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ส่วนที่ 1 บริบทของโรงเรียนการเรือน
ประวัติโรงเรียนการเรือน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ความเข้ ม แข็งทางวิช าการ อยู่ บ นพื้ น ฐานเดิ ม ของมหาวิท ยาลั ย มาโดยตลอด จนสร้า งความเข้ม แข็ งให้ กั บ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) ต่อเนื่อง
มาถึงแผนกลยุ ทธ์มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ได้มีการกาหนดไว้
ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นไปด้านอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และพยาบาลศาสตร์ และ
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนการเรือน (School of Culinary Arts) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้
ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ในปีการศึกษา 2553-2554 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งตามหลักสูตร
หลักสูตร ประกอบด้วยหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต 2 ประกอบด้วยสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการ
บริ ก าร สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก ารอาหาร และหลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ประกอบด้ ว ย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการแขนงการจัดการภัตตาคารและ
ร้ านอาหารแบบเร่ งด่ ว น รวมทั้ งมี ก ารเปิ ด รับ นั ก ศึ ก ษาใหม่ สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมอาหารและการบริ การ
สาขาวิช าคหกรรมศาสตร์ ณ ศู น ย์ การศึก ษานอกที่ ตั้ ง สุ พ รรณบุ รี และสาขาวิช าอุต สาหกรรมอาหารและ
การบริการ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง
ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี แบ่งตามหลักสูตร หลักสูตร ได้แก่ 2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ (เดิมเป็นสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ) และสาขาวิชาเทคโนโลยี
การแปรรู ป อาหาร (เดิ ม เป็ น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร) และหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
ประกอบด้วยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการแขนงการจัดการ
ภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2556-2557 โรงเรีย นการเรื อ น มี ก ารจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี แบ่ งตาม
หลักสูตร หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการป ระกอบอาหาร
และการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ซึ่ง
เป็ น หลั ก สู ต รพั ฒ นาใหม่ และหลั ก สู ต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ได้ แ ก่ส าขาวิช าคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิช า
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
- สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้แก่
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภารกิจด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัจจุบันมีหน่วยงานศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มีภารกิจดูแลห้องปฏิบัติการอาหารให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านอาหารให้กับบุคคลภายนอก จาหน่าย เบเกอรี่ในชื่อของโรงเรียนการอาหารนานาชาติ รวมทั้งเป็น
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาด้านอาหารและบุคคลที่สนใจ
ปรัชญา : โรงเรียนการเรือน คือ ผู้นาด้านอาหาร
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารไทย และการจัด
ตกแต่ง ในปี 2020
พันธกิจ : โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบ
อาหาร และการจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งอ้างอิงแก่
สังคมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากาลังคนของงประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสาเร็จในการทางานและดารงชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะและความพร้อมในการทางานของบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดในสังคมอย่างมีความสุข
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นางานวิจัย และนวัตกรรมที่ มีคุณ ภาพ สามารถน าไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ อย่างเป็ น
รูปธรรม
เป้ าประสงค์ : ผลงานวิจั ย และนวัตกรรมมีคุณ ภาพก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นฐานอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะเพื่อการนาไปต่อยอดทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 นาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายต่อยอดเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 4 นาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย ชุมชนและ
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมได้รับกรพัฒ นาจากการให้บริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ
เป้ าประสงค์ : บุ คลากรที่ มีคุณ ภาพ ท างานอย่างมีความสุ ข มีความมั่นคงในอาชีพ และมุ่งมั่น สร้าง
ผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่สนับสนุนต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมสาหรับโลกอนาคต
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบกลไกการบริ ห ารจั ด การและระบบธรรมาภิ บ าลที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อบรรลุตามแผนที่กาหนด
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความเข้มแข็งของกิจการพิเศษเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดหารายได้
กลยุทธ์ที่ 3 จัดหารายได้จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและทรัพยากรที่มีอยู่

4
สมรรถนะหลักของโรงเรียนการเรือน
เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารไทย และการจัดตกแต่ง การบูรณาการศาสตร์ด้านอาหาร เป็นแหล่ง
อ้างอิง องค์ความรู้ และนวัตกรรมแก่สังคม
วัฒนธรรมองค์การ
1) บุคลากรและนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี
2) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหาร
3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
5) มีความประณีตและรู้จริงในงานที่ทา
ค่านิยม SCA
S = Specialization ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
C = Creative สร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้
A = Attraction ความมีเสน่ห์จากบุคลิกภาพเฉพาะของบุคลากรและนักศึกษา

5
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ด้านอาหารของมหาวิทยาลัย
2. มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุ่มเทในการทางาน
4. มีห้องปฏิบัติการอาหารที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีคุณภาพสูง
5. มีเครือข่ายงานวิจัย และการบริการวิชาการ กับหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็ง
6. มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอานานาชาติ อบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ห้องปฏิบัติการอาหาร ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
2. ระบบการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรยังไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ
3. บุคลากรสายวิชาการมีตาแหน่งทางวิชาการ และวุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. องค์กรยังขาดการปลูกฝังวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
6. การบริหารทรัพยากรยังไม่คุ้มค่า
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายของรัฐในการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องกับอัตลักษณ์ด้านอาหารซึ่งถือเป็น
โอกาสในการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและการประสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน
2. ความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการคนที่มีทักษะด้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. การเปิดประชาคมอาเซียน
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. มีการแข่งขันสูงด้านหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
2. โครงสร้างประชากร ด้านอัตราการเกิดที่ลดน้อยลง ส่งผลให้จานวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการศึกษามี
แนวโน้มลดลงไปด้วย
3. เกิดการแข่งขันจากการค้าเสรี และการเปิดประชาคมอาเซียน
4. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายส่งผลต่อการรับรู้และสร้างพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน
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โครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนการเรือน
คณบดี
คณะกรรมการประจาโรงเรียนการเรือน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการกาหนดและการประกอบอาหาร
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาลาปาง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาตรัง

หัวหน้าสานักงานโรงเรียนการเรือน

ภาพที่ 1.2 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนการเรือน
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ข้อมูลสารสนเทศ
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
หน่วย : หลักสูตร
จานวน
6
6

ระดับ
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งหมด
2. ข้อมูลบุคลากร
2.1 จานวนบุคลากรสายวิชาการ
จานวนบุคลากรสายวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวมทั้งหมด
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

-

44
8
52

9
14
23

53
22
75

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วุฒิการศึกษา ต่ากว่า ป.ตรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
เจ้าหน้าที่
34
นักวิจัย
34
รวมทั้งหมด

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

67
67

11
11

1
-

113
113

9
2.2 ข้อมูลนักศึกษา
หลักสูตร

หน่วย : คน
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รหัส รหัส รหัส รหัส ตกค้าง รวม
62 61
60
59

กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
สาขาการกาหนดและการประกอบอาหาร
เทคโนโลยีอาหาร

69
119
28
38

135
162
19
34

49
104
12
17

116
14
171 44
74
1
88
1
-

383
600
75
89
59
89

8
31

39

13
15

60
69

1
10

82
164

23

17

47

75

2

164

18
334

17
426

47
272

75
689

5
-

94
1799

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
รวมทั้งหมด

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562
3. งบประมาณแผนดินที่ได้รับจัดสรร
งบดาเนินงาน (ค่าวัสดุการศึกษา) 0 บาท
งบบริหารกายฯ 101,600 บาท
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แผนภาพความเชื่อมโยง แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ แผนกลยุทธ์ โรงเรียนการเรือน 2561-2564
ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
(Sustainable Survivability Based on Quality Management)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการ
พยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

ปรัชญา

โรงเรียนการเรือน คือ ผู้นาด้านอาหาร

วิสัยทัศน์

โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานทีม่ ีความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารไทย และการจัดตกแต่ง ในปี
2020

พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิต
2. การพัฒนานวัติกรรมและงานวิจัย
3. การทานุบารุงศิลปวัฒนาธรรม
4. การบริการวิชาการ

พันธกิจ

โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มี
คุ ณ ภาพทางวิ ช าชี พ ขั้ น สู ง ด้ า นการประกอบ
อาหาร และการจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และเป็น
แหล่งอ้างอิงแก่สังคมและทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มี
ทักษะสนองต่อโลกอนาคตและ
เป็นพลเมืองที่ดี

การพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ สามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

การบริการวิชาการบน
พื้นฐานความตระหนักใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการ
แสวงหารายได้

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

บัณฑิตมีสมรรถตามคุณวุฒิ
วิชาชีพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

บัณฑิตมีคุณภาพและมี
ความสาเร็จในการทางานและ
การดารงชีวิต

บุคลากรที่มีคุณภาพ ทางาน
อย่างมีความสุข มีความ
มั่นคงในอาชีพและมุ่งมั่น
สร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่
เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อบรรลุ
ตามแผนที่กาหนด

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
2. ปรับปรุงรูปแบบและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล
3. ยกระดับทักษะและสมรรถนะ
ในการทางานของบัณฑิต
4. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่
ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมี
ความสุข

ชุมชนและสังคมได้รับการ
พัฒนาจาการให้บริการ
วิชาการบนฐานความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรร
มาภิบาล

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนากาลังคน
ของประเทศ
2. ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่
ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
สะท้อนภาพลักษณ์ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เศรษกิจ ชุมชน สังคม
และการต่อยอดองค์ความรู้เชิง
วิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจยั บน
พื้นฐานอัตลักษณ์และความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยั สู่
สาธารณะเพื่อการนาไปต่อยอดทาง
วิชาการ
3. นาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายผล
ต่อยอดเชิงพาณิชย์
4. นาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากงานวิจยั ไปถ่ายทอดสู่
มหาวิทยาลัยชุมชนและสังคม

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจัดการและระบบธรร
มาภิบาลที่สอดคล้องกับ
บริบท
2. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการ
สื่อสารและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์

กลยุทธ์
1. บริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. ยกระดับความเข้มแข็งของ
กิจการพิเศษเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และจัดหารายได้
3. จัดหารายได้จากความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและ
ทรัพยากรที่มีอยู่

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิด
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การให้บริการวิชาการ

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหาร
บุคลากรที่สนับสนุนต่อทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้พร้อมสาหรับโลกอนาคต
3. ส่งเสริมความรักและผู้พัน
ต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลา
การคุณภาพ
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ส่วนที่ 2
สรุปแผนปฏิบัติการ โครงการและตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนการเรือน
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิ าร
แผนงาน-โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์

1 . เพื่ อ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ส่ งเสริ ม วั ฒ นธรรม
ความเป็นสวนดุสิต
3. เพื่อการปรับตัวและเรียนรู้การใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้
4. เพื่อการปรับตัวและเรียนรู้การใช้
ชีวิตในสถานประกอบการได้
5. เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะ
วิชาชีพ
6. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึ กษาหลัก สูตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร์ ทุกชั้นปี อย่างน้อยปีละ 25 คน
2. อาจารย์และบุคลากรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ จานวน 11 คน

กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์ ความกลมเกลียว
ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งน้อง-พี่ คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 4 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคหกรรมศาสตร์

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ มีความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่ พึ งประสงค์ อนุ รั ก ษ์ ส่ งเสริ ม วั ฒ นธรรมความเป็ น สวนดุ สิ ต
สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและในสถานประกอบการได้
และมีทักษะด้านวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
คหกรรมศาสตร์

13
แผนงาน-โครงการ
โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน
(คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 4

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา
คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

1. เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คง
อยู่
2. เพื่ อ ส่ งเส ริ ม แ ล ะ รณ รงค์ ให้
เยาวชนไทยได้ ตระหนั กรู้ถึ งคุ ณ ค่ า
แห่งความเป็นไทย
3. เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
บุ ค คลภายนอกได้ ส่ ง ผลงานเข้ า
ประกวดในกิจกรรมประกวด
4. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ศิ ษ ย์
ปั จ จุ บั น น า อ งค์ ค ว า ม รู้ ไป ใช้
ประโยชน์ แก่ ชุม ชนและการบู รณา
การร่วมกับการเรียนการสอน
5. เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ งานและ
สร้ า งเครื อ ข่ า ย สื บ สานงานศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้ า ใจพื้ น ฐานของวิ ช าชี พ
คหกรรมศาสตร์
2. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
ศักยภาพด้ านวิชาชีพ และทั กษะใน
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
3. เพื่ อ ป ลู ก ฝั ง ให้ มี คุ ณ ธรรมใน
วิ ช าชี พ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

กลุ่มเป้าหมาย
หน่ วยงานต่ างๆ ภายใน และ หน่ วยงานภายนอกส่ งเข้ าร่ ว ม
ประกวด จานวน 15 ทีม

