็นการสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้
นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก รวมทั้งยังสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาใหม่ ให้มีความรักในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สร้างความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของสถาบันที่ตนเองศึกษา ได้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้
ในการท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพและทักษะในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือปลูกฝังให้มีคุณธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีศักยภาพทางวิชาชีพ และสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. สร้างความเป็นอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่ดีในความเป็นคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิต 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
   

6. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก 

 
วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ/ 

บทบาทความรับผิดชอบ* 
ด าเนินการจัดโครงการ 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิต ดังนี้ 

อาจารย์จารุณี วิเทศ 
นางปาณัฐ  บุญญสิริสกุล 

ก าหนดผู้เก่ียวข้อง 
   1 .1  ก าหน ดความ รับ ผิ ด ชอบ ให้
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
   1.2 แจ้งคณาจารย์ทุกหลักสูตร 
   1.3 ท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   1.4 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ด้านสถานที่ นักศึกษา 
 

 กรกฎาคม  2563 มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 

อาจารย์จารุณี วิเทศ 
นางปาณัฐ  บุญญสิริสกุล 
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กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

ด าเนิน กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ 
การเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวน
ดุสิต โดยก าหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาได้มีความรู้และ
ทักษะทั้ง 5 ด้าน ของคหกรรมศาสตร์  
 

ก ร ก ฎ า ค ม  - 
สิงหาคม 2563 

มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 

อาจารย์จารุณี วิเทศ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

สรุปและประเมินผลโครงการ กันยายน 2563 ส านักงานสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

อาจารย์จารุณี วิเทศ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เข้าร่วม

กิจกรรม 
  

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ      

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เข้าร่วมกจิกรรมเชิงคุณภาพ  

เชิงคุณภาพ  
       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม หรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
 

9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณแผ่นดิน  
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท     
1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

       ไม่ใช้งบประมาณ 
         2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind) 
    รวมเป็นเงิน 5,000  บาท  
    - ค่าเช่าสถานที่ (วันละ 5,000 บาท *  2 วัน)       10,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

 โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามพันธกิจ 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 
ชื่อโครงการ: โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   อาจารย์จารุณี วิเทศ/นางปาณัฐ  โต๊ะด ี    
ต าแหน่ง  อาจารย์/เจ้าหนา้ที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป)        
โทรศัพท ์  0863396186/02-2445622           
โทรสาร   02-2445622             
E-mail  charunee30@gmail.com/panat.punnasirisakul@gmail.com    

 

1.  ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)  
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง 

    อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 1.1 ก ำหนดทิศทำงและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรวิชำกำรที่มีควำมชัดเจนระดับ 

มหำวิทยำลัย และน ำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ศักยภำพคณำจำรย์และนักศึกษำของแต่ละคณะ ไปพัฒนำชุมชน 
และสังคมให้เกิดควำมเข้มแข็งและสำมำรถบริหำรจัดกำรตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
กระบวนการ: SDU 3-A การขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ 
ตัวบ่งชี้: 3-A1 การรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย : 3-A1.1 มีฐานข้อมูล องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามอัตลักษณ์ของ 
 มหาวิทยาลัย 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ : 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบัน
วัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณี
และวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพ้ืนที่ 
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ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจท าให้คุณค่าทาง
มรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่น
มีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ ในแต่ละพ้ืนที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการ
ถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุมชนให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่นการเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้นักศึกษาเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาและชุมชนโดยตระหนักถึงความส าคัญ
ของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้
วิถีการด ารงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพ้ืนฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถี
ชีวิตชุมชน 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสอนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานศิลปะประดิษฐ์ ทางด้านอาหาร จึงได้จัดกิจกรรม โดยเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้นักศึกษาได้ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงความเป็นชาติ
ไทย โดยเน้นการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา จัดให้มีการบูรณาการระหว่าง
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา เช่นการก าหนดวันส าคัญของชาติและ
ศาสนาไว้ใน course syllabus และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม หรือการสอน 
การสนับสนุนให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เช่นพืชสมุนไพร และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน/ท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือเป็นการสานต่อในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน สร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพและสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านอาหารและศิลปะประดิษฐ์ในการสร้างอาชีพและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีในด้าน
การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้กับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน 

 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน

ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบไป 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. สร้างความเป็นเลิศทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย 



แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 Page 3 
 

2. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

3. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
   

6. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก 

 
วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ/ 

บทบาทความรับผิดชอบ* 
ด าเนินการจัดโครงการ 
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

อาจารย์จารุณี วิเทศ 
นางปาณัฐ  บุญญสิริสกุล 

กิจกรรมที่ 1 จิตอาสาพัฒนาชุมชนตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันพัฒนา
ชุมชน ให้ความรู้ทางด้านอาหารและ
ศิลปะประดิษฐ์ 
- ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ สั ง ค ม ใน ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 
 

 เ ม ษ า ย น  – 
มิถุนายน 2563 

มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 

อาจารย์จารุณี วิเทศ 
นางปาณัฐ  บุญญสิริสกุล 

กิจกรรมที่ 2 คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต 
รักษ์วัฒนธรรมไทย 
- การก าหนดวันส าคัญของชาติและ
ศาสนาไว้ใน course syllabus และ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรม หรือการ
สอน การสนับสนุนให้นักศึกษาได้
อนุรักษ์ที่เก่ียวกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เช่น พืชสมุนไพร และ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน/ท้องถิ่น 

เ ม ษ า ย น  – 
มิถุนายน 2563 

มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 

อาจารย์จารุณี วิเทศ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

สรุปและประเมินผลโครงการ กรกฎาคม 2563 ส านักงานสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

อาจารย์จารุณี วิเทศ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ  ผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85 เข้าร่วมกิจกรรม 
  

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ      

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมเชิงคุณภาพ  
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เชิงคุณภาพ  
       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบไป มีจิตส านึก คุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ และสามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 90 
 

9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณแผ่นดิน  
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท     
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

       ไม่ใช้งบประมาณ 
 
         2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind) 
    รวมเป็นเงิน 5,000  บาท  
    - ค่าเช่าสถานที่ (วันละ 5,000 บาท *  2 วัน)       10,000 บาท 
     

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  
  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  ดร.วีระ พุ่มเกิด     
ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตร        
โทรศัพท์ 02-423-9446        
โทรสาร  02-423-9447        
E-mail  veera_poo@hotmail.com      
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3: ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนาที่3.2: พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมี

ทักษะที่พร้อมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 4: เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2: เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้            

ส่วนเสียผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน                 
สร้างความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบัน 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
ประเด็น: การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ)   
เป้าหมาย: นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2: การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 
2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันการเติบโตของโลกธุรกิจมีผลต่อความต้องการที่ เพ่ิมขึ้นของแรงงาน ท าให้การแข่งขัน                    
ในตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย บุคคลที่มีประสบการณ์และบัณฑิตจบใหม่ที่ก าลังหางานในแต่ละปีมีจ านวน
มากขึ้น หากบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี เข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจได้ดีกว่า          
ก็ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานงานต่างๆ ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน         
จึงตระหนักถึงภาวการณ์แข่งขันของตลาดแรงงานและในโลกธุรกิจ ความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อม                
เพ่ืออนาคตของบัณฑิตจบใหม่ในการประกอบวิชาชีพ ในการนี้สาขาวิชาจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา
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เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตใหม่ที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาโดยการอบรมเกี่ยวกับแผนการด ารงชีวิตวัยท างาน การเตรียมความพร้อมเพ่ือการสมัครงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับตัวและอารมณ์ การเข้าสังคม และเข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร เป็นต้น เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตจบใหม่ในการก้าวสู่วงการวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบ
ความส าเร็จในอนาคต ทั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนี้ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางแผนชีวิตหลังส าเร็จการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการท างาน 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครงานด้านเอกสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
3. เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมี

จรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษามีความพร้อมในการวางแผนชีวิตหลังส าเร็จการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการท างาน 

2.นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงานด้านเอกสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
3. นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อม

ที่จะรับใช้สังคมต่อไป 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. นักศึกษามีความพร้อมด้านบุคลิกภาพและเอกสารในการสมัคงาน 
2.นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อม

ที่จะรับใช้สังคมต่อไปในอนาคต 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที่

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
- บรรยายให้ ความรู้แผนการด ารงชีวิตวัยท างาน                     
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการสมัครงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับตัวและอารมณ์ การเข้าสังคม และ
เข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหารจากศิษย์เก่า 

เมษายน
2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย           
สวนดุสิต 

อ.กันต์กนิษฐ์  
จงรัตนวิทย์ 

- พิธีการผูกข้อไม้ข้อมือจากอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 

เมษายน 
2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย              
สวนดุสิต 

อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า

 ร้อยละ 100 
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ: นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย            

ร้อยละ 80 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มีความพึงพอใจโดยรวม               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการการสมัครงาน การประกอบ
วิชาชีพและการมีมีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถ
วางแผนการท างานและการด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................ 
  

รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
   

1.ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวมเป็นเงิน 0 บาท 
 

2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 10 คน   48,000   บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม       10,000   บาท 
 

 รวมเป็นเงิน 58,000 บาท  
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แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ:โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการการ

แปรรูปอาหาร 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ดร.วีระพุ่มเกิด      
ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตร        
โทรศัพท์ 02-423-9446        
โทรสาร  02-423-9447        
E-mail  veera_poo@hotmail.com      

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1:การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่2: ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางการพัฒนา 2.3:พัฒนาทักษะนักศึกษาอัตลักษณ์ร่วมกับ Excellence Center ของมหาวิทยาลัย 

เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โฮมเบเกอรี่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ในรูปแบบ
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนา 2.5:แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือ 
(Strategic Partner) และเครือข่ายภายนอก เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีใน
การฝึกทักษะและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี   
กลยุทธ์ที่2: ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนา 2.2: สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนแบบครบ

วงจร ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การฝึกประสบการณ์ระหว่างการศึกษา และ
การรับเข้าท างานเมื่อจบการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (Work-Integrated Learning)  

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

ประเด็น:SDU 1-A1.1 นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่หลักสูตรก าหนดที่ระบุไว้ในมคอ.2 
เป้าหมาย:นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีหลักสูตรก าหนดที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 

(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
องค์ประกอบที่ 1:การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6:กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน
ได้ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 74 คน ต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ สามารถตอบสนองผู้ประกอบการที่ต้องการได้บุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีกับนักศึกษาให้สามารถเข้าใจในสาขาวิชาชีพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดย
นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 ถึง เมษายน 2563 
เมื่อนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์จะต้องนิเทศนักศึกษา เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการท างาน และปัญหาของนักศึกษาระหว่างผึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการท างาน และการเขียนรายงานในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษา 
3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษาได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการท างาน และการแก้ไขปัญหาในระหว่างผึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. อาจารย์ได้ทราบถึงความสามารถและพัฒนาการของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

และรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
3. อาจารย์สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมการท างาน ทักษะการสื่อสาร และสสร้างความคุ้นเคยกับ
พนักงานในสถานประกอบการวิชาชีพ 

2. นักศึกษาน าผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาปรับปรุงตนเองเพ่ีอให้สามารถประกอบ
อาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการการแปรรูปอาหาร 
กิจกรรมที่1 นิเทศติดตามการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารติดตามความคืบหน้าของการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 
- ผศ.ดร.ฐิตา              
ฟูเผ่า 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที ่2 น าเสนอผลการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 
1/2562 และ 2/2562  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 น าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และรุ่นน้อง 

ธันวาคม 2562 และ 
เมษายน 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 
- ผศ.ดร.ฐิตา              
ฟูเผ่า 

กิจกรรมที ่3 นิเทศติดตามการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภายในสถาน
ประกอบการ 
- อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารติดตามความคืบหน้าของการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ 

พฤศจิกายน 2562 
– มีนาคม 2563 

สถานประกอบการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 
- ผศ.ดร.ฐิตา              
ฟูเผ่า 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร จ านวน 74 คน 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ: 1. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนสถานประกอบการทั้งหมดที่นักศึกษาไปฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใน
สถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนสถานประกอบการทั้งหมดที่นักศึกษาไปฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ 

เชิงคุณภาพ:นักศึกษาได้รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า ให้ค าแนะน า และประเมินผลระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
กิจกรรมที ่2 น าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
กิจกรรมที่ 3นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการ 

งบประมาณแผ่นดิน 
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 แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ(ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 3,980 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash) 
 -  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   = 500 กิโลเมตร x 4 บาท = 2,000บาท 
 -  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของรถตู้  = 500 กิโลเมตร x 3 บาท = 1,500 บาท 

(ระยะทางของรถตู้ 10 กิโลเมตร ใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 1 ลิตร ซึ่งเป็นราคาประมาณ 30 บาท = 3 บาท/
กิโลเมตร) 
 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถตู้   = 240 บาท x 1 คน x 2 วัน = 480 บาท 

รวมเป็นเงิน 3,980  บาท 
หมายเหตุ:- ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
-ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 2คน x 10 วัน   96,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 96,000 บาท 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  
หน่วยงาน: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม     
ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตร        
โทรศัพท์ 02-423-9446        
โทรสาร  02-423-9447         
E-mail  pomac116@hotmail.com       

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี   
กลยุทธ์ที่ 3: ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนา 3.4: พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skills) ที่เข้มแข็งภายใต้จริยธรรมทางวิชาชีพ

ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านสังคม/อารมณ์ (Soft Skills) โดยเฉพาะทักษะ
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาการตัดสินใจการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
ประเด็น: การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ)   
เป้าหมาย: นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2: การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ในภาคเรียนที่ 1  และ 2         
ปีการศึกษา 2562 ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารต้องพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่  21 กลุ่มวิชาหลักและกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2                        
โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร                   
เชิงอุตสาหกรรม 2 (รหัสวิชา 5073416) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562                     
มีการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 1 (รหัสวิชา 5072420) และ
เทคโนโลยีข้าว (รหัสวิชา 5072421) ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และรายวิชาการประเมินคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร (รหัสวิชา 5073418) และการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีอาหาร (รหัสวิชา 5073802) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวมีการฝึกปฏิบัติการตามมคอ.3 
(Active Learning) วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึก
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ปฏิบัติการอย่างถูกต้องโดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นรายวิชาดังกล่า วจึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ 

1.เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษท่ี 21 และฝึกปฏิบัติการและการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีอาหารอย่างถูกต้องจากสถานประกอบจริง 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีอาหารอย่างถูกต้องจากสถานประกอบจริง 

2. นักศึกษามีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร           
อย่างถูกต้องจากสถานประกอบจริงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

2. นักศึกษามีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต 
 
6. กิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
1. ปฏิบัติการในรายวิชา เทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 2 (รหัสวิชา 5073416) 
- บทปฏิบัติการ 
ไส้กรอก/ ลูกชิ้นไก่ 

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 
ตอนเรียน A4 จ านวน 17 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ดร.วีระ พุ่มเกิด 

- บทปฏิบัติการ 
กุนเชียง/ หมูยอ 

วันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 62 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 
ตอนเรียน A4 จ านวน 17 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ดร.วีระ พุ่มเกิด 

- บทปฏิบัติการ 
อาหารฮาลาล 

วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 62 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 
ตอนเรียน A4 จ านวน 17 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ดร.วีระ พุ่มเกิด 
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กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
1. ปฏิบัติการในรายวิชา เทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 1 (รหัสวิชา 5073420) 
- บทปฏิบัติการ 
เรื่อง กระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการลวก
ส าหรับการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม 

วัน 9 มีนาคม 2563 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 
ตอนเรียน A4 และ B4 
จ านวน 32 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- ดร.ภัทราทิพย์  
รอดส าราญ 
- อ.กันต์กนิษฐ์  
จงรัตนวิทย์ 

- บทปฏิบัติการ 
เรื่อง กระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ                      
พาสเจอไรส์ส าหรับการผลิต                          
เชิงอุตสาหกรรม 

วัน 16 มีนาคม 2563 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 
ตอนเรียน A4 และ B4 
จ านวน 32 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- ดร.ภัทราทิพย์  
รอดส าราญ 
- อ.กันต์กนิษฐ์  
จงรัตนวิทย์ 

- บทปฏิบัติการ 
เรื่อง กระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ                    
สเตอริไลซ์อาหารกรดสูง
ส าหรับการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม 

วัน 20 เมษายน 2563 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 
ตอนเรียน A4 และ B4 
จ านวน 32 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- ดร.ภัทราทิพย์  
รอดส าราญ 
- อ.กันต์กนิษฐ์  
จงรัตนวิทย์ 

- บทปฏิบัติการ 
เรื่อง กระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ                   
สเตอริไลซ์อาหารกรดต่ า
ส าหรับการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม 

วัน 27 เมษายน 2563 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 
ตอนเรียน A4 และ B4 
จ านวน 32 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- ดร.ภัทราทิพย์  
รอดส าราญ 
- อ.กันต์กนิษฐ์  
จงรัตนวิทย์ 

2. ปฏิบัติการในรายวิชา เทคโนโลยีข้าว (รหัสวิชา 5073421) 
- บทปฏิบัติการ 
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว
บรรจุกระป๋องและบรรจุภัณฑ์
อ่อนตัวทนความร้อนสูง 
 

วัน 9 มีนาคม 2563 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 
ตอนเรียน A4 และ B4 
จ านวน 32 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- อ.ปิยวรรณ  
อยู่ดี 

- บทปฏิบัติการ 
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารเช้าจากข้าว 
 

วัน 16 มีนาคม 2563 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 
ตอนเรียน A4 และ B4 
จ านวน 32 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- อ.ปิยวรรณ  
อยู่ดี 

- บทปฏิบัติการ 
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารว่างจากข้าว 

วัน 20 เมษายน 2563 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- อ.ปิยวรรณ  
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กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ตอนเรียน A4 และ B4 

จ านวน 32 คน) 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี อยู่ดี 

- บทปฏิบัติการ 
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารเส้นจากข้าว 
 

วัน 27 เมษายน 2563 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 
ตอนเรียน A4 และ B4 
จ านวน 32 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ              
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- อ.ปิยวรรณ  
อยู่ดี 

3. ปฏิบัติการในรายวิชา การประเมินคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร (รหัสวิชา 5073418) 
- บทปฏิบัติการ เรื่อง                   
การประเมินคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์อาหารด้าน
กายภาพ 

มกราคม-เมษายน 2563 ห้องปฏิบัติการด้าน
กายภาพอาหาร ณ             
ศูนย์วิทยาศาสตร์             
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- อ.สุธาสินี             
ชิ้นทอง 
- ดร.วีระ พุ่มเกิด 

4. ปฏิบัติการในรายวิชา การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอาหาร                
(รหัสวิชา 5073802) 
- บทปฏิบัติการ เรื่อง                  
การวิเคราะห์และควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์อาหารด้าน                    
จุลชีววิทยา 

มกราคม-เมษายน 2563 ห้องปฏิบัติการด้าน             
จุลชีววิทยาทางอาหาร 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์             
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ผศ.ดร.ฐิตา              
ฟูเผ่า 
- อ.วีระพงศ์ 
วิรุฬห์ธนกฤษณ์ 
- ดร.วีระ พุ่มเกิด 

- บทปฏิบัติการ เรื่อง                  
การวิเคราะห์และควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์อาหารด้านเคมี 

มกราคม-เมษายน 2563 ห้องปฏิบัติการด้านเคมี
อาหาร ณ                     
ศูนย์วิทยาศาสตร์             
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ดร.วีระ พุ่มเกิด 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ: 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ: 1. นักศึกษาชั้นปีที่  2 และ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม                   

ตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างถูกต้อง 
2. มีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ           

ในอนาคต 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  งบประมาณแผ่นดิน 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
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รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 16,380 บาท 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

 -  ค่าตอบแทน        720 บาท 
ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240 x 3 ครั้ง    720 บาท 

 -  ค่าใช้สอย        6,300 บาท 
 ประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถบัส) 2,100 บาท x 3 ครั้ง   6,300 บาท 
  รวมเป็นเงิน        7,020 บาท 

 หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
  2.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า  (In Kind) 

-  ค่าตอบแทน        14,400 บาท 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนอาจารย์ชม.ละ 600 บาท x 8 ชม.x 1 คน x 3 ครั้ง 14,400 บาท 

รวมเป็นเงิน        14,400 บาท 
  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
 -  ค่าตอบแทน        960 บาท 

ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240 x 4 ครั้ง    960 บาท 
 -  ค่าใช้สอย        8,400 บาท 
 ประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถบัส) 2,100 บาท x 4 ครั้ง  8,400 บาท 
  รวมเป็นเงิน                9,360 บาท 

 หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
  2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

-  ค่าตอบแทน        19,200 บาท 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนอาจารย์ชม.ละ 600 บาท x 8 ชม. X 1 คน x 4 ครั้ง 19,200 บาท 

รวมเป็นเงิน        19,200 บาท 
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ก าหนดการ 
 

โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร 
ภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 11, 18, 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00-18.30 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 
06.00–06.30 น.  ลงทะเบียนและออกเดินทางจากศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ไปยังวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
08.00–12.00 น.  ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–17.00 น.  ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร (ต่อ) 
17.00–18.30 น.  เดินทางกลับมายังศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
หมายเหตุ: ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 Page 7 
 

ก าหนดการ 
 

โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 9, 16 มีนาคม และ 20, 27 เมษายน 2563 เวลา 06.00–18.30 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 
06.00–06.30 น.  ลงทะเบียนและออกเดินทางจากศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ไปยังวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
08.00–12.00 น.  ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–17.00 น.  ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร (ต่อ) 
17.00–18.30 น.  เดินทางกลับมายังศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
หมายเหตุ: ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม    
ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตร        
โทรศัพท์ 02-423-9446        
โทรสาร  02-423-9447        
E-mail  pomac116@hotmail.com      

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3: ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3: สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3Rs8Cs) บนพ้ืนฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 

 

ประเด็น: SDU 1-A2.1การพัฒนานักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ,SDU Spirit, สุขภาวะ) 
เป้าหมาย: นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. หลักการและเหตุผล  

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ งประสงค์ เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญที่จะท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
โรงเรียนการเรือน จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยจะเน้นการสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ             
ในการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษามีสมรรถนะที่คลอบคลุม 3R8C ความเป็นสวนดุสิต และ
สุขภาวะ โดยบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ที่เป็นลักษณะเด่นของนักเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย การมีบุคลิกภาพที่ดีการมีทัศนคติที่ดีในสายอาชีพ 
การมีสติปัญญาที่ดีมีความสามารถในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และ
ร่างกาย มีความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้และ
นวัตกรรม รวมถึงพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ให้นักศึกษาได้
เป็นอย่างด ี
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กิจกรรมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ก่อให้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด ได้ผลผลิตโครงการ และบรรลุผลลัพธ์อย่างดี ซึ่งท าให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง               
อีกทั้งยังได้เปิดโลกทัศน์จากการพูดคุย แลกเปลี่ยน กับสถานประกอบการ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารไปใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน และเสริมสร้างประสบการณ์จากสถานประกอบจริง  
 3. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารเพิ่มขึ้นจากสถานประกอบจริง 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารไปใช้ประโยชน์ในการศึกษารายวิชาต่างๆ
 2. นักศึกษาได้รับองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบจริง 
 3. อาจารย์ผู้สอนได้รับองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารเพ่ิมข้ึนจากสถานประกอบจริง 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. นักศึกษาได้น าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
2. นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนและการท างานในอนาคต 

 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
ส ารวจรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อก าหนด
ลักษณะของสถานที่  หรือสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาจะเข้าดู 

สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข 
- ผศ.ดร.นราธิป                 
ปุณเกษม 

 

ติดต่อประสานงานสถานประกอบ 
การที่จะให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม 

สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เดินทาง ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีนาคม 2563 โครงการส่ วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา 

สรุป และประเมินกิจกรรม มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ: นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
      นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้จากประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
   

1.ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวมเป็นเงิน 0 บาท 
 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 4 ชั่วโมง x 10 คน   24,000   บาท 

 รวมเป็นเงิน 24,000 บาท  
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ก าหนดการกิจกรรม “ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” 
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00–17.30 น. 