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
คหกรรมศาสตร์

-

คหกรรมศาสตร์

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ทักษะในเรื่องของวัฒนธรรมขนม
ไทยและศิ ลปะประดิษฐ์ รวมทั้งกิริยามารยาท สัม มาคาราวะ
รู้ จั ก กาลเทศะ การอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน รวมทั้ ง ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมไทย เพื่อไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จานวน 100 คน
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

14
แผนงาน-โครงการ

โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 จิตอาสาพัฒนาชุมชนตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 2 คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต
รักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมงานมี ความรู้ความเข้าใจในงานด้านคหกรรมศาสตร์
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนัก กลุ่มเป้าหมาย
ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป จานวน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 100 คน
และการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
เชิงปริมาณ
3. เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก คุ ณ ธรรม 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อย
4. เพื่ อให้ นักศึก ษาและบุ คลากรได้ ละ 85
เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น เชิงคุณภาพ
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ รั บ ความรู้ แ ละสื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ ประเพณีไทยสืบไป มีจิตสานึก คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
และจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรม ในวิชาชีพ และสามารถนาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ได้
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
ร้อยละ 90
1. เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ กลุ่มเป้าหมาย
วางแผนชี วิ ต หลั งส าเร็ จ การศึ ก ษา นักศึกษาชั้น ปี ที่ 4 (รหั ส 59) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น ค วาม คิ ด เห็ น อาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางาน
2. เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ เชิงปริมาณ
สมั ค รงานด้ า นเอกสาร และการ 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
พัฒนาบุคลิกภาพ
อาหาร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 80
3. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่กาลังจะ
สาเร็จการศึกษามีจิตสานึกที่ดีในการ 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

คหกรรมศาสตร์

-

เทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร
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โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการการแปร
รูปอาหาร
กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 2 นาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และ 2/2562
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภายในสถานประกอบการ (ใช้งบประมาณ)

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ อาหาร มีความพึงพอใจโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ในการการสมัครงาน การประกอบวิชาชีพและการมีมีจิตสานึกที่
ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งทาให้นักศึกษา
สามารถวางแผนการทางานและการดาเนินชีวิตในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับ กลุ่มเป้าหมาย
การทางาน และปัญหาของนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ระหว่างผึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน 74 คน
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
ท างาน และการเขี ย นรายงานใน เชิงปริมาณ
ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ 1. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนิเทศ ติดตาม
นักศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อย
3. เพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน กว่ า ร้ อ ยละ 70 ของจ านวนสถานประกอบการทั้ ง หมดที่
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง ฝึ ก นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนิเทศ ติดตาม
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพภายในสถานประกอบการไม่น้อย
กว่ า ร้ อ ยละ 20 ของจ านวนสถานประกอบการทั้ งหมดที่
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า ให้คาแนะนา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

3,980

เทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร
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โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีอาหาร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด
และประเมินผลระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์
และนักศึกษาร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ทั ก ษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่
21 และฝึกปฏิบัติการและการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีอาหารอย่างถูกต้อง
จากสถานประกอบจริง
2. เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้จาก
ปฏิ บัติงานจริงสามารถนาความรู้ที่ เชิงปริมาณ
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
วิชาชีพ
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

16,380

เทคโนโลยีอาหาร

-

เทคโนโลยีอาหาร

เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามศตวรรษที่ 21 และ
ฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างถูกต้อง
2. มีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นาองค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารไป
ใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาดู งาน

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
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วัตถุประสงค์
และเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ จ าก
สถานประกอบจริง
3. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีองค์ความรู้
ทางด้ า นเทคโนโลยี อ าหารเพิ่ ม ขึ้ น
จากสถานประกอบจริง

โครงการโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

เทคโนโลยีอาหาร

ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้จากประสบการณ์ใน
สถานประกอบการจริง
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นการใช้ กลุ่มเป้าหมาย
ภ า ษ า อั งก ฤ ษ แ ล ะ เท ค โน โล ยี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
สารสนเทศในชี วิ ต ประจ าวั น และ ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
กับนักศึกษา
เชิงปริมาณ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้า
ภ า ษ า อั งก ฤ ษ แ ล ะ เท ค โน โล ยี ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สารส น เท ศ ใน การท าข้ อ ส อบ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อย
TOIEC
กว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทดสอบ
TOEIC ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
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วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

เทคโนโลยีอาหาร

-

การกาหนดและ
การประกอบ
อาหาร

โครงการใช้ในการทดสอบ TOEIC เพื่อให้ผ่านเกณฑ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้
โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการกาหนด
และการประกอบอาหาร
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการ
อาหารในสายการบิน
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการ
อาหารในโรงพยาบาล

1. เพื่ อ เป็ น การบริ ก ารวิ ช าการแก่
ชุ ม ชนและสร้ า งเครื อ ข่ า ยความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ
เอกชน และชุมชน
2. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การบู ร ณาการการ
เรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ
งานวิจัย
3. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ทานุบารุงและบาเพ็ญ ประโยชน์แก่
ชุ ม ชน มี จิ ต ส านึ ก และหวงแหน
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย และมี
การพั ฒ นาทางด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2. นักเรียนมัธยม
3. ผู้ประกอบการอาหาร
4. ชุมชน
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ส าขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหารได้ รั บ การ
เรียนรู้ การเสริมสร้างประสบการณ์การทางานและการแก้ปัญหา
ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับการจัดระบบบริการอาหาร นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 (รหั ส 60) สาขาวิ ชาการก าหนดและการ
ประกอบอาหาร จานวน 10 คน
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในเกณฑ์ดี
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กิจกรรมที่ 2 จัดสารับอาหารไทย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์ความรู้จากสถาน
ประกอบการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมการ กลุ่มเป้าหมาย
รับประทานของคนไทย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาการกาหนดและการ
ประกอบอาหาร จานวน 28 คน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

การกาหนดและ
การประกอบ
อาหาร

-

การกาหนดและ
การประกอบ
อาหาร

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในเกณฑ์ดี
3. นั ก ศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น 3R8C และความเป็ น สวนดุ สิ ต
(SDU SPRIT) มีค่าเท่ากับ 3.00 จากคะแนนเต็ม 5.00
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญ
ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เกิดความรักความสามัคคีใน
หมู่คณะ ตลอดจนมีจรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร
กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสม
กับวัย
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้ความรู้
ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสม
ตามวัยได้

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาการกาหนดและการ
ประกอบอาหาร จานวน 10 คน
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์
ดี

20
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กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นนักศึกษา
การกาหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับทดสอบ TOEIC
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ปรับพื้นฐานความรู้ด้านการ
กาหนดอาหารและการประกอบอาหาร

กิจกรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่นักกาหนดอาหาร ปี
การศึกษา 2563

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจรรมรสามารถให้ความรูด้ ้านอาหาร
โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสามารถแนะนาแนว
ทางการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามวัยได้
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
กลุ่มเป้าหมาย
ภาษาอังกฤษสาหรับทดสอบ TOEIC กิ จกรรมย่ อย 4.1 นั กศึ กษาชั้ น ปี ที่ 2 (รหั ส 61) สาขาวิ ชาการ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ กาหนดและการประกอบอาหาร จานวน 19 คน
เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่
กิจกรรมย่อย 4.2 นักศึกษารหั ส 63 สาขาวิชาการกาหนดและ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการกาหนด
การประกอบอาหาร
และการประกอบอาหาร
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในเกณฑ์ดี

1. เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในกลุม่
นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง

เชิงคุณภาพ
1. นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสามารถน าองค์ ค วามรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการทดสอบ TOEIC ได้
2. นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสามารถน าองค์ ค วามรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาการกาหนดและการ
ประกอบอาหาร
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

การกาหนดและ
การประกอบ
อาหาร

-

การกาหนดและ
การประกอบ
อาหาร
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กิจรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 เตรียมความพร้อมก่อนฝีก
ประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมย่อยที่ 6.2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในเกณฑ์ดี
เชิงคุณภาพ
1. นั ก ศึก ษามี ความภาคภู มิใจที่ ได้ เป็ น ส่ วนหนึ่งของหลั กสู ต ร
วิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบ
อาหาร โรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. นักศึกษามีการแต่งกายที่เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และ
สามารถนาความรู้ที่ ได้ ไปปรับ ใช้ ให้ เข้ากับ การศึ กษาในระดั บ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
3. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดีกับ
นั ก ศึ ก ษารุ่ น พี่ และ เพื่ อ นๆ ต่ า งหลั ก สู ต ร และมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตนเหมาะสมแก่การเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการ
กาหนดและการประกอบอาหารที่ดี และมีแนวทางยึดถือเพื่ อ
เป็นนักกาหนดอาหารที่ดีในอนาคต
กลุ่มเป้าหมาย
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 (รหั ส 60) สาขาวิ ชาการก าหนดและการ
ประกอบอาหาร จานวน 10 คน
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์
ดี
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

การกาหนดและ
การประกอบ
อาหาร
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วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกีย่ วกับโภชนาการ
โภชนบาบัด และการประกอบอาหารในการปฏิบัติงาน
3. นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมและปรับตัวในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
โครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ กลุ่มเป้าหมาย
บัณฑิ ตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขา บั ณ ฑิ ต ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
โภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรีย นการ บั ณ ฑิ ต สาขาโภชนาการและการ การประกอบอาหาร รหัส 58 จานวน 50 คน
เรือน ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
ประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน
ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เชิงปริมาณ
ที่มีต่อหลักสูตร
1. บั ณ ฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหาร ตอบแบบสอบถามการติดตามบัณฑิต
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยา 2. นายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ โภชนาการและการประกอบอาหาร ตอบแบบสอบถามความพึง
และการประกอบอาหาร โรงเรี ย น พอใจที่มีต่อบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อย 50
การเรื อ น ที่ จ บ การศึ กษ าใน ปี
การศึกษา 2561
เชิงคุณภาพ
บัณ ฑิต และนายจ้างของบัณ ฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ในระดับดี
โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
1. เพื่ อ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ งานของ กลุ่มเป้าหมาย
โภชนาการและการประกอบอาหาร
นัก ศึก ษาสาขาวิชาโภชนาการและ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
การป ระ กอ บ อ าห ารกั บ ส ถาน การประกอบอาหาร รหัส 59 จานวน 87 คน
ประกอบการต่างๆ
2. เพื่ อ รั บ ฟั งข้ อ คิ ด เห็ น จากสถาน เชิงปริมาณ
ประกอบการที่ มี ต่ อนั กศึ ก ษาสาขา 1. นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ เข้ า ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

โภชนาการและการ
ประกอบอาหาร

-

โภชนาการและการ
ประกอบอาหาร
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วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

โภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการ
ปรับปรุงหลักสูตร
3. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษา
ต่ อ รายวิ ช าการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพฯ ในสถานประกอบการด้าน
โภชนาการและการประกอบอาหาร
4. เพื่ อ รวบ รวม ข้ อ มู ล ก า รฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนักศึกษา
เพื่ อ น าไปเป็ น ข้ อ มู ล ในการบริห าร
หลักสูตร และการจัดการศึกษา

ภายในสถานประกอบการได้ครบตามระยะเวลาที่กาหนด คือ
จานวน 450 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90
3. สถานฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. อาจารย์นิเทศนักศึกษาตามสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 80 ของสถานป ระก อบ การที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร

เชิงคุณภาพ
1. นั ก ศึ ก ษารหั ส 59 เกิ ด ผลการเรี ย นรู้ ค รบทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์นิเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับทักษะการ
ปฏิบัติที่นักศึกษาควรมีกับสถานประกอบการ
โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ 1. เพื่ อ ให้ เกิ ด ก า ร ถ่ า ย ท อ ด กลุ่มเป้าหมาย
สู่อาชีพจากพี่สู่น้อง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ แ น ว ท า ง 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 87 คน
ปฏิ บัติงานให้ ตรงกับ ความต้องการ 2. อาจารย์ จานวน 5 คน
ของสถานประกอบการ
2. เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ เชิงปริมาณ
ในการปฏิ บั ติ ง านในสายงานด้ า น 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
โภชนาการและการประกอบอาหาร 2. ศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