ณ ศูนยวิ์ทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 

 
 

 
12.30–13.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ลงทะเบียน 
13.00–16.30 น. ศึกษาดูงาน ณ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16.30–17.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ก าหนดการกิจกรรม “ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” 
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00–13.30 น. 

ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 

 
 

 
08.30–09.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ลงทะเบียน 
09.00–11.30 น. ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
11.30–13.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  ผศ.ดร. นราธิป ปณุเกษม      
ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตร         
โทรศัพท ์ 0-2244-9446                              
โทรสาร  0-2244-9447         
E-mail  pomac116@hotmail.com       
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3: ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนา 3.4: พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skills) ที่เข้มแข็งภายใต้จริยธรรมทางวิชาชีพ
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านสังคม/อารมณ์ (Soft Skills) โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
การตัดสินใจการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
ประเด็น: การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ)   
เป้าหมาย: นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2: การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 
2. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพกิจกรรมเปิดโลกกว้างด้านภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)                  
เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจ าวันและน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสายวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพ่ือใช้ในการสอบโทอิค 
(TOIEC) ให้ผ่านเกณฑ์การจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในเฉพาะห้องเรียน
นั้น อาจไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมประสบการณ์อ่ืนๆ 
นอกชั้นเรียนให้เกิดแก่ผู้เรียนด้วย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสท ากิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และท าให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษมากขึ้น กิจกรรมที่จะสามารถ
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สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ก็คือ กิจกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน และ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพกับนักศึกษา  

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการท าข้อสอบ TOIEC  
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษามีความพร้อมทั้งในด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสอบ TOIEC  
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
6. กิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 
- บรรยายให้ความรู้            
แบบติวเข้มและกิจกรรม 
workshop 
- ให้นักศึกษาฝึกท า
แบบทดสอบ TOEIC ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 

ตุลาคม 2562–
กุมภาพันธ์ 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย             
สวนดุสิต 

- ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
- อ. ปิยวรรณ อยู่ดี 
- ผศ.ดร.ชุติปภา  
สุวรรณกนิษฐ์  

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ: 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทดสอบ TOEIC ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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เชิงคุณภาพ: นักศึกษามีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการใช้ในการทดสอบ TOEIC เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
   

1.ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวมเป็นเงิน 0 บาท 
 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 4 ชั่วโมง x 10 คน   24,000   บาท 

 รวมเป็นเงิน 24,000 บาท  
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม     
ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตร        
โทรศัพท์ 02-423-9446        
โทรสาร  02-423-9447         
E-mail  pomac116@hotmail.com       

 
1.ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนาที่4.3: ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลกัสิทธิมนุษยชน มี

วิถีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาวะที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่4.4: ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเผยแพร่ สืบสาน ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการเรียนรู้และวิถีการด าเนินชีวิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่4: การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่1: ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง 

อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่1.3: จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะ หลักสูตร ในรูปแบบที่

หลากหลายตามความเชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่1.4: ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
ประเด็น: การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ)   
เป้าหมาย: นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2: การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
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2. หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่สังกัดอยู่ในโรงเรียนการเรือน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยคาดหวังว่านักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรีไปประยุกต์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงาน โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือสร้าง
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามสาขาอาชีพที่เป็นสากลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
วิจัยและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาแต่ละคนมุ่งรับความรู้จากอาจารย์ผู้สอน
เพียงอย่างเดียว ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายจึงสมควรอย่างยิ่งที่จัดให้มีกิจกรรมให้แก่
นักศึกษา เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นนักเทคโนโลยีอาหารที่ดีมีจิตใจดีงาม ด ารงไว้ซึ่งศิลปะและจริยธรรม                
รู้จักหวงแหนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ชุมชน มีจิตสาธารณะ สามารถน าความรู้จากในห้องเรียนไปถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับหน่วยงานหรือชุมชนที่ต้องการ
อันจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งการเป็นบัณฑิตในสาขาอาชีพต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน 
 2. เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ งานวิจัย 
 3. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน มีจิตส านึกและหวงแหน
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย และมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารให้กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

2.นักศึกษามีพัฒนาการด้านคุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม และจบเป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้และ
คุณธรรม 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนทางด้านอาหาร อัน
จะน ามาซึ่งโครงการที่ส าคัญอ่ืนๆ ในอนาคต  

2.ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง จากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และทักษะทางวิชาการ 
 

6. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตามแนวทางของ
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 
- ให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในการเขียนโครงงานทาง

ตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 
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กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นผู้ดูแลในการท า
ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ 
อาหาร 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการอาหาร
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย              
สวนดุสิต/สถาน
ประกอบการอาหาร 

- ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว  
- ดร.ภัทราทิพย์  
รอดส าราญ 

กิจกรรมที่ 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยี
อาหาร 
- น าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร                   
ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นความ
สอดคล้องระหว่างอาหารกับเทศกาล และ
ประเพณีต่างๆ ของไทย 

ตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย                  
สวนดุสิต/ชุมชน 

- ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว  
- ดร.ภัทราทิพย์  
รอดส าราญ 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
2. นักเรียนมัธยม 
3. ผู้ประกอบการอาหาร 
4. ชุมชน 

  
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ: นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับการเรียนรู้ การเสริมสร้างประสบการณ์

การท างานและการแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

 
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
1.ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวมเป็นเงิน 0 บาท 
 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 10 คน   48,000   บาท 

 รวมเป็นเงิน 48,000 บาท  
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
ชื่อโครงการ: ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ  
ต าแหน่ง อาจารย์ 
โทรศัพท ์08-1626-8229 เบอร์ภายใน 5439 
E-mail yossaphorn@hotmail.com  

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี   
กลยุทธ์ที่ 2  :  ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนา 2.1 : พัฒนากระบวนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) 

 
กลยุทธ์ที่ 3  :  ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนา 3.1 : เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit  

เพ่ือสร้างความเป็นความผู้น าที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการ
ดูแลนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 : พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และ
มีทักษะที่พรอมในการท างานรว่มกับผู้อ่ืนได 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 : พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Hard skills) ที่เข้มแข็งภายใต้จริยธรรมทางวิชาชีพ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านสังคม/ อารมณ์ (soft skills) โดยเฉพาะ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

ประเด็น : การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
เป้าหมาย : การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning) 
 
ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ) 
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะโดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน  มุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการก าหนดอาหารและการประกอบอาหาร
โดยสามารถเป็นนักก าหนดอาหารที่สามารถประกอบอาหารได้  ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) รวมถึงตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาโดยเน้นการ
พัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ทางศตวรรษที่ 21 (3R8C) ความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ ทาง
หลักสูตรฯ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาก าหนดและการประกอบอาหารขึ้น โดยโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้ 

 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning) เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการ
อาหารและโภชนาการ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย และช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
กิจกรรมที่ 2 จัดส ารับอาหารไทย 
อาหารส ารับ หมายถึง การจัดอาหารหลายชนิดให้อยู่ในส ารับเดียวกัน เช่น มีข้าว แกงเผ็ด แกงจืด 

น้ าพริก ส ารับอาหารไทยในทุกม้ือจะถูกจัดขึ้นอย่างพิถีพิถัน กับข้าวทุกจานที่จัดขึ้นจะต้องมีความสัมพันธ์กัน และ
สมดุลกัน  หากส ารับใดมีอาหารรสเปรี้ยว ก็ต้องมีอาหารรสหวานอีกอย่างหนึ่งส าหรับกินแก้รสกัน มื้อใดมีอาหาร
รสเผ็ดก็จะต้องมีอาหารรสเค็มและแกงจืดรวมอยู่ด้วย นับเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนไทยในการ
สร้างสรรค์อาหารต่างๆ ให้มีความอร่อยน่ารับประทาน และมีคุณค่าด้านโภชนาการ 

ส ารับอาหารไทย แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการรับประทานของคนไทย ซึ่งในสมัยโบราณหรือตาม
ชนบทจะนั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีกับข้าวหลากหลายวางไว้ตรงกลางวง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันผู้คน
นิยมรับประทานอาหารส าเร็จรูปมากขึ้น แต่ยังคงมีรูปแบบการจัดวางอาหารที่พัฒนามาจากอาหารส ารับ ท าให้
ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย มีรสชาติเข้ากันได้ดี หรือ เสริมรสชาติกัน เช่น แกงเผ็ด หรือ แกงส้ม
จะมีปลาเค็ม หรือ ไข่เจียวเป็นเครื่องเคียง ที่ส าคัญคือผู้บริโภคจะได้รับอาหารหลักที่จ าเป็นต่อร่างกายครบทั้ง 5 หมู่  

หลักสูตรฯ เห็นถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดส ารับอาหารไทยให้คง
อยู่สืบต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมจัดส ารับอาหารไทยขึ้นเพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทย ตลอดจนให้นักศึกษาร่วมกันสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง
ยังช่วยปลูกฝังจิตส านึกจรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร 
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กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมี สุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต โดยมีแผน
โครงการที่ส าคัญ คือ การลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างองค์รวม ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน คือ 
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  

ทางหลักสูตรฯ เห็นถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพด้วยอาหารและโภชนาการ จึงได้จัดกิจรรม
โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพให้กับคนในชุนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็นการให้ความรู้ด้านอาหาร 
โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีสมวัย  

 
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
หลักสูตรฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะการปรับพ้ืนฐานความรู้

ด้านการก าหนดอาหารและการประกอบอาหารให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาแต่ละคนมีพ้ืนความรู้แตกต่างกัน การปรับพื้นฐานความรู้เป็นการปูความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
และยังช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของ
การเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาในอนาคต นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับทดสอบ 
TOEIC ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาของ
หลักสูตรฯ ที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีผลคะแนนการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน  

 
กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพ่ีนักก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563 

  การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปีที่  1 มีความแตกต่างไปจากการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาทั้งด้านการเรียน การสอน สภาพแวดล้อม และการด าเนินชีวิต ท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้อง
เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมและสังคมของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได้จัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีนักก าหนดอาหาร ส าหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพ่ือเป็นการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้เข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ วัฒนธรรมองค์กร และข้อควรปฏิบัติ แนะน า
เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา
รุ่นพี่รุ่นน้อง 
  
 กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการ โภชนบ าบัด และการประกอบอาหารในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องฝึก
ปฏิบัติด้านโภชนบริการ โภชนบ าบัด โภชนคลินิกในโรงพยาบาลที่หลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือผู้แทนจากหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพให้กับ
นักศึกษาก่อนที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และติดตามความก้าวหน้า ให้ค าแนะน า และช่วยแก้ไข
ปัญหาให้กับนักศึกษาในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบบริการอาหาร 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดส ารับอาหารไทย 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมการรับประทานของคนไทย 

 
กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
2.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถให้ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสมตามวัยได ้
 