โภชนาการและการ
ประกอบอาหาร

24
แผนงาน-โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางความสาเร็จ
ในการทางาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์การฝึก 1. เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการจั ด การ กลุ่มเป้าหมาย
ประสบการณ์วิชาชีพ
เรี ย น รู้ ข องนั กศึ กษ าส าขาวิ ช า นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
โภชนาการและการประกอบอาหาร การประกอบอาหาร รหัส 59 จานวน 87 คน
โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่
การทางานจริงในสถานประกอบการ เชิงปริมาณ
1. นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ เข้ า ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ
(Work-based Learning)
2. ให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ทั้ง ภายในสถานประกอบการได้ครบตามระยะเวลาที่กาหนด คือ
จานวน 450 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
5 ด้าน
3. เพื่ อ ให้ เกิ ด ก า ร ถ่ า ย ท อ ด 2. นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ ได้ แ น วท า งใน ประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อย
การศึกษา การฝึกปฏิบัติงานให้ตรง ละ 90
กั บ ค ว า ม ต้ อ งก า ร ข อ งส ถ า น
เชิงคุณภาพ
ประกอบการ
4. เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ 1. นั ก ศึ ก ษารหั ส 59 เกิ ด ผลการเรี ย นรู้ ค รบทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่
ในการปฏิบัติงานในสายงานด้านการ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
บริการอาหาร ด้านโภชนาการและ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประกอบอาหาร
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
เพื่ อ ท วน ส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
นั ก ศึ ก ษาและกระบวนการจั ด การ รายวิชาทั้งหมดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่เปิดสอนในภาค
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาผลการ การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษารหัส 62-59
เรี ย นรู้ แ ต่ ล ะด้ า นที่ ห ลั ก สู ต รได้
กาหนดไว้

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

โภชนาการและการ
ประกอบอาหาร

-

เทคโนโลยีการ
ประกอบอาหาร
และการบริการ
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กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

เทคโนโลยีการ
ประกอบอาหาร
และการบริการ

เชิงปริมาณ
จานวนรายวิชาที่ มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ร้อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เชิงคุณภาพ
รายวิชาของหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทาง 1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ สมบั ติ กลุ่มเป้าหมาย
อาหารและการบริการ
เป็นไปตามลักษณะของบัณฑิตที่พึง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) จานวน 160 คน
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อ
ประสงค์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) จานวน 117 คน
ปรับพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) จานวน 140 คน
และ Knife skills
ศักยภาพที่ครอบคลุมทักษะศตวรรษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) จานวน 104 คน
กิจกรรมที่ 2 How to be a great chef
ที่ 21 (3Rs8Cs)
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและ
เชิงปริมาณ
เครื่องดื่ม (Smart Service Providers)
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
กิจกรรมที่ 4 Culinary Community Volunteer
(CCV)
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการ
นักศึกษาได้รบั ความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้น
ประกอบอาหารและการบริการ
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยการทางานในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาวัฒนธรรมอาหารกับภาษา
บูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากพี่สู้น้อง
กิจกรรมที่ 9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่
ตลาดแรงงาน
กิจกรรมที่ 10 Culino flip classrooms

26
แผนงาน-โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือน
สู่การเป็นมืออาชีพ
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน
1 . เพื่ อ เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ให้
ปีการศึกษา 2562
นั ก ศึ ก ษาในการเริ่ ม ต้ น ก้ า วสู่ ก าร
ทางานและการศึกษาต่อ
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีจิตสานึก
ที่ ดี ต่ อ การประกอบอาชี พ อย่ า งมี
จรรยาบรรณ
3. เพื่อพั ฒ นาบุคลิกภาพที่ ดีในการ
เข้ า สู่ สั งคมและสภาพแวดล้ อ มใน
การทางานที่เหมาะสม
4. เพื่ อ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น และประสบการณ์ ใ นการ
ทางานและการดาเนินชีวิตระหว่าง
รุ่ น พี่ แ ละรุ่ น น้ อ งของโรงเรี ย นการ
เรือน
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย
9,000
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการ งบบริหารกาย
จานวนไม่น้อยกว่า 300 คน
ฯ

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน
โรงเรียนการเรือน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เชิงคุณภาพ
นั กศึ ก ษาทุ ก คนได้ เตรียมความพร้อ มในการเริ่ม ต้ น ก้ าวสู่ การ
ทางานและการศึกษาต่อและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสู่
สังคมและสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม รวมทั้งการมี
มีจิตสานึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งทา
ให้นักศึกษาสามารถวางแผนการทางานและการดาเนิ นชีวิตใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามี กลุ่มเป้าหมาย
13,600
จิตสานึก คุณ ธรรม จริยธรรม และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการ งบบริหารกาย
บุ ค ลิ ก ภาพในเชิ ง บวก เพื่ อ เข้ า สู่ จานวนไม่น้อยกว่า 300 คน
ฯ
ส ถ าน ป ร ะ ก อ บ ก าร ได้ อ ย่ างมี
เชิงปริมาณ
คุณภาพ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59) อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและมีบุคลิกภาพที่ดีใน
การทางานในสถานประกอบการ ร้อยละ80

สานักงาน
โรงเรียนการเรือน
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กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
นักศึกษานาแนวความคิดที่ได้รับจากการเข้าฟังการบรรยายไปใช้
ในการทางานในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ และมีความ กลุ่มเป้าหมาย
คุณภาพ
เข้าใจในการดาเนินการจัดกิจกรรม นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ของโรงเรี ย นการเรื อ นมี ส่ ว นได้ เ ข้ า ร่ ว ม
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ส อ ด ค ล้ อ ง ต่ อ กิจกรรม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานผลการเรีย นรู้ต ามกรอบ เชิงปริมาณ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งช า ติ 5 มีนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ประการ
70

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิต
สาธารณะ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย
กิจกรรมที่ 2 ขนมไทยไหว้ครู

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

สานักงาน
โรงเรียนการเรือน

เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
จัดกิจกรรมได้สอดคล้องต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการ
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว น กลุ่มเป้าหมาย
33,950
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรมีสว่ นเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
ร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
งบบริหารกาย
กว่าร้อยละ 70
2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะ
ฯ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและ
เชิงปริมาณ
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจานวน 200 คน คือ กลุ่มนักศึกษา อาจารย์
เจ้าหน้าที่
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

สานักงาน
โรงเรียนการเรือน
การกาหนดและ
การประกอบ
อาหาร
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โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้าน 1 . เพื่ อ เป็ น เว ที ก า ร น า เส น อ
อาหารและคหกรรมศาสตร์
ผลงานวิจัยด้านอาหารและคหกรรม
ศ า ส ต ร์ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า จ า ก
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยด้ า น
อาหารและคหกรรมศาสตร์
2. เพื่ อ เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น ด้ า นอาหารและคหกรรม
ศ า ส ต ร์ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
บุ ค ลากรจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เครือ ข่ ายด้ านอาหารและคหกรรม
ศาสตร์
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรจาก
สถาบันอุดมศึกษาด้านอาหารและ
คหกรรมศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

2. นักศึกษามีจิตสาธารณะในการบาเพ็ญประโยชน์และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
15,000
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน อย่างน้อย 100 คน เข้า งบบริหารกาย
ร่วมนาเสนอผลงาน และนักศึกษา 500 คน มีส่วนร่วมในการชม
ฯ
งานนิทรรศการ
2. อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือน จานวน 50 คน
3. นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ และบุ ค ลากรของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมนาเสนอผลงาน
และร่วมงานนิทรรศการ
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน จานวน 100 คนได้เข้า
ร่วมนาเสนอผลงาน และนักศึกษา 500 คน มีส่วนร่วมในการชม
งานนิทรรศการ
2. อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือน จานวน 50 คนได้มี
ส่วนร่วมในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการนาเสนอผลงาน
3. นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ และบุ ค ลากรของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาและบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้นาเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ทั้งด้านอาหารและ
สิ่งประดิษฐ์
2. นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน
โรงเรียนการเรือน

29
แผนงาน-โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ได้รับองค์ความรู้จากการนาเสนอผลงานวิชาการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการ 1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ท ร า บ กลุ่มเป้าหมาย
42,050
เรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต
วั ฒ นธรรม แนวปฏิ บั ติ และความ นักศึกษาทุกหลักสูตรมีส่วนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ งบบริหารกาย
เป็ น สวนดุ สิ ต (SDU SPIRIT) ของ 70
ฯ
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงสิ่งสนับสนุน เชิงปริมาณ
ประจาปีการศึกษา 2562
การเรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจานวน 400 คน คือ กลุ่มนักศึกษา อาจารย์
กิจกรรมที่ 3 วันช่อใหม่ (Freshy Day) ประจาปี
แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น เจ้าหน้าที่
การศึกษา 2562
ระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมที่ 4 กีฬาต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียน 2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ พั ฒ น า เชิงคุณภาพ
การเรือน ครั้งที่ 9
กระบวนการเรี ย นรู้ ใ นการท างาน 1. นั กศึกษาได้ทราบถึงวัฒ นธรรม แนวปฏิบั ติ และความเป็ น
เป็ น ที ม และสร้ า งความสามั ค คี สวนดุสิต (SDU SPIRIT)
ระหว่ า งหลั ก สู ต ร และระหว่ า ง 2. นักศึกษาได้ทราบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
และแนวทางการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา
นักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง
3. เพื่ อ ส่ งเส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ 3. นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการทางานเป็นทีม
และสร้างความสามัคคี ระหว่างหลักสูตร และระหว่างนักศึกษา
จริยธรรมของนักศึกษา
4. เพื่ อ ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพกาย จิ ต ใจ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง
4. นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
และความมีน้าใจเป็นนักกีฬา
นักศึกษา
5. นั กศึ กษาได้รับ การส่ งเสริม สุข ภาพกาย จิต ใจ และความมี
น้าใจเป็นนักกีฬา
เพื่ อ ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาสมรรถนะ กลุ่มเป้าหมาย
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความ
ทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้ง บุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) โรงเรียนการเรือน
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 1 การพั ฒ นาศักยภาพบุค ลากรด้านการ สายวิ ช าการและสายสนั บสนุ น จานวนอย่างน้อยร้อยละ 60 ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะทักษะ
โรงเรียนการเรือน ตามสาขาวิชาชีพที่ ความเชี่ยวชาญ ตามสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ากว่า 18 ชั่วโมงต่อปี
วิจัย
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความ เกี่ยวข้อง
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
โรงเรียนการเรือน

สานักงาน
โรงเรียนการเรือน

30
แผนงาน-โครงการ
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลีย่ นบุคลากรด้านอาหารตาม
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ได้ รับ การเพิ่ มพู น
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ากว่า 18 ชั่วโมงต่อปี
2. อาจารย์ ป ระจ า ร้ อ ยละ 45 ของอาจารย์ ป ระจ าทั้ งหมดมี
บทความวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ประจาดารงตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ของ
อาจารย์ประจาทั้งหมด
3. ร้อยละ 36 ของอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4. ร้อ ยละ 60 ของบุค ลากรสายสนั บสนุน ทั้งหมดที่ ได้รับ การ
เพิ่ ม พู น ความเชี่ ย วชาญเฉพาะในสาขาวิชาชี พ ไม่ ต่ ากว่ า 18
ชั่วโมงต่อปี
เชิงคุณภาพ
1. บุ ค ลากรโรงเรียนการเรือนได้ รับ การพั ฒ นาองค์ค วามรู้แ ละทั ก ษะ
ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพที่มีความสนใจ
2. บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบตั ิงานได้

ผู้รับผิดชอบ

31

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA)
โรงเรียนการเรือน
ความสอดคล้องกับนโยบาย มสด., SDU-QA, IQA

ที่

โครงการ /กิจกรรม

ย1 ย2 ย3 ย4 ย5 SDU-1 SDU-2 SDU 3 SDU 4 SDU 5
อปก 1 อปก 2 อปก 3 อปก 4 อปก 5

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบบริหารกาย งบอื่นๆ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ
ภายนอก

ระยะเวลาการดาเนเนงาน
2563

ผู้รับผิดชอบ

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

1 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์ ความกลมเกลียว
ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งน้อง-พี่ คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คหกรรมศาสตร์

2562

คหกรรมศาสตร์









กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21





กิจกรรมที่ 4 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ





คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคหกรรมศาสตร์





คหกรรมศาสตร์

2 โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 4





3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิต
4 โครงการอนุรกั ษ์ ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม





กิจกรรมที่ 1 จิตอาสาพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง











คหกรรมศาสตร์











คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมที่ 2 คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต รักษ์วัฒนธรรมไทย
5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
6 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการการแปรรูปอาหาร
กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์



คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์



เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร



เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

 



 



 



7 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร





8 โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร





เทคโนโลยีอาหาร

9 โครงการโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว





เทคโนโลยีอาหาร

10 โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร



กิจกรรมที่ 2 นาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และ
2/2562
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการ





เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร



3,980

มสด.