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับทดสอบ TOEIC 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการก าหนดและ

การประกอบอาหาร 
 

กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพ่ีนักก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563 
1. เพ่ือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษารุ่นพ่ีรุ่นน้อง 

 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดส ารับอาหารไทย 
1. นักศึกษาเกิดทักษะในการท างานเป็นทีม ความสามัคคีในการร่วมมือท างาน และฝึกภาวะความเป็น

ผู้น าตามหลัก 3R8C (Collaboration Teamwork and Leadership)  
  

กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
1. นักศึกษาเกิดทักษะการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ และการพูดน าเสนอต่อสาธารณชน 
2. นักศึกษามีทักษะในการประเมินภาวะโภชนาการในช่วงวัยต่างๆ 

 
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
1. นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับทดสอบ TOEIC  
2. นักศึกษามพ้ืีนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในหลักสูตรฯ 
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กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพ่ีนักก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563 
1. เพ่ือดูแลให้ค าแนะนาการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างความอบอุ่นและสร้าง

ความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม ่ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  
2. เพ่ือปลูกฝังการมีระเบียบวินัย ตระหนักถึงความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา 

และคุณธรรมจริยธรรมอ่ืนๆ ที่นักศึกษาที่ดีพึงมี รวมทั้งสามารถเป็นทั้งผู้น า หรือผู้ตามที่ดีได้ และมีความรักความ
สามัคคีต่อเพ่ือนนักศึกษา และปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นสวนดุสิต 

 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. นักศึกษามีความพร้อมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. นักศึกษามีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
1.  นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดส ารับอาหารไทย 

 1. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถจัดตกแต่งส ารับ
อาหารด้วยวัสดุสิ่งของแบบไทย 
 2. นักศึกษามีจรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร 
 3. นักศึกษาเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
 

กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
1.  นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบ TOEIC 
2. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 
 
กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพ่ีนักก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563 
1. นักศึกษามีจิตสาธารณะ เคารพกฎระเบียบ เพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  
2. นักศึกษามีอัตลักษณ์ความเป็นสวนดุสิต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนเหมาะสมแก่การเป็นนักศึกษา

สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหารที่ดี และมีแนวทางยึดถือเพ่ือเป็นนักกาหนดอาหารที่ดีในอนาคต 
 
 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
2. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้าน
อาหารและโภชนาการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 
ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการ
อาหารในสายการบิน 
วิธีด าเนินงาน 
ให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับระบบการจัดบริการ
อาหารในสายการบิน 

 
 

ตุลาคม  
2562 

 
 
บ ริ ษั ท ก ารบิ น ไท ย 
จ ากัด มหาชน 

ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 
ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการ
อาหารในโรงพยาบาล 
วิธีด าเนินงาน 
ให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับระบบการจัดบริการ
อาหารในโรงพยาบาล 

พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบ าล เป าโล 
พหลโยธิน และ/หรือ
โรงพยาบาลศิริราชปิย
มหาราชการุณย์ 

 

กิจกรรมที่ 2 จัดส ารับอาหาร
ไทย 
วิธีด าเนินงาน 
ให้นักศึกษาร่วมกันจัดส ารับ
อาห ารไท ย  ตกแต่ งส ารั บ
อาหารด้วยวัสดุสิ่งของแบบ
ไทย เพ่ือเป็นการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กุมภาพันธ์-เมษายน 
2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ถ.สิรินธร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 

กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัย
ใส่ใจสุขภาพ 
วิธีด าเนินงาน 
ให้นักศึกษาสามารถให้ความรู้
ด้ านอาห าร  โภชนาการที่
เหมาะสมตามวัยกับคนใน
ชุมชน 

กุมภาพันธ์ - เมษายน 
2563 

ชุ ม ชน ใกล้ เคี ย งกั บ
มหาวิทยาลัย  

อ.สุนิทรา ชัยภัย 
อ.ยศสินี หัวดง 
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 

กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักศึกษาการก าหนด
และการประกอบอาหาร 
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 

 
 
 

มกราคม - มีนาคม 

 
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับทดสอบ 
TOEIC 
วิธีด าเนินงาน 
จัดอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
ทดสอบ TOEIC 

2563 ถ.สิรินธร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

กิจกรรมย่อยที่ 4.2 
ปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านการ
ก า ห น ด อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร
ประกอบอาหาร 
วิธีด าเนินงาน 
จัดอบรมความรู้พ้ืนฐานด้าน
การก าหนดอาหารและการ
ประกอบอาหารให้กับ
นักศึกษาใหม่  

มิถุนายน – กรกฎาคม
2563 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ถ.สิรินธร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 

กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพ่ี
นักก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 
2563 
วิธีด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์ รุ่นพี่ และนักศึกษา
ใหม่ 

สิงหาคม – กันยายน
2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ถ.สิรินธร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษา
ด้ วยการฝึ กป ระสบการณ์
วิชาชีพ 
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 
เตรี ยมความพร้อมก่ อนฝี ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
วิธีด าเนินงาน 
จัดปฐมนิเทศ และอบรม
ความรู้ด้านการก าหนดอาหาร
และการประกอบอาหาร 

 
 
 

เมษายน – สิงหาคม 
2563 

 

 
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ถ.สิรินธร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 
อ.ยศสินี หัวดง 
 
 

กิจกรรมย่อยที่ 6.2 
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
วิธีด าเนินงาน 

 
 
 

กันยายน 2563 

 
 
 
โรงพยาบาล ใน เขต 

 
 
 
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 



แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 Page 8 
 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

อาจารย์นิ เทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชีพ เพ่ื อ
ติ ดตามความก้ าวหน้ า  ให้
ค าแนะน า  และช่ วยแก้ ไข
ปั ญ ห าให้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ใน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 กทม. 
 
 
 

ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
อ.ยศสินี หัวดง 
 
 

 
หมายเหตุ : กิจกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
1.  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 10 คน 

 
กิจกรรมที่ 2 จัดส ารับอาหารไทย 
1.  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 28 คน  

 
กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
1.  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 10 คน 

 
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
กิจกรรมย่อย 4.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 19 คน 
กิจกรรมย่อย 4.2 นักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
 
กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพ่ีนักก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563 

 นักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร  
 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 10 คน 

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
       2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี 
 
 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
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กิจกรรมที่ 2 จัดส ารับอาหารไทย 

 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
       2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี 

3. นักศึกษามีผลการประเมิน 3R8C และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPRIT) มีค่าเท่ากับ 3.00 
จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนมีจรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร 
 

กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี 
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจรรมรสามารถให้ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย 
 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสามารถแนะน าแนวทางการรับประทานอาหารที่

เหมาะสมตามวัยได้ 
 
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร 

 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
       2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี 
 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบ TOEIC ได ้

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ 
 

กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพ่ีนักก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563 
 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
       2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี 

เชิงคุณภาพ  
1.นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การกาหนดและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
2. นักศึกษามีการแต่งกายที่เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับ

ใช้ให้เข้ากับการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม  
3.นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษารุ่นพ่ี และ เพ่ือนๆ 

ต่างหลักสูตร และมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนเหมาะสมแก่การเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการกาหนดและการ
ประกอบอาหารที่ดี และมีแนวทางยึดถือเพ่ือเป็นนักกาหนดอาหารที่ดีในอนาคต  

 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี 

เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ โภชนบ าบัด และการ
ประกอบอาหารในการปฏิบัติงาน 

 3. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

  โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามพันธกิจ 
 

หน่วยงาน: สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร  โรงเรียนการเรือน 
ชื่อโครงการ: โครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  ผูช้่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง 
ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหาร สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร  
โทรศัพท ์ 084 130 8899      
E-mail pattanan_sri@hotmail.com / pattha8899@gmail.com 

 
1.  ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA IQA)      
 • แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่
ดี 
  กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับทักษะและความพร้อมในการท างานของบัณฑิต 
  แนวทางการพัฒนา 3.4 : พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skills) ที่เข้มแข็งภายใต้จริยธรรม
ทางวิชาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านสังคม/อารมณ์ (Soft Skill) โดยเฉพาะทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 • การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
  ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาศตวรรษท่ี 21  
  เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3Rs8Cs ความเป็น
สวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

 
• การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 

  องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  
2. หลักการและเหตุผล  
 ตาม มคอ. 2 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียน
การเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อที่ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการประกอบอาหารต้อง
ด าเนินการติดตามบัณฑิตในสาขาโภชนาการและการประกอบอาหารที่จบในปีการศึกษา 2561 และสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตในสาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร  

mailto:pattanan_sri@hotmail.com
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เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในการนี้หลักสูตรโภชนาการและ
การประกอบอาหาร จึงขออนุมัติโครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ที่มีต่อหลักสูตร 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. ได้ข้อมูลความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร  
 2. ได้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหาร 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนารายวิชา และการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้บัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประเทศชาติ  
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการประชุม การสืบค้นข้อมูล 
การจัดท าแบบสอบถาม 

ตุลาคม  2562 ถึง 
ธันวาคม 2562 

หลักสูตรโภชนาการและ
การประกอบอาหาร  

(R) อาจารย์สาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหาร 
(A) ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง 
(I) อ.ยศสินี หัวดง 
(I) ดร.ภาคภมูิ คูประเสริฐยิ่ง 
(I) อ.หทัยชนก ศรีประไพ 
(I) อ.สุนิทรา ชัยภัย 
(I) ชนิกาญจน์ เนียมสอน 
(I) พรทิพย์ บ ารุงแคว้น 
(C) ว่าท่ี ร.ต. ดร. ธนพัฒน์ แสง
รุ่งเรือง 

การด าเนินการเก็บข้อมลู 
 

มกราคม  - 
พฤษภาคม  2563 

หลักสูตรโภชนาการและ
การประกอบอาหาร 
 

 
 

สรุป และการจัดท ารายงาน มิถุนายน 2563 หลักสูตรโภชนาการและ
การประกอบอาหาร  
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7. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร รหัส 58 จ านวน 

50 คน  

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 
ตอบแบบสอบถามการติดตามบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   นายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อย 50  
 เชิงคุณภาพ  บัณฑิต และนายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหาร มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ในระดับดี 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนวัตถุดิบอาหารส าหรับการทดสอบ 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  อ่ืนๆ ไม่ขอใช้งบประมาณ 
  

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น .........-............. บาท  
          1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

  - 
 
          2.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า  (In Kind)  
   - 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

  โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามพันธกิจ 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 
ชื่อโครงการ: นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร  
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง      

ต าแหน่ง     ประธานหลักสูตร / อาจารย์        
โทรศัพท์    02-423-9452 หรือ 084 130 8899          
โทรสาร       -          
E-mail     pattha8899@gmail.com       
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
 แนวทางการพัฒนา 3.2 : พัฒนานักศึกษาในดานบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมี
ทักษะที่พรอมในการท างานรวมกับผูอ่ืนได้ 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

 ประเด็น : การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพระหวางการศึกษา/การฝกประสบการณวิชาชีพ โดยหนวยงาน
ภายนอก หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพ/สภาวิชาชีพ 
 เป้าหมาย : นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพตามท่ีหลักสูตรก าหนดที่ระบุไวใน มคอ.2 
 
 ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ) 
 เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 
SPIRIT) และสุขภาวะ  โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด)   

 องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้รับการพัฒนาขึ้นบน
พ้ืนฐานของแนวคิดในการสร้างบุคลากรทางด้านงานโภชนาการ โภชนบ าบัดที่มีทักษะในการประกอบอาหาร จึงมี
การก าหนดให้นักศึกษาของหลักสูตรฯ ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิด
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การบูรณาการทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงกับการประกอบอาหาร ซึ่งผลการเรียนรู้
จากการเสริมทักษะวิชาชีพได้ก าหนดให้มีครบทุกด้านกล่าวคือ คุณธรรม จริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ     