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

16,380

มสด.

เทคโนโลยีอาหาร

เทคโนโลยีอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ





การกาหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการอาหารในสายการบิน





การกาหนดและการประกอบอาหาร

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA)
โรงเรียนการเรือน
ความสอดคล้องกับนโยบาย มสด., SDU-QA, IQA

ที่

โครงการ /กิจกรรม

ย1 ย2 ย3 ย4 ย5 SDU-1 SDU-2 SDU 3 SDU 4 SDU 5
อปก 1 อปก 2 อปก 3 อปก 4 อปก 5

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบบริหารกาย งบอื่นๆ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ
ภายนอก

2562

ระยะเวลาการดาเนเนงาน
2563

ผู้รับผิดชอบ

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

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการอาหารในโรงพยาบาล





กิจกรรมที่ 2 จัดสารับอาหารไทย





กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ









กิจกรรมย่อยที่ 4.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับทดสอบ TOEIC





การกาหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ปรับพื้นฐานความรู้ด้านการกาหนดอาหารและการประกอบอาหาร





การกาหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่นักกาหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563





การกาหนดและการประกอบอาหาร

กิจรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ





การกาหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมย่อยที่ 6.1 เตรียมความพร้อมก่อนฝีกประสบการณ์วิชาชีพ





การกาหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมย่อยที่ 6.2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ





การกาหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร

12 โครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ที่สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561



การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร

โภชนาการและการประกอบอาหาร









14 โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพจากพี่สู่น้อง





โภชนาการและการประกอบอาหาร

15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ





โภชนาการและการประกอบอาหาร

16 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ



 

13 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร และ Knife skills

 



กิจกรรมที่ 2 How to be a great chef

 



 



 



 



กิจกรรมที่ 4 Culinary Community Volunteer (CCV)
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

17 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Smart Service Providers)

โภชนาการและการประกอบอาหาร

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA)
โรงเรียนการเรือน
ความสอดคล้องกับนโยบาย มสด., SDU-QA, IQA

ที่

โครงการ /กิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทางานในสถาน
ประกอบการ

ย1 ย2 ย3 ย4 ย5 SDU-1 SDU-2 SDU 3 SDU 4 SDU 5
อปก 1 อปก 2 อปก 3 อปก 4 อปก 5

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบบริหารกาย งบอื่นๆ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ
ภายนอก

2562

ระยะเวลาการดาเนเนงาน
2563

ผู้รับผิดชอบ

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

 



 



กิจกรรมที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู้น้อง

 



เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมที่ 9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน

 



เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมที่ 10 Culino flip classrooms

 



เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กิจกรรมที่ 7 การศึกษาวัฒนธรรมอาหารกับภาษาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

18 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ

โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562

 



9,000

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพ

 



13,600

 



งบบริหารกายฯ

โรงเรียนการเรือน

งบบริหารกายฯ

โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน

19 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ

โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย







กิจกรรมที่ 2 ขนมไทยไหว้ครู







20 โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์

 

33,950

งบบริหารกายฯ

15,000

งบบริหารกายฯ

การกาหนดและการประกอบอาหาร



21 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา





กิจกรรมที่ 3 วันช่อใหม่ (Freshy Day) ประจาปีการศึกษา 2562





กิจกรรมที่ 4 กีฬาต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9





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

โรงเรียนการเรือน



กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจาปีการศึกษา 2562

รวม

โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน



22 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

โรงเรียนการเรือน





22,150

งบบริหารกายฯ

โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน

19,900

งบบริหารกายฯ

โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน


20,360 113,600

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งาน/โครงการ
1 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์ ความกลมเกลียว ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งน้อง-พี่ คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ตามทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 4 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคหกรรมศาสตร์
2 โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 4
3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิต
4 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 จิตอาสาพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 2 คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต รักษ์วัฒนธรรมไทย
5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
6 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
การแปรรูปอาหาร
กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 2 นาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และ 2/2562
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการ

แผนการดาเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย P )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63

หมายเหตุ
คหกรรมศาสตร์


















P

P
P

P

P

P

P

คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารงบประมาณแผ่นดิน
3,980 บาท

งาน/โครงการ
7 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร
8 โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
9 โครงการโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว
10 โครงการรสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร
กิจกรรมที่ 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการอาหารในสายการบิน
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการอาหารในโรงพยาบาล
กิจกรรมที่ 2 จัดสารับอาหารไทย
กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ
กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับทดสอบ TOEIC
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ปรับพื้นฐานความรูด้ ้านการกาหนดอาหารและการประกอบอาหาร
กิจกรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่นักกาหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563
กิจรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 เตรียมความพร้อมก่อนฝีกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมย่อยที่ 6.2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แผนการดาเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย P )
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
P
P
เทคโนโลยีอาหาร
งบประมาณแผ่นดิน 16,380 บาท
P
P
เทคโนโลยีอาหาร
P
P
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีอาหาร
P
P
เทคโนโลยีอาหาร
P
P

P
P

























เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร
การกาหนดและการประกอบอาหาร

12

13
14
15
16
17

แผนการดาเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย P )
งาน/โครงการ
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
โครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
โภชนาการและการประกอบอาหาร


สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2561
โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร
โภชนาการและการประกอบอาหาร

โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพจากพี่สู่น้อง
โภชนาการและการประกอบอาหาร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โภชนาการและการประกอบอาหาร

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ


โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์การประกอบ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ



อาหาร และ Knife skills
กิจกรรมที่ 2 How to be a great chef
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ



กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเครือ่ งดื่ม (Smart Service Providers)
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ



กิจกรรมที่ 4 Culinary Community Volunteer (CCV)
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดยการทางานในสถานประกอบการ

กิจกรรมที่ 7 การศึกษาวัฒนธรรมอาหารกับภาษาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากพี่สู้น้อง
กิจกรรมที่ 9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมที่ 10 Culino flip classrooms
18 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพ
19 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ













เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
















เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน





งาน/โครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย
กิจกรรมที่ 2 ขนมไทยไหว้ครู
20 โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
21 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 3 วันช่อใหม่ (Freshy Day) ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 4 กีฬาต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือน ครัง้ ที่ 9
22 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

แผนการดาเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย P )
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
โรงเรียนการเรือน

การกาหนดและการประกอบอาหาร

โรงเรียนการเรือน


โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน


โรงเรียนการเรือน
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ส่วนที่ 4
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่เชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561-2564 โดยเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA) เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามผล
การนาแผนสู่การปฏิบัติ
ในการทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ได้จัดทาร่วมกันระหว่างหลักสูตรและโรงเรียนการเรือน เพื่อไปสู่การปฏิบัตินั้น
โรงเรียนการเรือน มีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมเรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนการเรือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบมีส่วนร่วม
เพื่อระดมความคิดเห็นจากประธานหลักสูตรและหัวหน้าหน่วยงาน ภายใต้กรอบทิศทางของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมถึงการกาหนดงาน/โครงการ ที่ควรดาเนินการ
ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนการเรือน
2. ประชุมถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาคม หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบนโยบาย ทิศทาง และแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. หลักสูตร/หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของตนเอง โดย
3.1 แผนปฏิบั ติงานของหลั ก สู ต ร/ หน่ว ยงานต้อ งสอดคล้ องกั บแผนปฏิบั ติง านของโรงเรีย นการเรื อ น และ
มหาวิทยาลัย
3.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้ระบุงบประมาณที่หน่วยงานใช้อย่าง
ชัดเจน เช่น งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร หรืองบประมาณอื่นๆ ที่หน่วยงานได้รับ รวมถึงโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
ฯลฯ ทั้งนี้การกาหนดโครงการต้องอยู่ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย
3.3 โครงการที่ดาเนินการ ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล
โดยอาจอ้างอิงจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย หรือสามารถกาหนดตัวชี้วัดขึ้นเอง แต่ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
3.4 จัดทาแผนปฎิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ความท้าทายของ
หน่ ว ยงาน รวมถึ ง งานประจ าตามพั น ธกิ จ /ข้ อ ก าหนด และ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานและการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ (Gantt chart) โดยระบุเดือนที่จะจัดโครงการและวงเงินที่จะใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้การจัดดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรให้พิจารณาตามความจาเป็นเร่ งด่วน ตามโครงสร้างกระบวนการทางานของมหาวิทยาลัย (SDU Work
Process Structure) และจัดทาโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา
5. โรงเรียนการเรือนนาแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนการเรือน ส่งกองนโยบายและแผนเพื่อนาเสนออธิการบดีเพื่อ
อนุมัติในหลักการ
6. หน่วยงานดาเนินการตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
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การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ว่าโรงเรียนการเรือน สามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูลที่
ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจาโรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัย เพื่อรายงาน
ให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและเพื่อให้กรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
วิธีการดาเนินงาน หรืออาจปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรเมื่อบริบทเปลี่ ยนแปลง
รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป โดย
1. หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รายงานผลการดาเนินงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มายังโรงเรียนการเรือน เพื่อรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
2. กองนโยบายและแผนติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และสังเคราะห์ให้เป็นผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
3. นาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจาปีถัดไป
การปรับแผนปฏิบัติงาน
โรงเรี ย นการเรื อน ตระหนั กถึงการเปลี่ยนแปลงของบริ บทที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้กาหนดให้มีการปรับ
แผนปฏิบัติงานได้ เพื่อให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือให้มีการวิเคราะห์และทบทวนแผนการดาเนินงานได้
ตามความเหมาะสม โดยหน่วยงานสามารถเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
การยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลทาให้เป้าหมายการดาเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
กรณีที่ไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติงานที่กล่าวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไว้เดิม
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ส่วนที่ 5
โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์จารุณี วิเทศ
ตาแหน่ง
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 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา 3.1: เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพื่อ
สร้างความเป็นความผู้นาที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

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)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 1:
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5:

การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางคหกรรมศาสตร์ให้มีความ
พร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ สิ่งแวดล้อม เพื่อน พี่และคณาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
รวมถึงการสร้างความสัมพั น ธ์ระหว่างพี่ น้ องและคณาจารย์ ในหลั กสูตรฯ โดยกิจกรรมสายใยคหกรรม สาย
สัมพันธ์น้องพี่มุ่งให้นักศึกษาเข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 มีการแสดงออกพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถ
คิด วิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางคหกรรมศาสตร์ให้ มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการ และมีประสิทธิภาพในการทางาน โดยกิจกรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ มุ่งให้
นั กศึกษาเข้าใหม่ ชั้น ปี ที่ 1 มีการแสดงออกพฤติกรรมทางด้านคุณ ธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อเปิดโลกกว้างสู่ประสบการณ์ทางานใน
สถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ยังมุ่งผลิตบัณฑิตทางคหกรรมศาสตร์ให้มีศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ โดย
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา เน้น
การพัฒนาสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) SDU SPIRIT และสุขภาวะ โดยบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนของนักศึกษา
ดังนั้นหลักสูตรฯ เห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีการเรียนรู้การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ ได้
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ(เรียงลาดับตามความสาคัญจากมากไปน้อย)
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต
3. เพื่อการปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้
4. เพื่อการปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานประกอบการได้
5. เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ
6. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. นักศึกษาสามารถปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้
3. นักศึกษาสามารถปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานประกอบการได้
4. นักศึกษามีทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น
5. นักศึกษามีประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติงาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1.นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการปรับตัว ในการใช้ชีวิตและทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
2. นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์จากโครงการในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
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6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
กิ จ กรรมที่ 1 สานสั ม พั น ธ์
ความกลมเกลียว ร้อยดวงใจ
เป็ น หนึ่ ง น้ อ ง-พี่ คหกรรม
ศาสตร์
1.1 สอนน้องร้องเพลง
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย
1.3 สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ
กิ จ กรรมที่ 2 ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2.1 โครงการ HUSO ด ารง
คุ ณ ค่ า ในสิ่ ง ที่ มี 85 ปี ส วน
ดุ สิ ต @ โพลคาเฟ่ (ร่ ว มกั บ
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์)
2.2 ร่วมด้วยช่วยทาคหกรรม
ศาสตร์
กิ จ กรรมที่ 3 การส่ ง เสริ ม
ทั ก ษ ะท างวิ ช าก ารแ ล ะ
วิ ช า ชี พ ท า ง
คหกรรมศาสตร์ ต ามทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- การเตรี ย มความพร้ อ มให้
นั ก ศึ ก ษาในการแข่ ง ขั น ทาง
วิ ช าก ารแ ล ะ วิ ช าชี พ ท าง
คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 4 นิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ
ส.ค - ก.ย. 2563