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการประกอบอาหารขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสในการฝึกงานตามสาขาวิชาชีพด้านโภชนาการ โภชนบ าบัด และการประกอบอาหาร รวมถึงงานการ
บริการอาหารผู้ป่วย การให้โภชนศึกษา การให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ ภายใต้การแนะน าการท างานโดยหัวหน้า
งานของหน่วยงานต่างๆภายในสถานประกอบการทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ซึ่งผลจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอาจจะท าให้นักศึกษาต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงได้จัดให้มีอาจารย์นิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร เพ่ือที่จะได้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจน
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ อันเป็นการควบคุมคุณภาพ
บัณฑิตให้ได้รับการพัฒนาตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
 1. เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารกับสถาน
ประกอบการต่างๆ  
 2. เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 3. เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในสถานประกอบการด้าน
โภชนาการและการประกอบอาหาร 
 4. เพ่ือรวบรวมข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนักศึกษาเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการบริหาร
หลักสูตร และการจัดการศึกษา 
  
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 อาจารย์สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร  ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหารในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. นักศึกษาได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการท างานในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่เรียน 

3. เกิดการพัฒนาตนเองเพ่ือให้พร้อมต่อการท างานในสาขาวิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบ
อาหารในอนาคต 
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6. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น
ประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 
 

ตุลาคม – ธันวาคม 
2562 

-สถานฝึกประสบการณ์
ด้านโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร  
-หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
โ ภชนากา รและ กา ร
ประกอบอาหาร 

(R) อาจารย์สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหาร 
(A) ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง 
(I) อ.ยศสินี หัวดง 
(I) ดร.ภาคภมูิ คูประเสริฐยิ่ง 
(I) อ.หทัยชนก ศรีประไพ 
(I) อ.สุนิทรา ชัยภัย 
(I) ชนิกาญจน์ เนียมสอน 
(I) พรทิพย์ บ ารุงแคว้น 
(C) ว่าที่ ร.ต. ดร. ธนพัฒน์ 
แสงรุ่งเรือง 

* หมายเหตุ  
R – คณะท างานของกิจกรรม/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ด าเนินการของกิจกรรม (Responsible)  
A – ผู้รับผิดชอบในภาพรวม(Accountable)   
C – ผู้ให้ค าปรึกษา (Consulted)  
I  –ผู้ที่คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ (Informed) 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร รหัส 59 จ านวน 87 
คน  
  
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการได้ครบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ จ านวน 450 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
       2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
       3. สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร มีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        4. อาจารย์นิเทศนักศึกษาตามสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร 
 
 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษารหัส 59 เกิดผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                   2. อาจารย์นิเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติที่นักศึกษาควรมีกับ
สถานประกอบการ  
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9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    ไม่ใช้งบประมาณ  
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
  

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
          1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  
   ไม่มี 

 
          2.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า  (In Kind)  
   ไม่มี 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
 โครงการตามยุทธศาสตร์ 

                                                 โครงการตามพันธกิจ 
 
หน่วยงาน: สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน 
ชื่อโครงการ: แลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพจากพ่ีสู่น้อง 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล                    นางสาวหทัยชนก ศรีประไพ                            . 
ต าแหน่ง    อาจารย์                                
โทรศัพท์            02-4239439                     
E-mail             hataichanok_sri@dusit.ac.th                 

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3 :  ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนา 3.2 : พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมี

ทักษะที่พร้อมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
 

ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ) 
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะ  โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเป็นหลักสูตรที่มี
แนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่มาจากความเชี่ยวชาญด้านอาหาร และบูรณาการความรู้ด้านโภชนาการ
ร่วมกับการประกอบอาหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม โดยค านึงถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5 ประการ รวมถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) โดยนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการศึกษา จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่โลกภายนอก โดยเฉพาะการ
ประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนมา ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการเตรียมความพร้อมสู่
เส้นทางอาชีพอย่างมีคุณภาพแก่นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 4 จึงได้จัด
โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพจากพ่ีสู่น้องขึ้น เพ่ือเป็นกิจกรรมที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้
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ที่ใกล้ส าเร็จการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ใกล้ส าเร็จการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่ความส าเร็จในการ
ท างาน และลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ดังนั้นจากการที่บัณฑิตเหล่านั้นมีงานท าในสายวิชาชีพเดียวกันกับที่หลักสูตรโภชนาการและการ
ประกอบอาหารจะมีบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานในปี 2563 หลักสูตรฯ จึงเห็นว่าหากน ารุ่นพ่ีที่จบไปแล้วใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารและโภชนาการและท างานในสายงานด้านโภชนาการ มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
ด้านโภชนาการ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการ และยังเป็นการสนับสนุน
ในนักศึกษาปัจจุบันในมีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย
ให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความรักและคามผุกพันต่อสถาบัน 

 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 

1.  เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

2.  เพ่ือให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในสายงานด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1.  นักศึกษามีสมรรถะตาม 3R8C ในด้านทักษะการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหา 
2.  นักศึกษาได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1.  นักศึกษาเป็นผู้ที่มีสมรรถะด้านทักษะการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาเพิ่มข้ึน 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้
และสร้ างแรงบันดาลใจสู่
อาชีพจากพ่ีสู่น้อง 
วิธีด าเนินงาน 

- การอบรมแลกเปลี่ยน 
เรี ยนรู้  กับรุ่ น พ่ีที่ จบจาก
สาขาวิชาโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร เพ่ือเป็นการ
สร้ า งแรงบันดาล ในการ
ท างาน รวมไปถึงสนับสนุน 
ส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบัน
ได้ฝึกงานในองค์กรที่ศิษย์
เก่าปฏิบัติงาน 

เดือนพฤษภาคม 63 Hall 3 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) อาจารย์สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหาร 
(A) อ.หทัยชนก ศรีประไพ  
(I) ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง 
(I) ดร.ภาคภมูิ คูประเสริฐยิ่ง 
(I) อ.สุนิทรา ชัยภัย 
(I) ชนิกาญจน์ เนียมสอน 
(I) พรทิพย์ บ ารุงแคว้น 
(C) ว่าที่ ร.ต. ดร. ธนพัฒน์ 
แสงรุ่งเรือง 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 

1.  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 87 คน 
2.  อาจารย์ จ านวน 5 คน 

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 

- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
- ศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 เชิงคุณภาพ  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางความส าเร็จในการท างาน 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ...........-.............. บาท  
    - 
   รวมเป็นเงิน .......-.............  บาท 
 
หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

  โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามพันธกิจ 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 
ชื่อโครงการ: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ     อ.ยศสินี  หัวดง         

ต าแหน่ง     อาจารย์          
โทรศัพท์    02-423-9439                        
โทรสาร       -          
E-mail     yotsinee-d@hotmail.com       

 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
 แนวทางการพัฒนา 3.2 : พัฒนานักศึกษาในดานบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมี
ทักษะที่พรอมในการท างานรวมกับผูอ่ืนได้ 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

 ประเด็น : การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพระหวางการศึกษา/การฝกประสบการณวิชาชีพ โดยหนวยงาน
ภายนอก หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพ/สภาวิชาชีพ 
 เป้าหมาย : นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพตามท่ีหลักสูตรก าหนดที่ระบุไวใน มคอ.2 
 
 ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ) 
 เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 
SPIRIT) และสุขภาวะ  โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 

 องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้รับการ พัฒนาขึ้นบน
พ้ืนฐานของแนวคิดในการสร้างบุคลากรทางด้านงานโภชนบ าบัดที่มีทักษะในการประกอบอาหาร จึงมีความจ าเป็น
ที่นักศึกษาของหลักสูตรฯ ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงกับการประกอบอาหาร ซึ่งผลการเรียนรู้จากการเสริม
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ทักษะวิชาชีพได้ก าหนดให้มีครบทุกด้านกล่าวคือ คุณธรรม จริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ     

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เล็งเห็นความส าคัญของการ
ฝึกปฏิบัติงานเพ่ือเสริมทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาควบคู่กับการเรียน (Work-based Learning) เพ่ือให้นักศึกษา
มีทักษะและมีความช านาญในการปฏิบัติงานสายวิชาชีพ จึงได้จัดให้มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกงานตามสาขาวิชาชีพ ด้านการประกอบ
อาหารและการบริการ รวมถึงงานด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร ด้านการบริการอาหารผู้ป่วย การให้
โภชนศึกษา การให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ เป็นต้น ภายใต้การแนะน าการท างานโดยหัวหน้างานของหน่วยงาน
ต่างๆภายในสถานประกอบการ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่ทางหลักสูตรฯ ได้ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนั้น มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาที่ยังศึกษา
ในสถาบัน ซึ่งองค์ความรู้และทักษะที่ได้จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงใน
อนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 หลักสูตรฯ จึงเห็นว่าหากน านักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากทั้งโรงพยาบาลและโรง 
แรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการอาหาร
จ านวนมากในโรงแรม การจัดอาหารประเภทต่างๆ ประสบการณ์จากการฝึกงานในครัวแต่ละประเภท รวมถึงการ
บริการอาหารเฉพาะโรคในโรงพยาบาล การให้โภชนศึกษา และการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ ซึ่งมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้าน
โภชนาการ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงใน
อนาคต และยังเป็นการสนับสนุนในนักศึกษามีโอกาสร่วมงานในสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเป็นการ
สร้างเครือข่ายระหว่างสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารและหน่วยงานที่อนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร โดย
เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การท างานจริงในสถานประกอบการ (Work-based Learning)   
 2. ให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
  คุณธรรม จริยธรรม :  มีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้างาน  
  ความรู้ : น าความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาต่างๆ ในห้องเรียน มาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
  ทักษะทางปัญญา : เกิดการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน  
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับต่างๆในหน่วยงานที่ตนเองเข้ารับการฝึกงาน  
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: น าผลที่ได้จากการฝึก
ปฏิบัติงาน ประมวลเป็นองค์ความรู้ สามารถน าเสนอให้อาจารย์และเพ่ือนๆนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม  
 3. เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แนวทางในการศึกษา การฝึกปฏิบัติงานให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
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 4. เพ่ือให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในสายงานด้านการบริการอาหาร ด้านโภชนาการ
และการประกอบอาหาร  
  
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 2. นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งจากโรงแรมและโรงพยาบาล 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพในสถานประกอบการ 

2. นักศึกษาได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการท างานในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่เรียน 

3. เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิต
ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ 
  
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
    การจัดกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น แ บ บ บู ร ณ าก า ร เ ชิ ง รุ ก 
( Integrated Active Learning) 
ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการด้านอาหาร
และโภชนาการ โดยให้นักศึกษา
รหัส 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร ฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ทั้งจากโรงแรมและโรงพยาบาล 
โดยกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
การฝึกงาน ตลอดจนสามารถน า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ไ ด้ รั บ นี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนการท างานจริง  
    จากนั้นให้นักศึกษารหัส 59 
รายงานผลการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการในรูปแบบ
รูปเล่มรายงาน 
 
หมายเหตุ  กิจกรรมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ธันวาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
โภ ชน าก ารแ ล ะ ก าร
ประกอบอาหาร 

(R) อาจารย์สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหาร 
(A) อ.ยศสินี หัวดง  
(I) ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง 
(I) ดร.ภาคภมูิ คูประเสริฐยิ่ง 
(I) อ.หทัยชนก ศรีประไพ 
(I) อ.สุนิทรา ชัยภัย 
(I) ชนิกาญจน์ เนียมสอน 
(I) พรทิพย์ บ ารุงแคว้น 
(C) ว่าที่  ร.ต. ดร. ธนพัฒน์ 
แสงรุ่งเรือง 
 