กิจกรรมที่ 5 ปัจฉิมนิเทศ
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สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

นางสาวณัฐธิดา กิจเนตร
นางสาวปวิตรา ภาสุรกุล

ก.ย. 2562
มี.ค. 2563

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

นางสาวจารุณี วิเทศ
นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดช

ม.ค. 2563
มี.ค. 2563

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์
นางสาวเบญจรัตน์
ประพฤทธิ์ตระกูล

ก.ย. 2562
มี.ค. 2563
มี.ค. 2563
พ.ค. 2563

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

นางสาวณัฐธิดา กิจเนตร
นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดช

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์
นางสาวณัฐธิดา กิจเนตร
นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดช
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หมายเหตุ :
ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับการเตรียมโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ, การประชุมเตรียมงาน, การเชิญวิทยากร, การจัดซื้อวัสดุ

7. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี อย่างน้อยปีละ 25 คน
2. อาจารย์และบุคลากรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จานวน 11 คน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
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
แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) ....(ไม่ใช้งบประมาณ)............
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ...........0.............. บาท
-
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการตามยุทธศาสตร์
 โครงการตามพันธกิจ
หน่วยงาน:
ชื่อโครงการ:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 4

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
น.ส.จารุณี วิเทศ / นางปาณัฐ โต๊ะดี
ตาแหน่ง
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์
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 และเป็นพลเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับโลกยุคดิจทิ ัล
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมแก่นักศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

ประเด็น : SDU1 การผลิตบัณฑิต
กระบวนการ : SDU 1-A การพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 1-A3 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ
เป้าหมาย : 1-A3.1 ทุกหลักสูตรมีระบบส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและ/หรือได้รับรางวัลทาง
วิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 1 :
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 :
องค์ประกอบ 4 :
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 :

การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านอาหาร ด้านศิลปประดิษฐ์ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เป็นที่รู้จัก และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านแนวคิด ประสบการณ์ ระหว่างศิษย์
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เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศไทย รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่น และยัง เป็นการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เป็นทุนทางด้านมรดกไทยให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตอยู่อย่างไทยอันเป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย ซึ่งในการจัดทาสารับขนมไทยจะต้องมีประสบการณ์อันเกิดจากการได้ปฏิบัติจริง ดังนั้นทางหลักสูตร
จึงได้จัดกิจกรรมประกวด งานทางด้านอาหารและทางศิลปะประดิษฐ์ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ การอนุรักษ์สืบ
สาน ความเป็นไทย ในเวทีการแข่งขันและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสืบ
ทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทยต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่
2. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้เยาวชนไทยได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งความเป็นไทย
3. เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้ส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมประกวด
4. เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและการบูรณาการร่วมกับ
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 บุคคลภายนอกสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและเป็น
การบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน
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6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
1.ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดทักษะ
ฝีมืองานการเรือน(คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 4
- ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวด
- รับสมัครการประกวด
1.1 ด้านอาหาร
- ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด
- ดาเนินการประกวด
- กรรมการตัดสินการประกวด
- ประกาศผูช้ นะการประกวด
1.2 ด้านศิลปะประดิษฐ์
- ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด
- ดาเนินการประกวด
- กรรมการตัดสินการประกวด
- ประกาศผูช้ นะการประกวด
2.สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

วันที่ดาเนินการ สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย.-มิ.ย.
2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
นางปาณัฐ โต๊ะดี

พ.ค. 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์
นางสาวจารุณี วิเทศ
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
นางปาณัฐ โต๊ะดี

ก.ค.2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย์
อ.จารุณี วิเทศ
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
นางปาณัฐ โต๊ะดี

7. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานต่างๆ ภายใน และ หน่วยงานภายนอกส่งเข้าร่วมประกวด จานวน 15 ทีม
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ทักษะในเรื่องของวัฒนธรรมขนมไทยและศิลปะประดิษฐ์ รวมทั้ง
กิริยามารยาท สัมมาคาราวะ รู้จักกาลเทศะ การอ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อไปต่อ
ยอดในการประกอบอาชีพได้
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณแผ่นดิน
 ขอสนับสนุนงบประมาณ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
 ไม่ใช้งบประมาณ
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รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท
การประกวดงานด้านอาหาร (สารับอาหารไทย)
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
ไม่ใช้งบประมาณ
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย..
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน (บุคคลภายนอก)
(800 x 1 วัน x 3 คน)
- เงินรางวัลผู้ชนะเลิศ (1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท)
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท)
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท)
- เงินรางวัลชมเชย (1 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท)
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย..
- ค่าโล่รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)
- ค่าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)
- ค่าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)
ค่าใช้สอยประกอบด้วย..
- ค่าเช่าสถานที่ (วันละ 5,000 บาท * 1 วัน)
รวมเป็นเงิน 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
การประกวดงานด้านศิลปะประดิษฐ์ (กระเช้าดอกไม้แบบไทย)
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
ไม่ใช้งบประมาณ
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย..
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน (บุคคลภายนอก)
(800 x 1 วัน x 3 คน)
- เงินรางวัลผู้ชนะเลิศ (1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท)
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท)
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท)
- เงินรางวัลชมเชย (1 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท)
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย..
- ค่าโล่รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)
- ค่าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)
- ค่าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)
ค่าใช้สอยประกอบด้วย..
- ค่าเช่าสถานที่ (วันละ 5,000 บาท * 1 วัน)
รวมเป็นเงิน 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563

2,400 บาท
8,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์
 โครงการตามพันธกิจ
หน่วยงาน:
ชื่อโครงการ:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสติ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์จารุณี วิเทศ/นางปาณัฐ โต๊ะดี
ตาแหน่ง
อาจารย์/เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์
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 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา 3.1: เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพื่อ
สร้างความเป็นความผู้นาที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

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)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 1:
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5:

การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยทุกปีการศึกษา มีนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ มีความหลากหลายที่มีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนได้จบจากโรงเรียนที่
ต่างกันและยังไม่ได้รู้จักกันมากเท่าที่ควร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จึงเห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมการเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิตขึ้น เน้นให้นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ให้มีความพร้อมในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่ แต่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยและความเป็นคหกรรมศาสตร์สวน
ดุสิตไว้ ส่งเสริมและการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ให้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม เป็นการสร้างพื้นฐานเพื่อให้
นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก รวมทั้งยังสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมถึงสร้างจิตสานึกให้นักศึกษาใหม่ ให้มีความรักในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สร้างความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของสถาบันที่ตนเองศึกษา ได้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้
ในการทางานเป็น ทีม การอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพและทักษะในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
3. เพื่อปลูกฝังให้มีคุณธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีศักยภาพทางวิชาชีพ และสามารถนาไปใช้ในชีวติประจาวันได้
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. สร้างความเป็นอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่ดีในความเป็นคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิต
2. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วันที่ดาเนินการ สถานที่ดาเนินการ

ดาเนินการจัดโครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิต ดังนี้
กาหนดผู้เกี่ยวข้อง
กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยสวน
1.1 ก าห น ด ค วาม รั บ ผิ ด ชอบ ให้
ดุสิต
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร
1.2 แจ้งคณาจารย์ทุกหลักสูตร
1.3 ทาคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ/
บทบาทความรับผิดชอบ*
อาจารย์จารุณี วิเทศ
นางปาณัฐ บุญญสิริสกุล
อาจารย์จารุณี วิเทศ
นางปาณัฐ บุญญสิริสกุล

1.4 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
ด้านสถานที่ นักศึกษา
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กิจกรรมหลัก

วันที่ดาเนินการ สถานที่ดาเนินการ

ก ร ก ฎ า ค ม - มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
การเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สวน สิงหาคม 2563
ดาเนิน กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่

ผู้รับผิดชอบ/
บทบาทความรับผิดชอบ*
อาจารย์จารุณี วิเทศ
นางปาณัฐ โต๊ะดี

ดุสิต โดยกาหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาได้มีความรู้และ
ทักษะทั้ง 5 ด้าน ของคหกรรมศาสตร์
สรุปและประเมินผลโครงการ

กันยายน 2563

สานักงานสาขาวิชา อาจารย์จารุณี วิเทศ
คหกรรมศาสตร์ นางปาณัฐ โต๊ะดี

7. กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จานวน 100 คน
เชิงคุณ ภาพ นั กศึกษาที่ เข้าร่ ว มกิจกรรมมี ความพึงพอใจภาพรวม ไม่ น้อยกว่าร้อ ยละ 85 เข้าร่ว ม
กิจกรรม
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมเชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม หรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณแผ่นดิน
 ขอสนับสนุนงบประมาณ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
 ไม่ใช้งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
ไม่ใช้งบประมาณ
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าเช่าสถานที่ (วันละ 5,000 บาท * 2 วัน)
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการตามยุทธศาสตร์
 โครงการตามพันธกิจ
หน่วยงาน:
ชื่อโครงการ:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์จารุณี วิเทศ/นางปาณัฐ โต๊ะดี
ตาแหน่ง
อาจารย์/เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์
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 การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา 1.1 กำหนดทิศทำงและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรวิชำกำรที่มีควำมชัดเจนระดับ
มหำวิทยำลัย และนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 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 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ : 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบัน
วัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณี
และวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒ นธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒ น์ วัฒ นธรรม ได้มีการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่
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ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจทาให้คุณค่าทาง
มรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่น
มีลั กษณะโดดเด่ น ที่ แตกต่างกัน ไปตามสภาพพื้ น ที่ ในแต่ล ะพื้น ที่ มีภูมิ ปัญ ญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับ การ
ถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุมชนให้ดารงอยู่ในท้องถิ่นการเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้นักศึกษาเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาและชุมชนโดยตระหนักถึงความสาคัญ
ของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้
วิถีการดารงชีวิต ชุมชนภูมิปั ญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถี
ชีวิตชุมชน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสอนและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานศิลปะประดิษฐ์ ทางด้านอาหาร จึงได้จัดกิจกรรม โดยเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงความเป็นชาติ
ไทย โดยเน้นการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา จัดให้มีการบูรณาการระหว่าง
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษา เช่นการกาหนดวันสาคัญของชาติและ
ศาสนาไว้ใน course syllabus และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม หรือการสอน
การสนับ สนุน ให้นั กศึกษาได้อนุรักษ์ที่เกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะวัฒ นธรรม เช่นพืชสมุนไพร และภูมิปัญญา
พื้นบ้าน/ท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเป็นการสานต่อในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน สร้างจิตสานึก คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพและสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านอาหารและศิลปะประดิษฐ์ในการสร้างอาชีพ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีในด้าน
การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้กับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
3. เพื่อสร้างจิตสานึก คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
4. เพื่ อให้ นั กศึกษาและบุ คลากรได้เรี ยนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณ ค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้ องถิ่น ความเป็ น มาและวัฒ นธรรมประเพณี ของท้ องถิ่น อั น จะสร้างความภู มิ ใจและจิต ส านึ กในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบไป
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. สร้างความเป็นเลิศทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
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2. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย
3. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วันที่ดาเนินการ สถานที่ดาเนินการ

ดาเนินการจัดโครงการ
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จิตอาสาพัฒนาชุมชนตาม เ ม ษ า ย น – มหาวิทยาลัยสวน
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
มิถนุ ายน 2563
ดุสิต

- นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันพัฒนา
ชุมชน ให้ความรู้ทางด้านอาหารและ
ศิลปะประดิษฐ์
- ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ สั ง ค ม ใน ด้ า น
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2 คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต
รักษ์วัฒนธรรมไทย

- การกาหนดวันสาคัญของชาติและ
ศาสนาไว้ใน course syllabus และ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรม หรือการ
สอน การสนับสนุนให้นักศึกษาได้
อนุรักษ์ที่เกี่ยวกับการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เช่น พืชสมุนไพร และ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน/ท้องถิ่น
สรุปและประเมินผลโครงการ

เ ม ษ า ย น – มหาวิทยาลัยสวน
มิถุนายน 2563
ดุสิต

ผู้รับผิดชอบ/
บทบาทความรับผิดชอบ*
อาจารย์จารุณี วิเทศ
นางปาณัฐ บุญญสิริสกุล
อาจารย์จารุณี วิเทศ
นางปาณัฐ บุญญสิริสกุล