 

* หมายเหตุ  
R – คณะท างานของกิจกรรม/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ด าเนินการของกิจกรรม (Responsible)  
A – ผู้รับผิดชอบในภาพรวม(Accountable)   
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C – ผู้ให้ค าปรึกษา (Consulted)  
I  –ผู้ที่คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ (Informed) 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร รหัส 59 จ านวน 87 
คน  
  
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการได้ครบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ จ านวน 450 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
       2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษารหัส 59 เกิดผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    ไม่ใช้งบประมาณ  
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
  

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
          1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  
   ไม่มี 

 
          2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind)  
   ไม่มี 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
ชื่อโครงการ: โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์  วิสุทธิแพทย์ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
โทรศัพท์  089-1688948 
E-mail :  katai23@hotmail.com 
2. นางสาวณัจยา  เมฆราวี  
ต าแหน่ง  อาจารย์  
โทรศัพท์  085-8331728 
E-mail :  prang_colorful@hotmail.com 
3. ดร.พรรณรพี  เอี่ยมทวีเจริญ 
ต าแหน่ง  อาจารย์  
โทรศัพท์  098-8291559 
E-mail    ammy184@hotmail.com  

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 : พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ตรงตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา และน าผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 : สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการการ

ท างานและผสานการท างานแบบไร้รอยต่อ (Seamless) และเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
ประเด็น : SDU 1-B การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1-B1 การส่งเสริมให้หลักสูตรพัฒนาปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย : 1-B1.1 ร้อยละ 90 ของหลักสูตรทั้งหมด มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ก าหนดใน        
หลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7) 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.3 : การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.4 : ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีท่ีผ่านมาด้วย) 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร ได้มีนโยบายในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร การรายงานผลการจัด
การศึกษาเป็นรายวิชาทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรในทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบรายงานผล
ด าเนินงานประจ ารายวิชา(มคอ.5/มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาทุกปี
การศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพ่ือสอบทานการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่า
สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้หรือไม่ โดยจะต้องมีการระดมความคิดเพ่ือ
วางแนวทางเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพ่ือที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนประจ า
รายวิชาสามารถน าไปปรับใช้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการอ่ืนๆ ให้มีคุณภาพ 
รวมทั้งสอดรับกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการต่อไป 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 

1. เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้  

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) ผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเสรจ็สิ้นโครงการ 

1. ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษารหัส 62-59 

 
5. โครงการ (Outcome) ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลผลติ หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วระยะหนึ่ง 

1. สามารถจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชาที่เปิดสอน ในภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษา
รหัส 62-59 

เดือนธันวาคม 2562  
และ 

เดือนพฤษภาคม 2563 

ห้องประชุม 
conference 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผศ.ดร.โสรัจจ ์วิสุทธิแพทย์ 
อ.ณัจยา เมฆราวี 
ดร.พรรณรพี เอ่ียมทวีเจริญ 
 

2. ประเมินและสรุปผล และน าส่ง
รายงานผลต่อคณะ 

หมายเหตุ :  
 ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับการเตรียมโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ, การประชุมเตรยีมงาน, การเชิญวิทยากร, การจดัซื้อวัสด ุ

 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย      ระบุกลุม่และจ านวนในแตล่ะกลุ่ม 
รายวิชาทั้งหมดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษารหัส 62-59 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ : จ านวนรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562    
 เชิงคุณภาพ : รายวิชาของหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.  
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ   แตกตัวคูณ แสดงการค านวณ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

 
รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น .............-............ บาท  
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีส าราญ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
โทรศัพท์  086-3569630 
E-mail :  oil_ha@hotmail.com 
2. นายทรงพล  วิธานวัฒนา  
ต าแหน่ง  อาจารย์  
โทรศัพท์  099-6178820 
E-mail :  songpol_sd@hotmail.com 
3. นายเป็นเอก  ทรัพย์สิน 
ต าแหน่ง  อาจารย์  
โทรศัพท์  086-5697412 
E-mail    akepenake@hotmail.com  

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 : สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี    

คุณลักษณะเฉพาะต่อภาครัฐหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 : พัฒนากระบวนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) ในทุกรายวิชา 

กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพ่ือ 

สร้างความเป็นความผู้น าที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 : สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) บนพื้นฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม 

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน สร้าง
ความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบัน 

mailto:songpol_sd@hotmail.com
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
ประเด็น :  SDU 1-A2.1 การพัฒนานักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ) 
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะ  โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีท่ีผ่านมาด้วย) 

อาหารเป็นอัตลักษณ์สาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สังกัดโรงเรียนการเรือน ได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในสาขาอาหารให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ศิลปะการประกอบอาหาร การบริหารจัดการ และการ
บริการอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนางานด้านอาหารและการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งใน
และต่างประเทศ มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธฺภาพ มีบุคลิกภาพดี มีจิตบริการ มี
คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางการประกอบอาหารและการบริการ มีศักยภาพที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานของสถานประกอบการทางด้านอาหารและบริการ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
เพ่ือให้สอดคล้องกลยุทธ์การเปิดตลาดความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จึงจ าเป็นต้องจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที ่1  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือปรับพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร และ 
Knife skills 

กิจกรรมที่ 2  How to be a great chef 
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Smart Service Providers) 
กิจกรรมที่ 4  Culinary Community Volunteer (CCV) 
กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ 
กิจกรรมที่ 6  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการท างานในสถานประกอบการ 
กิจกรรมที่ 7  การศึกษาวัฒนธรรมอาหารกับภาษาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 8  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู้น้อง 
กิจกรรมที่ 9  เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 
กิจกรรมที่ 10  Culino flip classrooms 

 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ครอบคลุมทักษะศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) ผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเสรจ็สิ้นโครงการ 

1.  นักศึกษามคีุณสมบัติเป็นไปตามลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2.  นักศึกษามีศักยภาพครอบคลุมทักษะศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
 

5. โครงการ (Outcome) ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลผลติ หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วระยะหนึ่ง 
1.  บัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็น

ที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที ่1  
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อ
ปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหารและ Knife skills  
วิธีด าเนินงาน 
อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้มีดเชฟ 

กรกฎาคม – 
กันยายน 2562 

HALL 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  
ถนนสิรินธร 

อาจารย์ของหลักสูตร 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และอาจารย์ที่ปรึกษา

ประจ าชั้นปีของ
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

กิจกรรมที ่2   
How to be a great chef  
วิธีด าเนินงาน 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบอาหาร
ยุโรป/อาหารไทย 

มกราคม – กันยายน 
2563 

ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  
ถนนสิรินธร 

 
 

กิจกรรมที ่3  
การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม (Smart Service 
Providers) 
วิธีด าเนินงาน 
อบรม/ฝึกปฏิบัติการเสริฟอาหารใน
โอกาสต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์อาหารของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือร้านคาเฟ่ โดยโฮมเบเกอรี่ 

มกราคม – กันยายน 
2563 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

กิจกรรมที ่4  
Culinary Community Volunteer 
(CCV) 
 
 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รร.สาธิตละอออุทิศ 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

วิธีด าเนินงาน 
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาไปท างาน 
หรือ  
- อาสาไปร่วมในกิจกรรมขายของ
ร่วมกับอาจารย์ หรือ  
- จัดกิจกรรมสอนท าอาหารให้
นักเรียนของ รร.สาธิตละอออุทิศ  
ในระดับชั้นต่าง ๆ 
 
กิจกรรมที ่5  
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการ
ประกอบอาหารและการบริการ 
วิธีด าเนินงาน 
จัดการอบรมทักษะพ้ืนฐานส าหรับ
การแข่งขันท าอาหาร 
 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

HALL 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  
ถนนสิรินธร 

 

กิจกรรมที ่6  
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยการท างานในสถาน
ประกอบการ 
วิธีด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในถาน
ประกอบด้านอาหารและการบริการ 
การ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

สถานประกอบด้าน
อาหารและการบริการ 
การ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

 

กิจกรรมที ่7 
การศึกษาวัฒนธรรมอาหารกับภาษา
บูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีด าเนินงาน 
ให้นักศึกษาลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บ
ข้อมูลอาหาร ตามชุมชนต่างๆ ได้แก่ 
ชุมชนชาวอินเดีย ชุมชุนชาวจนี 
ชุมชนชาวมุสลิม ชุมชนทางเหนือ 
อาจจะกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น และ
ถ่ายทอดบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยี

มกราคม – มิถุนายน 
2563 

ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่
ของจังหวัดนั้น ๆ  
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

สารสนเทศ 
 
กิจกรรมที ่8  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง 
วิธีด าเนินงาน 
จัดการเสวนาจากศิษย์เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จในวิชาชีพเชฟ ให้
นักศึกษารุ่นน้อง 
 

เมษายน – กันยายน
2563 

HALL 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  
ถนนสิรินธร 

 

กิจกรรมที ่9  
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่
ตลาดแรงงาน 
วิธีด าเนินงาน 
- จัดอบรมการเขียน Resume  
- จัดอบรมการเตรียมพร้อมภาษาสู่
การท างาน 
- จัดการทดสอบมาตรฐานอาหาร
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้
ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 
- จัดการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ตาม
เกณฑ์ปี 2561 
 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

HALL 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  
ถนนสิรินธร 

 

กิจกรรมที่ 10 
Culino flip classrooms  
วิธีด าเนินงาน 
ให้นักศึกษา ปี 4 และ ที่เป็น นศ.
โครงการความร่วมมือได้ น าความรู้
จากสถานประกอบการต่างๆ มา
แลกเปลี่ยน และรวบรวมเป็นองค์
ความรู้ 
 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

HALL 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  
ถนนสิรินธร 

 

หมายเหตุ :  
 ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับการเตรียมโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ, การประชุมเตรยีมงาน, การเชิญวิทยากร, การจดัซื้อวัสด ุ

 

7. กลุ่มเป้าหมาย      ระบุกลุม่และจ านวนในแตล่ะกลุ่ม 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) จ านวน 160 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) จ านวน 117 คน 
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นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) จ านวน 140 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) จ านวน 104 คน 

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
 เชิงคุณภาพ  นักศึกษาได้รับความรู้และมีทักษะเพ่ิมข้ึน  
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ    
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น .............-............ บาท  
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล      ผศ.ดร.ณัชนก มีประถม                           
ต าแหน่ง  รองคณบดีโรงเรียนการเรือน           
โทรศัพท์ 0 2423 9449-50            
E-mail  natchanoknukit.66@gmail.com         

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 : สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะเฉพาะต่อภาครัฐหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 : พัฒนาทักษะนักศึกษาอัตลักษณ์ร่วมกับ Excellence Center ของ

มหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โฮมเบเกอรี่ โรงแรมดุสิตเพลส 
ในรูปแบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 : สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมแข่งขันในเวทีวิชาการและวิชาชีพจน
ได้รับรางวัล หรือได้รับใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ เพื่อสร้างการยอมรับ
จากภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 : พัฒนากระบวนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) ในทุกรายวิชา 

กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพ่ือ 

สร้างความเป็นความผู้น าที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 : สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) บนพ้ืนฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 : สร้างระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มีการติดตามและประเมินทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษารายบุคคลจนกระทั่งจบการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน สร้าง
ความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบัน 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
ประเด็น :  SDU 1-A2.1 การพัฒนานักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ) 
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะ  โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งช้ี กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหารและ
การจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนการเรือนเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (รหัส 59) สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหาร (รหัส 59)  และสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร (รหัส 60 61 
และ 62) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
อาหาร (รหัส 60 61 และ 62) และมีหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คือ ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาด้าน
ทักษะการเรียนรู้ทางศตวรรษที่ 21 (3R8C) ได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามแนวประกัน
คุณภาพการศึกษา  

กิจกรรมที ่1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจด้านอาหารเติบโตสูงขึ้น จึงมีผลต่อความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ

เฉพาะทางสูงขึ้นตามไปด้วย บัณฑิตที่จบใหม่ในสาขาวิชาด้านอาหารจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในแต่ละปีมีจ านวน
มากขึ้น ดังนั้นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีการเตรียมตัวท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองย่อม
ได้รับความต้องการจากหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่าบุคคลอ่ืน ในการนี้ โรงเรียนการเรือนได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ด้านบุคลิกภาพ การเลือกอาชีพ และแนวทางการศึกษาต่อ ความสามารถในการร่างจดหมายสมัครงานที่เหมาะสม 
รวมถึงมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และรุ่นพ่ีที่เป็นศิษย์เก่าใน
สายวิชาชีพโดยตรง ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและบริการ และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร  ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชน และเจ้าของธุรกิจส่วนตัว 
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กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาอาหารที่มีความแตกต่างและตอบสนอง
ต่อความต้องการของสถานประกอบการทางด้านอาหารที่หลากหลาย ซึ่งการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้มุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านอาหาร โดยผ่านการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการจริงในทุกๆด้าน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในการท างาน อาทิเช่น 
ภาษา การปรับตัวและการใช้ชีวิต การเขียน Resume บุคลิกภาพในเชิงบวก และอ่ืนๆ ดังนั้นการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพของตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ให้คลอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 
คุณธรรมจริยธรรม  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2562 
ปัจจุบันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยควรได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทต่อการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ

ของสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ทั้งในด้านการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ การให้ข้อเสนอแนะ การให้ความร่วมมือ 
และการให้ข้อมูลต่อการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท ากิจกรรมได้สอดคล้องต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน าหลักของ PDCA ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรมที ่1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562 
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเริ่มต้นก้าวสู่การท างานและการศึกษาต่อ 
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม 
4. เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการท างานและการด าเนินชีวิตระหว่างรุ่นพี่

และรุ่นน้องของโรงเรียนการเรือน 
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามี จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพในเชิงบวก เพ่ือเข้าสู่

สถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2562 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ และมีความเข้าใจในการด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้สอดคล้องต่อ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
กิจกรรมที ่1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562 
1. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นก้าวสู่การท างานและการศึกษาต่อ 
2. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม 
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
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นักศึกษามี จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพในเชิงบวก และมีทักษะในการปรับตัวในการเข้า
สังคมการท างาน เพ่ือเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2562 
นักศึกษาได้รับรู้ และมีความเข้าใจในการด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้สอดคล้องต่อคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

กิจกรรมที ่1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562 
1. นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 
2. นักศึกษาได้ทราบและสามารถวางแผนการท างานและการด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพในอนาคต

อันใกล้ได้ 
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
1.  นักศึกษาสามารถปรับตัวและสามารถท างานกับผู้อ่ืนรวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดีในการท างานซึ่งจะส่งผล

ให้นักศึกษาสามารถท างานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาท่ีเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2562 

นักศึกษาได้รับรู้ และมีความเข้าใจในการด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้สอดคล้องต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที ่1 ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนการเรือน ปี
การศึกษา 2562 

เมษายน 2563 อาคารรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

โรงเรียนการเรือน 

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความ
พร้อมในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 

สิงหาคม 2562 อาคารรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

โรงเรียนการเรือน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามแนวทางประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2562 

ห้อง Hall 2 และ 
Hall 3 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 
พรรษา มหาวชิราลง
กรณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

โรงเรียนการเรือน 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที ่1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2562 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนการเรือนมีส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรมที ่1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562 
เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 เชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นก้าวสู่การท างานและการศึกษาต่อและ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม รวมทั้งการมีมีจิตส านึกที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถวางแผนการท างานและการด าเนินชีวิตในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
เชิงปริมาณ :  
1. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและมีบุคลิกภาพที่ดีในการท างานในสถานประกอบการ ร้อยละ 

80  
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59) อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการท างาน การด ารงชีวิต และ
สามารถปรับตัวและสามารถท างานกับผู้อ่ืน  
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2562 
 เชิงปริมาณ : มีนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดกิจกรรมได้สอดคล้องต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 

 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ 
     ปีการศึกษา 2562 รวมเป็นเงิน 22,600 บาท 
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กิจกรรมที ่1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562 
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  3,600 x 1 คน      3,600 บาท  
 -  ค่าอาหารว่าง  300 คน x 15 บาท     4,500 บาท 
 -  ค่าวัสดุ            900 บาท 

   รวมเป็นเงิน 9,000  บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 -  ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 x 3 ชั่วโมง  x 1 คน)    3,600 บาท 
 -  ตกแต่งสถานที่          10,000 บาท 
  รวมเป็นเงิน 13,600 บาท 

 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัชนก มีประถม                        
ต าแหน่ง      รองคณบดีโรงเรียนการเรือน                                                 
โทรศัพท ์     024239449-50                       
E-mail   natchanoknukit.66@gmail.com, food@dusit.ac.th        

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการและการท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมแก่นักศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 : ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน 

มีวิถีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาวะที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
 

ประเด็น : SDU 1-A2 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ) 
เป้าหมาย : SDU 1-A2.1 นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวน

ดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ  โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

2. หลักการและเหตุผล  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่จ าเป็นจะต้องจัด

กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมที่คณะ 
หลักสูตรจัดให้นักศึกษา ซึ่งบูรณาการร่วมกับกิจการนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการพัฒนาทางด้านทาง สังคม สติปัญญา รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รบัผิดชอบ  
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โรงเรียนการเรือนจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัด “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิต
สาธารณะ” เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับนักศึกษา และเพ่ือปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ  
 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 2. เพ่ือสร้างจิตสาธารณะ 

3. เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
 2. นักศึกษามีจิตสาธารณะในการให้ความช่วยเหลืองานและกิจกรรมของหลักสูตรและคณะ 

3. มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน
ได ้
 2. นักศึกษาตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะในการด าเนินชีวิต 
 

6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 ไหว้ครูและบายศรีสู่
ขวัญส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย 

ตุลาคม 2562 ห้อง hall 2 ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

- คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ขนมไทยไหว้ครู 
ตุลาคม 2562 ห้อง ICS42  

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร 
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 

สรุป และทบทวนกิจกรรม พฤศจิกายน 2562 ส านักงานโรงเรียนการเรือน - คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา   

7. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรมีส่วนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวน 200 คน คือ กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
               2. นักศึกษามีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

              3. มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ งบบริหารกายเพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2562 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 33,950 บาท  
ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) 

1. กิจกรรมที่ 1 ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
        -  ค่าตอบแทน             11,000 บาท  
        -  ค่าวัสดุ             22,950 บาท 

33,950 

2 กิจกรรมที่ 2 ขนมไทยไหว้ครู 0 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: นิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัชนก มีประถม                        
ต าแหน่ง      รองคณบดีโรงเรียนการเรือน                                                 
โทรศัพท ์     024239449-50                       
E-mail   natchanoknukit.66@gmail.com, food@dusit.ac.th        

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพ่ือ 

สร้างความเป็นความผู้น าที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 : สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) บนพ้ืนฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม 

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 : ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเผยแพร่ สืบสาน ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการเรียนรู้และวิถีการด าเนินชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 : น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ไปถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย ชุมชน 
และสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 : ส่งเสริมการท างานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ที่
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
 

ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ) 
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะ  โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
  

ประเด็น :  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมาย : การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning) 

 



แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 Page 2 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 
2. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหารและ
การจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนการเรือนมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แบ่งตามหลักสูตรได้ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และสาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหาร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และมีหน่วยงานที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คือ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ดังนั้น การจัดโครงการ
ตลาดนัดผลงานนักศึกษาโรงเรียนการเรือนจึงเป็นกิจกรรมที่ท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
โดยเน้นการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ทางศตวรรษที่ 21 (3R8C) และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของ
โรงเรียนการเรือนจึงควรอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีการแสดงผลงานเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการประกอบ
อาหาร การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัย เพ่ือให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
ให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างนักคหกรรมศาสตร์ นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงด้านการอาหารและคหกรรมศาสตร์ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  

1. เพ่ือเป็น เวทีการน าเสนอผลงานวิจัยด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ส าหรับนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ 

2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาด้านอาหารและ 
คหกรรมศาสตร์ 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ทั้งด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ 
2. นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์

ได้รับองค์ความรู้ในด้านการประกอบอาหารและคหกรรมศาสตร์ 
3. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหาร

และคหกรรมศาสตร์ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1.  นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปน าองค์ความรู้ในด้านการประกอบอาหารและคหกรรมศาสตร์ไป

พัฒนาและต่อยอดในอนาคตได้ 
2. นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิจัยด้านการประกอบ

อาหารและคหกรรมศาสตร์ 
3. มีการกิจกรรมอ่ืนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรม

ศาสตร์ 
 

6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. ประชุม วางแผนรูปแบบการ
ด าเนินงาน 

ธันวาคม 2562 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

2. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มกราคม 2563 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

3. เปิดรับลงทะเบียนผลงานวิจัย  
- การน าเสนอภาคบรรยาย  
- การน าเสนอรูปแบบโปสเตอร์ 

มกราคม 2563 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

4. นักศึกษาทุกหลักสูตรมีการ
วางแผนเพื่อท างานวิจัยและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์  

มกราคม 2563 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจคัดเลือก
ผลงานของนักศึกษาเพื่อน าเสนอ
ภาคบรรยายและรปูแบบโปสเตอร ์

เมษายน 2563 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

6. นักศึกษาเตรียมพร้อมในการ
เตรียมงานแสดงผลงานวิชาการ  
- จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ 
- จัดเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารและ
สิ่งประดิษฐ ์

พฤษภาคม 2563 อาคารรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

โรงเรียนการเรือน 

7. นักศึกษาน าเสนอผลงานภาค
บรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ 

พฤษภาคม 2563 อาคารรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

โรงเรียนการเรือน 

8. สรุป ประเมินผล และจัดท า
เล่ม proceeding เผยแพร่ผลงาน 

มิถุนายน 2563 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน อย่างน้อย 100 คน เข้าร่วมน าเสนอผลงาน และนักศึกษา 500 
คน มีส่วนร่วมในการชมงานนิทรรศการ 

2. อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือน จ านวน 50 คน 

3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์เข้า
ร่วมน าเสนอผลงานและร่วมงานนิทรรศการ 
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8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน จ านวน 100 คนได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน และ

นักศึกษา 500 คน มีส่วนร่วมในการชมงานนิทรรศการ 
    2. อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือน จ านวน 50 คนได้มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา 

             แก่นักศึกษาในการน าเสนอผลงาน 

3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรม
ศาสตร์ 

 
 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาและบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้น าเสนอผลงานวิจัย/ผลงาน 

สร้างสรรค์ท้ังด้านอาหารและสิ่งประดิษฐ์ 
       2. นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับองค์ความรู้จากการ 
  น าเสนอผลงานวิชาการ 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 

 แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรม
นันทนาการ ปีการศึกษา 2562 รวมเป็นเงิน 15,000 บาท 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท 
 -  ค่าใช้สอย      
 ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท านิทรรศการ 20 บูธ  x 500 บาท = 10,000  บาท 

-  ค่าวัสดุ       5,000  บาท 
 ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าจัดท าป้ายชื่องาน ประกาศนียบัตร ฯลฯ = 5,000 บาท 

    รวมเป็นเงิน  15,000 บาท 
  
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัชนก มีประถม                        
ต าแหน่ง      รองคณบดีโรงเรียนการเรือน                                                 
โทรศัพท ์     024239449-50                       
E-mail   natchanoknukit.66@gmail.com, food@dusit.ac.th        