อาจารย์จารุณี วิเทศ
นางปาณัฐ โต๊ะดี

กรกฎาคม 2563 สานักงานสาขาวิชา อาจารย์จารุณี วิเทศ
คหกรรมศาสตร์ นางปาณัฐ โต๊ะดี

7. กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ ผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85 เข้าร่วมกิจกรรม
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมเชิงคุณภาพ
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เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบไป มีจิตสานึก คุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ และสามารถนาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 90
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณแผ่นดิน
 ขอสนับสนุนงบประมาณ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
 ไม่ใช้งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
ไม่ใช้งบประมาณ
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (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 ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
หน่วยงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อโครงการ: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
ดร.วีระ พุ่มเกิด
ตาแหน่ง
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: ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนาที่3.2: พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมี
ทักษะที่พร้อมในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4: เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2: เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 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
ปั จ จุ บั น การเติ บ โตของโลกธุ ร กิ จ มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของแรงงาน ท าให้ ก ารแข่ ง ขั น
ในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย บุคคลที่มีประสบการณ์และบัณฑิตจบใหม่ที่กาลังหางานในแต่ละปีมีจานวน
มากขึ้น หากบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี เข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจได้ดีกว่า
ก็ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานงานต่างๆ ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน
จึ งตระหนั ก ถึ งภาวการณ์ แ ข่ งขั น ของตลาดแรงงานและในโลกธุ รกิ จ ความจ าเป็ น ในการเตรีย มความพร้อ ม
เพื่ออนาคตของบัณฑิตจบใหม่ในการประกอบวิชาชีพ ในการนี้ สาขาวิชาจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา
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เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตใหม่ที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษาโดยการอบรมเกี่ยวกับแผนการดารงชีวิตวัยทางาน การเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับตัวและอารมณ์ การเข้าสังคม และเข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร เป็นต้น เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตจบใหม่ในการก้าวสู่วงการวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบ
ความสาเร็จในอนาคต ทั้งนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนชีวิตหลังสาเร็จการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการทางาน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานด้านเอกสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง จะส าเร็ จ การศึ ก ษามี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ในการประกอบอาชี พ อย่ า งมี
จรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษามีความพร้อมในการวางแผนชีวิตหลังสาเร็จการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการทางาน
2.นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงานด้านเอกสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษามีจิตสานึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อม
ที่จะรับใช้สังคมต่อไป
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักศึกษามีความพร้อมด้านบุคลิกภาพและเอกสารในการสมัคงาน
2.นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษามีจิตสานึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อม
ที่จะรับใช้สังคมต่อไปในอนาคต
6. กิจกรรมหลัก
วันที่
ดาเนินการ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- บรรยายให้ ค วามรู้ แ ผนการด ารงชี วิ ต วั ย ท างาน เมษายน
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การสมั ค รงาน การพั ฒ นา
2563
บุคลิกภาพ การปรับตัวและอารมณ์ การเข้าสังคม และ
เข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหารจากศิษย์เก่า
- พิธีการผูกข้อไม้ข้อมือจากอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี เมษายน
การแปรรูปอาหาร
2563
กิจกรรมหลัก

แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563

สถานที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ อ.กันต์กนิษฐ์
มหาวิทยาลัย
จงรัตนวิทย์
สวนดุสิต
ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีการ
สวนดุสิต
แปรรูปอาหาร
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7. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: นั กศึกษาชั้นปี ที่ 4 (รหั ส 59) สาขาวิช าเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 80
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 (รหั ส 59) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารแปรรูป อาหาร มี ค วามพึ งพอใจโดยรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการการสมัครงาน การประกอบ
วิชาชีพและการมีมีจิตสานึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งทาให้นักศึกษาสามารถ
วางแผนการทางานและการดาเนินชีวิตในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (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
- ค่าเช่าห้องประชุม

48,000
10,000

บาท
บาท

รวมเป็นเงิน 58,000 บาท
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แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อโครงการ:โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการการ
แปรรูปอาหาร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
ดร.วีระพุ่มเกิด
ตาแหน่ง
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:การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่2: ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา 2.3:พัฒนาทักษะนักศึกษาอัตลักษณ์ร่วมกับ Excellence Center ของมหาวิทยาลัย
เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โฮมเบเกอรี่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ในรูปแบบ
ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดหลักสูตร
แนวทางการพัฒนา 2.5:แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือ
(Strategic Partner) และเครือข่ายภายนอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีใน
การฝึกทักษะและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 2:การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่2: ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา 2.2: สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนแบบครบ
วงจร ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การฝึกประสบการณ์ระหว่างการศึกษา และ
การรับ เข้าทางานเมื่อจบการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทางาน (Work-Integrated Learning)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

ประเด็น:SDU 1-A1.1 นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่หลักสูตรกาหนดที่ระบุไว้ในมคอ.2
เป้าหมาย:นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่หลักสูตรกาหนดที่ระบุไว้ใน มคอ. 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 1:การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6:กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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2. หลักการและเหตุผล
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน
ได้กาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 74 คน ต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ สามารถตอบสนองผู้ประกอบการที่ต้องการได้บุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีกับนักศึกษาให้สามารถเข้าใจในสาขาวิชาชีพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดย
นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 8 เดื อน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 ถึง เมษายน 2563
เมื่อนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึง
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์จะต้องนิเทศนักศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้า ให้คาแนะนา ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการทางาน และปัญหาของนักศึกษาระหว่างผึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทางาน และการเขียนรายงานในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา
3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษาได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการทางาน และการแก้ไขปัญหาในระหว่างผึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. อาจารย์ได้ทราบถึงความสามารถและพัฒนาการของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
และรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
3. อาจารย์สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นั กศึ ก ษาสามารถปรับ ตัว เข้ ากั บ สั งคมการท างาน ทั กษะการสื่ อ สาร และสสร้างความคุ้ น เคยกั บ
พนักงานในสถานประกอบการวิชาชีพ
2. นักศึกษานาผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาปรับปรุงตนเองเพี่อให้ สามารถประกอบ
อาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กิจกรรมหลัก
วันที/่ ระยะเวลา
สถานที่ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก
ดาเนินการ
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการการแปรรูปอาหาร
กิจกรรมที่1 นิเทศติดตามการฝึก
ตุลาคม 2562 –
ศูนย์วิทยาศาสตร์
- อ.กันต์กนิษฐ์
ประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคโนโลยี
มีนาคม 2563
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จงรัตนวิทย์
สารสนเทศ
- ผศ.ดร.ฐิตา
- อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
ฟูเผ่า
อาหารติดตามความคืบหน้าของการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมหลัก
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กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 2 นาเสนอผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่
1/2562 และ 2/2562
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และรุ่นน้อง
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภายในสถาน
ประกอบการ
- อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารติดตามความคืบหน้าของการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ

วันที/่ ระยะเวลา
สถานที่ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก
ดาเนินการ
ธันวาคม 2562 และ ศูนย์วิทยาศาสตร์
- อ.กันต์กนิษฐ์
เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จงรัตนวิทย์
- ผศ.ดร.ฐิตา
ฟูเผ่า
พฤศจิกายน 2562
– มีนาคม 2563

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

7. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร จานวน 74 คน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: 1. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่นักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. นั กศึกษาชั้นปี ที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพภายใน
สถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่นักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เชิ งคุ ณ ภาพ:นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การตรวจติ ด ตามความก้ า วหน้ า ให้ ค าแนะน า และประเมิ น ผลระหว่ า งการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กิจกรรมที่ 2 นาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่ใช้งบประมาณ
แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
กิจกรรมที่ 3นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการ
งบประมาณแผ่นดิน
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
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แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
รายละเอียดงบประมาณ(ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 3,980 บาท
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
= 500 กิโลเมตร x 4 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงของรถตู้
= 500 กิโลเมตร x 3 บาท

= 2,000บาท
= 1,500 บาท

(ระยะทางของรถตู้ 10 กิ โลเมตร ใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง 1 ลิ ต ร ซึ่ งเป็ น ราคาประมาณ 30 บาท = 3 บาท/
กิโลเมตร)

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถตู้
รวมเป็นเงิน 3,980 บาท
หมายเหตุ:- ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

= 240 บาท x 1 คน x 2 วัน

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

แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม
ตาแหน่ง
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: ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา 3.4: พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skills) ที่เข้มแข็งภายใต้จริยธรรมทางวิชาชีพ
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านสังคม/อารมณ์ (Soft Skills) โดยเฉพาะทักษะ
การคิ ดวิเคราะห์ แก้ปั ญ หาการตัด สิ นใจการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการ
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 กาหนดให้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารต้องพัฒนาทักษะการ
เรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรมในศตวรรษที่ 21 กลุ่ ม วิ ช าหลั ก และกลุ่ ม ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ ซึ่ ง ระบุ ไว้ ใน มคอ.2
โดยในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 มี การบู รณาการเรีย นการสอนในรายวิช าเทคโนโลยีการผลิ ตอาหาร
เชิ งอุ ต สาหกรรม 2 (รหั ส วิช า 5073416) ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 และในภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ กษา 2562
มีการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 1 (รหัสวิชา 5072420) และ
เทคโนโลยีข้าว (รหั ส วิชา 5072421) ให้ กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และรายวิช าการประเมินคุณ ภาพวัตถุดิบและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อาหาร (รหั ส วิช า 5073418) และการเตรียมความพร้อมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ/สหกิ จศึกษาทาง
เทคโนโลยีอาหาร (รหัสวิชา 5073802) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวมีการฝึกปฏิบัติการตามมคอ.3
(Active Learning) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึก
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ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งถู ก ต้ อ งโดยบู ร ณาการกั บ ระบบการจั ด การเรีย นการสอน ดั งนั้ น รายวิช าดั งกล่ า วจึงมี ค วาม
จาเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการและการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีอาหารอย่างถูกต้องจากสถานประกอบจริง
2. เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีอาหารอย่างถูกต้องจากสถานประกอบจริง
2. นักศึกษามีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นั กศึกษามี ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
อย่างถูกต้องจากสถานประกอบจริงสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
2. นักศึกษามีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
วันที่ดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1. ปฏิบัติการในรายวิชา เทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 2 (รหัสวิชา 5073416)
- บทปฏิบัติการ
วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
ไส้กรอก/ ลูกชิ้นไก่
เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนเรียน A4 จานวน 17 คน) วิทยาเขตสุพรรณบุรี
- บทปฏิบัติการ
วันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 62
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
กุนเชียง/ หมูยอ
เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนเรียน A4 จานวน 17 คน) วิทยาเขตสุพรรณบุรี
- บทปฏิบัติการ
วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 62
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหารฮาลาล
เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนเรียน A4 จานวน 17 คน) วิทยาเขตสุพรรณบุรี
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กิจกรรมหลัก
วันที่ดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
1. ปฏิบัติการในรายวิชา เทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 1 (รหัสวิชา 5073420)
- บทปฏิบัติการ
วัน 9 มีนาคม 2563
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
เรื่อง กระบวนการและ
เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการลวก
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาหรับการผลิตเชิง
ตอนเรียน A4 และ B4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อุตสาหกรรม
จานวน 32 คน)
- บทปฏิบัติการ
วัน 16 มีนาคม 2563
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
เรื่อง กระบวนการและ
เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พาสเจอไรส์สาหรับการผลิต
ตอนเรียน A4 และ B4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เชิงอุตสาหกรรม
จานวน 32 คน)
- บทปฏิบัติการ
วัน 20 เมษายน 2563
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
เรื่อง กระบวนการและ
เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สเตอริไลซ์อาหารกรดสูง
ตอนเรียน A4 และ B4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สาหรับการผลิตเชิง
จานวน 32 คน)
อุตสาหกรรม
- บทปฏิบัติการ
วัน 27 เมษายน 2563
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
เรื่อง กระบวนการและ
เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สเตอริไลซ์อาหารกรดต่า
ตอนเรียน A4 และ B4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สาหรับการผลิตเชิง
จานวน 32 คน)
อุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติการในรายวิชา เทคโนโลยีข้าว (รหัสวิชา 5073421)
- บทปฏิบัติการ
วัน 9 มีนาคม 2563
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
บรรจุกระป๋องและบรรจุภัณฑ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อ่อนตัวทนความร้อนสูง
ตอนเรียน A4 และ B4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จานวน 32 คน)
- บทปฏิบัติการ
วัน 16 มีนาคม 2563
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
อาหารเช้าจากข้าว
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนเรียน A4 และ B4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จานวน 32 คน)
- บทปฏิบัติการ
วัน 20 เมษายน 2563
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
อาหารว่างจากข้าว
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบ
- ดร.ภัทราทิพย์
รอดสาราญ
- อ.กันต์กนิษฐ์
จงรัตนวิทย์
- ดร.ภัทราทิพย์
รอดสาราญ
- อ.กันต์กนิษฐ์
จงรัตนวิทย์
- ดร.ภัทราทิพย์
รอดสาราญ
- อ.กันต์กนิษฐ์
จงรัตนวิทย์
- ดร.ภัทราทิพย์
รอดสาราญ
- อ.กันต์กนิษฐ์
จงรัตนวิทย์