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพ่ือ 

สร้างความเป็นความผู้น าที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 : พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และ
มีทักษะที่พร้อมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบที่ปรึกษาที่

ช่วยดูแลนักศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลทั้งด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิต รวมถึงมีการติดตามดูแลหลังส าเร็จการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน สร้าง
ความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบัน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 : ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน 
มีวิถีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาวะที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 : จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาและค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาแก่
นักศึกษาท่ีขาดแคลน 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 

 

ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ) 
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU 

SPIRIT) และสุขภาวะ  โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ จึง
จ าเป็นต้องมีทั้งการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรแล้วจะต้องจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การใช้ชีวิต 
การท างานร่วมกัน และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ นอกจากนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษายัง
ปลูกฝังจิตส านึก การท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

โรงเรียนการเรือนจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดโครงการ “เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาโรงเรียน
การเรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต” เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพให้ห่างไกลยาเสพติดให้กับ
นักศึกษาที่สังกัดโรงเรียนการเรือน ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พ่ีชาวการเรือน ประจ าปีการศึกษา 2562 กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 และกิจกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือนครั้งที่ 9 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนกับการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนววัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และแนวทางการใช้ชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษา 

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีระหว่าง
หลักสูตร และระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 

4. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
5. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษาได้ทราบถึงวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT)  
2. นักศึกษาได้ทราบถึงสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และแนวทางการใช้ชีวิตใน

ระดับอุดมศึกษา 
3. นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีระหว่างหลักสูตร 

และระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
4. นักศึกษาไดร้ับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
5. นักศึกษาไดร้ับการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. นักศึกษาได้น าวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

และชีวิตการท างานในอนาคต 
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอนาคต 
3. นักศึกษาได้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษาได้น ากระบวนการท างานเป็นทีมไปใช้ในการท างาน 

 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

1 สิงหาคม 2562 
 

หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา   
- คณะกรรมการนักศึกษา
โรงเรียนการเรือน 

กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์น้อง-พ่ี
ชาวการเรือน ประจ าปีการศึกษา 
2562 

15 กันยายน 2562 ห้อง Hall 2 และ 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ และ
บริเวณโดยรอบศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันช่อใหม่ 
(Freshy Day) ประจ าปีการศึกษา 
2562  

23 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2562 

ห อ ป ร ะ ชุ ม รั ก ต ะ ก นิ ษ ฐ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กิจกรรมที่ 4 กีฬาต้านยาเสพติด 
สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือน 
ครั้งที่ 9 

มีนาคม 2563 อาคารพลศึกษา ชั้น 2 

สรุป และทบทวนกิจกรรม กรกฎาคม 2563 ส านักงานโรงเรียนการเรือน 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาทุกหลักสูตรมีส่วนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวน 400 คน คือ กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาได้ทราบถึงวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT)
       2. นักศึกษาได้ทราบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และแนวทางการใช้ชีวิตใน 

         ระดับอุดมศึกษา 
       3. นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม และสร้างความสามัคคี 

         ระหว่างหลักสูตร และระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
       4. นักศึกษาไดร้ับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

     5. นักศึกษาไดร้ับการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
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9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ งบบริหารกายเพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2561 และ 2562 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 42,050 บาท  
ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) 

1. กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  0 
2. กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์น้อง-พ่ีชาวการเรือน ประจ าปีการศึกษา 2562 22,150 
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันช่อใหม่ (Freshy Day) ประจ าปีการศึกษา 2562 0 
4. กิจกรรมที่ 4 กีฬาต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือน ครั้งที ่9 

                 ค่าวัสดุ                    =  9,900 บาท                         
               ค่าเช่าสถานที่ อุปกรณ์  =  10,000 บาท 

19,900 

 

 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

 

หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ชื่อโครงการ: การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในวชิาชีพ 

 
ผู้ประสานงาน: 
1.  นางสาว ธิติมา แก้วมณี    ต าแหน่ง รองคณบดี โรงเรียนการเรือน 
    โทรศัพท์  02-4239450   โทรสาร  02-4239555     E-mail  thitima_gao@dusit.ac.th 
2.  นางสาว รณิดา ศรีธนาวรุณ    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน โรงเรียนการเรือน 
    โทรศัพท์  02-4239450   โทรสาร  02-4239555     E-mail  buayaem_k@hotmail.com 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่สนับสนุนต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 : จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

          และสมรรถนะบุคลากรสวนดุสิต  
 

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมส าหรับโลกอนาคต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าบทความวิชาการ ผลงานวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ และ
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการในอนาคต 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 : สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีความรู้และสมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับโลกอนาคตสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องมีทักษะการท างานที่หลายหลาย
พร้อมรับงานใหม่คิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถสร้างนวัตกรรมการท างานและมีทักษะภาษาอังกฤษ 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 : สนับสนุนการท างานเป็นทีมแบบข้ามสายงาน (Cross Functional)  
ระหว่างหน่วยงานภายใน สร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกันเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายให้เกิดเป็น 
องค์ความรู้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการให้บุคลากรท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
  แนวทางการพัฒนา 2.7 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
ประเด็น : 2-A5 การส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์ เ ผ ย แ พ ร่ง า น วิจัย แ ล ะนวัตกรรม 
เป้าหมาย : บ ท ค ว า ม วิจัย/นวัตกรรม ร้อยละ 95 ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI 1 
    บ ท ค ว า ม วิจัย ข อ งมหาวิทยาลัย มีค่า h index ในฐานข้อมูล ISI Web of Science หรือ 
Scopus เท่ากับ 10 
ประเด็น :  SDU 5-B การจัดการคุณภาพด้านบุคลากร 
เป้าหมาย : 5-B1 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
เป้าหมาย : - ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไม่

ต่ ากว่า 18 ชั่วโมงต่อปี 
 - อาจารย์ประจ า จ านวน 5 คน จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาหรือตามข้อก าหนดของแต่ละหน่วยงาน ในหน่วยงานภายในและ
องค์การภายนอก 

      - อาจารย์ประจ า ร้อยละ 45 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดมีบทความวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ร้อยละ 36 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละ 60 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะใน   
สาขาวิชาชีพ ไม่ต่ากว่า 18 ชั่วโมงต่อปี  
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ (ระดับหลักสูตร) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1: การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1: การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกิจ 

 
2. หลักการและเหตผุล  

ด้วยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นด้านอาหาร เสริมสร้างการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน คุณภาพบัณฑิต และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศ ในลักษณะของการให้บริการทาง
วิชาการกับสังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืน ดังนั้นกระบวนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์  จึงเป็นเรื่องส าคัญ เพื่อ
พัฒนาให้บุคลากรมีองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น ต่อยอดสู่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือมีเครือข่ายในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนการเรือน มีแผนจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างทักษะความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร ภายใตโ้ครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการก าหนดอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ การศึกษาปฐมวัย อาหาร 

อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและบูรณาการ
งานวิจัยเข้ากับอัตลักษณ์ดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะ
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บุคลากรให้พร้อมส าหรับโลกอนาคต แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าบทความวิชาการ ผลงานวิชาการ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการในอนาคต โรงเรียน  การเรือน มี
ภารกิจในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท าผลงานวิชาการ/วิจัยของอาจารย์ในรูปแบบ
ของการเขียนบทความทางวิชาการ/การเขียนงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านอาหาร รวมทั้งการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติคือการให้

ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  21 ดังนั้น
อาจารย์จึงเป็นกลไกส าคัญในขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของสถาบันและส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนการเรือน จึงได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการไป
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
ดังนี้  

- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีอาหาร 
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ระดับความสามารถตามสายงานตามที่วางไว้ 

 
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านอาหารตามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ   
ด้วยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ที่

โดดเด่นด้านอาหารเสริมสร้างการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน
อาหารและวัฒนธรรมกับองค์กรต่างประเทศ โดยโรงเรียนการเรือนได้ท าความร่วมมือกับสถาบัน TAFE Queensland 
เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านอาหาร เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านอาหารของทั้งสองสถาบัน ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมอาหารไทยให้กับอาจารย์และนักศึกษา และ
กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารยุโรปให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนการเรือน นอกจากนี้ยังเป็น
การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านอาหารในต่างประเทศ จึงถือเป็นการเผยแพร่ศักยภาพและอัตลักษณ์ด้าน
อาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล และการน าชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และประเทศไทย 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โรงเรียนการเรือน 
ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

บุคลากรโรงเรียนการเรือน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสายงานที่เก่ียวข้อง 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการ

สอน การสนับสนุนงานด้านการสอน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถ ทันสมัย  
 

6. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลกั 

 
วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ/ 

บทบาทความรับผิดชอบ* 
กิจกรรมที่  1 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัย/และผลงานทาง
วิชาการ  

ตุลาคม 62-กันยายน 63 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ประธานคณะกรรมการวิจัย 
ประธานหลักสตูร 

- การท าวิจัย เขียนต ารา เขียนบทความทาง
วิชาการ และการท าผลงานวิชาการลักษณะ
อื่นๆ แก่บุคลากรวิชาการ 

ตลุาคม 62-กันยายน 63 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ประธานคณะกรรมการวิจัย 
ประธานหลักสตูร 

- น า เสน อผลงาน ท างวิ ช าก ารใน เวที
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ตุลาคม 62-กันยายน 63 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ประธานคณะกรรมการวิจัย 
ประธานหลักสตูร 

- การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตุลาคม 62-กันยายน 63 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ประธานคณะกรรมการวิจัย 
ประธานหลักสตูร 

กิจกรรมที่  2 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

   

- อบรมขนมเอกขนมเอกลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มกราคม – มิถุนายน 63 ห้องปฏิบัติการขนมอบ 
สวนดุสติโฮมเบเกอรี ่

ดร.จันทรจ์นา ศิริพันธ์วัฒนา 
ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิรโิชต ิ
ผศ.ราตรี  เมฆวิลยั 

- อบรมการท า Green Kitchen มกราคม – มิถุนายน 63 ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

ดร.จันทรจ์นา ศิริพันธ์วัฒนา 
ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิรโิชต ิ
ผศ.ราตรี  เมฆวิลยั 

- ด้านคหกรรมศาสตร์  
- ด้านเทคโนโลยอีาหารและการแปรรูป  
- ด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร 
- ด้านการก าหนดและการประกอบอาหาร 

ตุลาคม 62-กันยายน 63 โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ประธานหลักสตูร 
เลขานุการหลักสูตร 

- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ระดับความสามารถตามสายงานตามที่วางไว้ 

ตุลาคม 62-กันยายน 63 โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

หัวหน้าหน่วยงาน 
หัวหน้าส านักงาน 

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ด้ านอาหารตามความร่วมมื อกับ
หน่วยงานท้ังภายในและต่างประเทศ   

ตุลาคม 62-กันยายน 63 โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ประธานคณะกรรมการวิจัย 
ประธานหลักสตูร 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/ ติดตาม
ผล  

มิ.ย. – ส.ค. 62 โรงเรียนการเรือน รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ประธานหลักสตูร 
หัวหน้าส านักงาน 
เลขานุการหลักสูตร 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 
7.1 เชิงปริมาณ 

  บุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) โรงเรียนการเรือน จ านวนอย่างน้อยร้อยละ 60 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะความเชี่ยวชาญ ตามสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมงต่อปี 

 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ   
1. ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 18 

ชั่วโมงต่อปี 
2. อาจารย์ประจ า ร้อยละ 45 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดมีบทความวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
3. ร้อยละ 36 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4. ร้อยละ 60 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ า

กว่า 18 ชั่วโมงต่อปี 
 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรโรงเรียนการเรือนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพที่มีความสนใจ 
2. บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับมาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

ได ้
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............. 
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