- ดร.ปัญญภัสก์
ปิ่นแก้ว
- อ.ปิยวรรณ
อยู่ดี
- ดร.ปัญญภัสก์
ปิ่นแก้ว
- อ.ปิยวรรณ
อยู่ดี
- ดร.ปัญญภัสก์
ปิ่นแก้ว
- อ.ปิยวรรณ
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กิจกรรมหลัก

วันที่ดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ตอนเรียน A4 และ B4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อยู่ดี
จานวน 32 คน)
- บทปฏิบัติการ
วัน 27 เมษายน 2563
ห้องปฏิบัติการแปรรูป - ดร.ปัญญภัสก์
เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
เวลา 06.00–18.30 น.
อาหาร ณ
ปิ่นแก้ว
อาหารเส้นจากข้าว
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - อ.ปิยวรรณ
ตอนเรียน A4 และ B4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อยู่ดี
จานวน 32 คน)
3. ปฏิบัติการในรายวิชา การประเมินคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร (รหัสวิชา 5073418)
- บทปฏิบัติการ เรื่อง
มกราคม-เมษายน 2563
ห้องปฏิบัติการด้าน
- อ.สุธาสินี
การประเมินคุณภาพวัตถุดิบ
กายภาพอาหาร ณ
ชิ้นทอง
และผลิตภัณฑ์อาหารด้าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
- ดร.วีระ พุ่มเกิด
กายภาพ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. ปฏิบัติการในรายวิชา การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอาหาร
(รหัสวิชา 5073802)
- บทปฏิบัติการ เรื่อง
มกราคม-เมษายน 2563
ห้องปฏิบัติการด้าน
- ผศ.ดร.ฐิตา
การวิเคราะห์และควบคุม
จุลชีววิทยาทางอาหาร ฟูเผ่า
คุณภาพของวัตถุดิบและ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
- อ.วีระพงศ์
ผลิตภัณฑ์อาหารด้าน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิรุฬห์ธนกฤษณ์
จุลชีววิทยา
- ดร.วีระ พุ่มเกิด
- บทปฏิบัติการ เรื่อง
มกราคม-เมษายน 2563
ห้องปฏิบัติการด้านเคมี - ดร.ปัญญภัสก์
การวิเคราะห์และควบคุม
อาหาร ณ
ปิ่นแก้ว
คุณภาพของวัตถุดิบและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
- ดร.วีระ พุ่มเกิด
ผลิตภัณฑ์อาหารด้านเคมี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
เชิ งคุ ณ ภาพ: 1. นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 และ 3 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม
ตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างถูกต้อง
2. มีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณแผ่นดิน
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
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รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 16,380 บาท
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
- ค่าตอบแทน
ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240 x 3 ครั้ง
- ค่าใช้สอย
ประกอบด้วย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (รถบัส) 2,100 บาท x 3 ครั้ง
รวมเป็นเงิน
หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

720
720
6,300
6,300
7,020

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (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 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (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

แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
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กาหนดการ
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.
08.00–12.00 น.
12.00 น.
13.00–17.00 น.
17.00–18.30 น.

ลงทะเบียนและออกเดินทางจากศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ไปยังวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร (ต่อ)
เดินทางกลับมายังศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเหตุ: กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
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กาหนดการ
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.
08.00–12.00 น.
12.00 น.
13.00–17.00 น.
17.00–18.30 น.

ลงทะเบียนและออกเดินทางจากศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ไปยังวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร (ต่อ)
เดินทางกลับมายังศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเหตุ: กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อโครงการ: โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม
ตาแหน่ง
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: ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3: สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) บนพื้นฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

ประเด็น: SDU 1-A2.1การพัฒนานักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ,SDU Spirit, สุขภาวะ)
เป้าหมาย: นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU
SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. หลักการและเหตุผล
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ เป็ น สิ่ งที่ มี
ความส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ได้ บั ณ ฑิ ตที่ มี คุ ณ ภาพ ดังนั้ น หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี อ าหาร
โรงเรียนการเรือน จึ งเล็งเห็ นประโยชน์ของการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยจะเน้นการสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษามีสมรรถนะที่คลอบคลุม 3R8C ความเป็นสวนดุสิต และ
สุขภาวะ โดยบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ที่เป็นลักษณะเด่นของนักเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย การมีบุคลิกภาพที่ดีการมีทัศนคติที่ดีในสายอาชีพ
การมีสติปัญญาที่ดีมีความสามารถในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีพัฒ นาการด้านอารมณ์ และ
ร่างกาย มีความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และ
นวัตกรรม รวมถึงพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ให้นักศึกษาได้
เป็นอย่างดี
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กิจ กรรมศึก ษาดู งานที่ เกี่ย วข้องกั บ อุ ตสาหกรรมอาหาร เป็ น กิจกรรมที่ จัด มาอย่างต่ อเนื่ องในทุ กๆปี
เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้ป ระโยชน์อย่างเห็นได้ชัด ได้ผลผลิตโครงการ และบรรลุผลลัพธ์อย่างดี ซึ่งทาให้
นั กศึก ษาได้รั บ ประสบการณ์ เพิ่ มเติมจากการเรียนรู้ น อกห้ องเรียน และได้ เรียนรู้ จากสถานประกอบการจริง
อีกทั้งยังได้เปิดโลกทัศน์จากการพูดคุย แลกเปลี่ยน กับสถานประกอบการ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ นั กศึกษาได้น าองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารไปใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน และเสริมสร้างประสบการณ์จากสถานประกอบจริง
3. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารเพิ่มขึ้นจากสถานประกอบจริง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารไปใช้ประโยชน์ในการศึกษารายวิชาต่างๆ
2. นักศึกษาได้รับองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบจริง
3. อาจารย์ผู้สอนได้รับองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารเพิ่มขึ้นจากสถานประกอบจริง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักศึกษาได้นาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
2. นักศึกษาได้นาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนและการทางานในอนาคต
6. กิจกรรมหลัก
วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ
โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
สารวจรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อกาหนด สิงหาคม 2562
ลั ก ษณ ะของสถานที่ หรื อ สถาน
ประกอบการที่นักศึกษาจะเข้าดู
ติดต่อประสานงานสถานประกอบ สิงหาคม 2562
การที่จะให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม
เดินทาง
ตุลาคม 2562
กิจกรรมหลัก

มีนาคม 2563
สรุป และประเมินกิจกรรม

มีนาคม 2563

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์วิทยาศาสตร์
- ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ผศ.ดร.นราธิป
ศูนย์วิท ยาศาสตร์ฮาลาล
ปุณเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดา
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. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้จากประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท
1.ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
ไม่ใช้งบประมาณ
รวมเป็นเงิน 0 บาท
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 4 ชั่วโมง x 10 คน
รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
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กาหนดการกิจกรรม “ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล”
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00–17.30 น.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ

12.30–13.00 น.
13.00–16.30 น.
16.30–17.30 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ลงทะเบียน
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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กาหนดการกิจกรรม “ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00–13.30 น.
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ

08.30–09.00 น.
09.00–11.30 น.
11.30–13.30 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ลงทะเบียน
ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
ชื่อโครงการ:

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร. นราธิป ปุณเกษม
ตาแหน่ง
ประธานหลักสูตร
โทรศัพท์
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: ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
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
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ กิจกรรมเปิดโลกกว้างด้านภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) ซึ่ ง กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT)
เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจาวันและนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสายวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ในการสอบโทอิค
(TOIEC) ให้ผ่านเกณฑ์การจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในเฉพาะห้องเรียน
นั้น อาจไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องจัดเตรียมประสบการณ์อื่นๆ
นอกชั้นเรียนให้เกิดแก่ผู้เรียนด้วย เพื่อเป็ นการเสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมี
โอกาสทากิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และทาให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอั งกฤษมากขึ้น กิจกรรมที่จะสามารถ
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สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ก็คือ กิจกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน และ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพกับนักศึกษา
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทาข้อสอบ TOIEC
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นั ก ศึ กษาสามารถประยุ กต์ ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและภาษาอั งกฤษในชี วิตประจาวัน ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. นักศึกษามีความพร้อมทั้งในด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการสอบ TOIEC
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นั กศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร และการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
วันที่ดาเนินการ
โครงการโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว
- บรรยายให้ความรู้
ตุลาคม 2562–
แบบติวเข้มและกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2563
workshop
- ให้นักศึกษาฝึกทา
แบบทดสอบ TOEIC ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์

สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

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

7. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทดสอบ TOEIC ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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เชิงคุณภาพ: นักศึกษามีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการใช้ในการทดสอบ TOEIC เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท
1.ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
ไม่ใช้งบประมาณ
รวมเป็นเงิน 0 บาท
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 4 ชั่วโมง x 10 คน
รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อโครงการ: โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม
ตาแหน่ง
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 หลักสิทธิมนุษยชน มี
วิถีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาวะที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่4.4: ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเผยแพร่ สืบสาน ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการเรียนรู้และวิถีการดาเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่4: การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่1: ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
แนวทางการพั ฒ นาที่ 1.3: จั ด กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการตามจุ ด เน้ น ของคณะ หลั ก สู ต ร ในรูป แบบที่
หลากหลายตามความเชี่ ย วชาญ เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เป็ น
ประโยชน์ นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
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
หลั กสู ตรเทคโนโลยี บัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่สั งกัดอยู่ในโรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยคาดหวังว่านักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรีไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงาน โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้าง
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามสาขาอาชีพที่เป็นสากลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
วิจัยและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาแต่ ละคนมุ่งรับความรู้จากอาจารย์ผู้สอน
เพี ย งอย่างเดีย ว ดังนั้ น เพื่อให้ ส อดคล้ องกับวิสั ยทัศน์และเป้าหมายจึงสมควรอย่างยิ่งที่จัดให้มีกิจกรรมให้ แก่
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ปลู ก ฝั งให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น นั ก เทคโนโลยี อ าหารที่ ดี มี จิ ต ใจดี งาม ด ารงไว้ซึ่ งศิ ล ปะและจริย ธรรม
รู้จักหวงแหนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการทานุบารุงและบาเพ็ญประโยชน์แก่
ชุมชน มีจิตสาธารณะ สามารถนาความรู้จากในห้องเรียนไปถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับหน่วยงานหรือชุมชนที่ต้องการ
อันจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งการเป็นบัณฑิตในสาขาอาชีพต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็ น การบริการวิช าการแก่ชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ งานวิจัย
3. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทานุบารุงและบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน มีจิตสานึกและหวงแหน
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย และมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นั กศึกษามี ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารให้ กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
2.นั กศึกษามีพัฒ นาการด้านคุณ ธรรมและศิล ปวัฒ นธรรม และจบเป็นบัณ ฑิตที่พร้อมด้วยความรู้และ
คุณธรรม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนทางด้านอาหาร อัน
จะนามาซึ่งโครงการที่สาคัญอื่นๆ ในอนาคต
2.ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง จากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และทักษะทางวิชาการ
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
วันที่ดาเนินการ สถานที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ตุลาคม 2562 – ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตามแนวทางของ
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
- ให้คาปรึกษาแนะนานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในการเขียนโครงงานทาง
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กิจกรรมหลัก
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นผู้ดูแลในการทา
ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ
อาหาร
- ให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการอาหาร
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยี
อาหาร
- นาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร
ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นความ
สอดคล้องระหว่างอาหารกับเทศกาล และ
ประเพณีต่างๆ ของไทย

วันที่ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2562 – ศูนย์วิทยาศาสตร์
มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต/สถาน
ประกอบการอาหาร
ตุลาคม 2562 – ศูนย์วิทยาศาสตร์
มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต/ชุมชน

- ดร.ปัญญภัสก์
ปิ่นแก้ว
- ดร.ภัทราทิพย์
รอดสาราญ
- ดร.ปัญญภัสก์
ปิ่นแก้ว
- ดร.ภัทราทิพย์
รอดสาราญ

7. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2. นักเรียนมัธยม
3. ผู้ประกอบการอาหาร
4. ชุมชน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ: นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับการเรียนรู้ การเสริมสร้างประสบการณ์
การทางานและการแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมกิจกรรม
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (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
รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร
ชื่อโครงการ: ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ
ตาแหน่ง อาจารย์
โทรศัพท์ 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 : พั ฒ นากระบวนการสร้างประสบการณ์ ก ารเรียนรู้ทั้ งในห้ อ งเรียนและนอก
ห้องเรียนที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก
(Integrated Active Learning)
กลยุทธ์ที่ 3
:
ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา 3.1 : เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit
เพื่อสร้างความเป็นความผู้นาที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการ
ดูแลนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 : พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และ
มีทักษะที่พรอมในการทางานร่วมกับผู้อื่นได
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 : พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Hard skills) ที่เข้มแข็งภายใต้จริยธรรมทางวิชาชีพ
ควบคู่ไปกับการพัฒ นาทั กษะด้านสั งคม/ อารมณ์ (soft skills) โดยเฉพาะ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสิ นใจ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

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)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 1 :
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 :

การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการกาหนดอาหารและการประกอบอาหาร
โดยสามารถเป็นนักกาหนดอาหารที่สามารถประกอบอาหารได้ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งในห้ องเรียนและนอกห้ องเรียนโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก
(Integrated Active Learning) รวมถึงตระหนักถึงการส่ งเสริมและพัฒ นาสมรรถนะของนักศึกษาโดยเน้นการ
พัฒ นาด้านทั กษะการเรีย นรู้ท างศตวรรษที่ 21 (3R8C) ความเป็ น สวนดุสิ ต (SDU SPIRIT) และสุ ขภาวะ ทาง
หลักสูตรฯ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษากาหนดและการประกอบอาหารขึ้น โดยโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ
หลั ก สู ต รฯ ตระหนั ก ถึงความส าคัญ ของการจัด กิจกรรม การเรียนการสอนทั้ งในห้ องเรียนและนอก
ห้องเรียนโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning) เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการ
อาหารและโภชนาการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากการเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลั ย และช่ว ยให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ จากสถานการณ์ จริง สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
กิจกรรมที่ 2 จัดสารับอาหารไทย
อาหารส ารั บ หมายถึง การจั ดอาหารหลายชนิ ด ให้ อ ยู่ในส ารับ เดี ยวกัน เช่น มี ข้าว แกงเผ็ ด แกงจื ด
น้าพริก สารับอาหารไทยในทุกมื้อจะถูกจัดขึ้นอย่างพิถีพิถัน กับข้าวทุกจานที่จัดขึ้นจะต้องมีความสัมพันธ์กัน และ
สมดุลกัน หากสารับใดมีอาหารรสเปรี้ยว ก็ต้องมีอาหารรสหวานอีกอย่างหนึ่งสาหรับกินแก้รสกัน มื้อใดมีอาหาร
รสเผ็ ด ก็ จ ะต้ อ งมี อาหารรสเค็ ม และแกงจื ด รวมอยู่ ด้ ว ย นั บ เป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละภู มิ ปั ญ ญาของคนไทยในการ
สร้างสรรค์อาหารต่างๆ ให้มีความอร่อยน่ารับประทาน และมีคุณค่าด้านโภชนาการ
สารับอาหารไทย แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการรับประทานของคนไทย ซึ่งในสมัยโบราณหรือตาม
ชนบทจะนั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีกับข้าวหลากหลายวางไว้ตรงกลางวง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันผู้คน
นิยมรับประทานอาหารสาเร็จรูปมากขึ้น แต่ยังคงมีรูปแบบการจัดวางอาหารที่พัฒนามาจากอาหารสารับ ทาให้
ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย มีรสชาติเข้ากันได้ดี หรือ เสริมรสชาติกัน เช่น แกงเผ็ด หรือ แกงส้ม
จะมีปลาเค็ม หรือ ไข่เจียวเป็นเครื่องเคียง ที่สาคัญคือผู้บริโภคจะได้รับอาหารหลักที่จาเป็นต่อร่างกายครบทั้ง 5 หมู่
หลักสูตรฯ เห็นถึงความสาคัญของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดสารับอาหารไทยให้คง
อยู่สืบต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมจัดสารับอาหารไทยขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทย ตลอดจนให้นักศึกษาร่วมกันสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้ง การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง
ยังช่วยปลูกฝังจิตสานึกจรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร
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กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมี สุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต โดยมีแผน
โครงการที่สาคัญ คือ การลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างองค์รวม ซึ่งได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน คือ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุ ขภาพและการส่ งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลั กโภชนาการ ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ทางหลั ก สู ต รฯ เห็ น ถึงความส าคั ญ ของการดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยอาหารและโภชนาการ จึงได้ จัด กิ จ รรม
โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพให้กับคนในชุนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านอาหาร
โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีสมวัย
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร
หลักสูตรฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะการปรับพื้นฐานความรู้
ด้านการกาหนดอาหารและการประกอบอาหารให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับนักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาแต่ละคนมีพื้นความรู้แตกต่างกัน การปรับพื้นฐานความรู้เป็นการปูความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และยังช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและได้ตระหนักถึงความจาเป็นของ
การเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาในอนาคต นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับทดสอบ
TOEIC ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมหาวิทยาลัยกาหนดให้ นักศึกษาของ
หลักสูตรฯ ที่จะสาเร็จการศึกษาต้องมีผลคะแนนการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่นักกาหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความแตกต่างไปจากการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาทั้งด้านการเรียน การสอน สภาพแวดล้อม และการดาเนินชีวิต ทาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้อง
เรีย นรู้ที่จะปรับ ตัวให้ กับ สภาพแวดล้อมและสังคมของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลั ย ดังนั้น หลั กสู ตรฯ จึงได้จัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่นักกาหนดอาหาร สาหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้เข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ วัฒนธรรมองค์กร และข้อควรปฏิบัติ แนะนา
เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา
รุ่นพี่รุ่นน้อง
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลั ก สู ต รฯ ได้ ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ที่ มุ่ งเน้ น การประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้เกี่ ยวกั บ
โภชนาการ โภชนบาบัด และการประกอบอาหารในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องฝึก
ปฏิบั ติด้านโภชนบริการ โภชนบ าบั ด โภชนคลิ นิกในโรงพยาบาลที่ห ลั กสู ตรกาหนด ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจาหลักสูตร และ/หรือผู้แทนจากหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพให้กับ
นักศึกษาก่อนที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และติดตามความก้าวหน้า ให้คาแนะนา และช่วยแก้ไข
ปัญหาให้กับนักศึกษาในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบบริการอาหาร
กิจกรรมที่ 2 จัดสารับอาหารไทย
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมการรับประทานของคนไทย
กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสมตามวัยได้
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับทดสอบ TOEIC
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการกาหนดและ
การประกอบอาหาร
กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่นักกาหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563
1. เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ
1. นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2 จัดสารับอาหารไทย
1. นักศึกษาเกิดทักษะในการทางานเป็นทีม ความสามัคคีในการร่วมมือทางาน และฝึกภาวะความเป็น
ผู้นาตามหลัก 3R8C (Collaboration Teamwork and Leadership)
กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ
1. นักศึกษาเกิดทักษะการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ และการพูดนาเสนอต่อสาธารณชน
2. นักศึกษามีทักษะในการประเมินภาวะโภชนาการในช่วงวัยต่างๆ
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร
1. นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษสาหรับทดสอบ TOEIC
2. นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ที่จาเป็นสาหรับการศึกษาในหลักสูตรฯ
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
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กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่นักกาหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563
1. เพื่อดูแลให้คาแนะนาการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างความอบอุ่นและสร้าง
ความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง
2. เพื่อปลูกฝังการมีระเบียบวินัย ตระหนักถึงความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา
และคุณธรรมจริยธรรมอื่นๆ ที่นักศึกษาที่ดีพึงมี รวมทั้งสามารถเป็นทั้งผู้นา หรือผู้ตามที่ดีได้ และมีความรักความ
สามัคคีต่อเพื่อนนักศึกษา และปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นสวนดุสิต
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. นักศึกษามีความพร้อมสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมและปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. นักศึกษามีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ
1. นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
กิจกรรมที่ 2 จัดสารับอาหารไทย
1. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถจัดตกแต่งสารับ
อาหารด้วยวัสดุสิ่งของแบบไทย
2. นักศึกษามีจรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร
3. นักศึกษาเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ
1. นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร
1. นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบ TOEIC
2. นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่นักกาหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563
1. นักศึกษามีจิตสาธารณะ เคารพกฎระเบียบ เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
2. นักศึกษามีอัตลักษณ์ความเป็นสวนดุสิต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนเหมาะสมแก่การเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหารที่ดี และมีแนวทางยึดถือเพื่อเป็นนักกาหนดอาหารที่ดีในอนาคต
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2. นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมและปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้าน
อาหารและโภชนาการ
กิจกรรมย่อยที่ 1.1
ตุลาคม
ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการ
2562
อาหารในสายการบิน
วิธีดาเนินงาน
ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาดู ง าน
เกี่ ย วกับ ระบบการจั ด บริ ก าร
อาหารในสายการบิน
กิจกรรมย่อยที่ 1.2
พฤศจิกายน 2562
ศึกษาดูงานด้านการจัดบริการ
อาหารในโรงพยาบาล
วิธีดาเนินงาน
ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาดู ง าน
เกี่ ย วกับ ระบบการจั ด บริ ก าร
อาหารในโรงพยาบาล
กิจกรรมที่ 2 จั ดส ารับ อาหาร กุมภาพันธ์-เมษายน
ไทย
2563
วิธีดาเนินงาน
ให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น จั ด ส ารั บ
อาห ารไท ย ตก แต่ ง ส ารั บ
อาหารด้ ว ยวั ส ดุ สิ่ ง ของแบบ
ไทย เพื่ อ เป็ น การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัย กุมภาพันธ์ - เมษายน
ใส่ใจสุขภาพ
2563
วิธีดาเนินงาน
ให้นักศึกษาสามารถให้ความรู้
ด้ า น อาห าร โภ ช น าการ ที่
เหมาะสมตามวั ย กั บ คนใน
ชุมชน
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักศึกษาการกาหนด
และการประกอบอาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 4.1
มกราคม - มีนาคม
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
บ ริ ษั ท ก ารบิ น ไท ย ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
จากัด มหาชน

โรงพ ยาบ าลเป าโล
พหลโยธิน และ/หรือ
โรงพยาบาลศิริราชปิย
มหาราชการุณย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
ถ.สิรินธร
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง

ชุ ม ช น ใกล้ เคี ยงกั บ อ.สุนิทรา ชัยภัย
มหาวิทยาลัย
อ.ยศสินี หัวดง
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
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กิจกรรมหลัก

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ
2563

พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับทดสอบ
TOEIC
วิธีดาเนินงาน
จัดอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
ทดสอบ TOEIC
กิจกรรมย่อยที่ 4.2
มิถุนายน – กรกฎาคม
ปรั บ พื้ น ฐานความรู้ ด้ านการ
2563
ก าห น ด อ าห ารแล ะก าร
ประกอบอาหาร
วิธีดาเนินงาน
จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้าน
การกาหนดอาหารและการ
ประกอบอาหารให้กับ
นักศึกษาใหม่
กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่ สิงหาคม – กันยายน
นักกาหนดอาหาร ปีการศึกษา
2563
2563
วิธีดาเนินงาน
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์ รุ่นพี่ และนักศึกษา
ใหม่
กิจกรรมที่ 6 พัฒ นานักศึกษา
ด้ ว ยการฝึ ก ป ระสบ การณ์
วิชาชีพ
กิจกรรมย่อยที่ 6.1
เมษายน – สิงหาคม
เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นฝี ก
2563
ประสบการณ์วิชาชีพ
วิธีดาเนินงาน
จัดปฐมนิเทศ และอบรม
ความรู้ดา้ นการกาหนดอาหาร
และการประกอบอาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 6.2
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
วิธีดาเนินงาน
กันยายน 2563
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ถ.สิรินธร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์
ถ.สิรินธร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
ถ.สิรินธร
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ

ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ
ถ.สิรินธร
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
อ.ยศสินี หัวดง

โรงพ ยาบ าลใน เขต ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
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กิจกรรมหลัก

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ

อาจารย์ นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบ การณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อ
ติ ด ตามความก้ า วห น้ า ให้
ค าแนะน า และช่ ว ยแก้ ไ ข
ปั ญ ห าให้ กั บ นั ก ศึ ก ษ าใน
ระหว่างการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

สถานที่ดาเนินการ
กทม.

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

หมายเหตุ : กิจกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

7. กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร จานวน 10 คน
กิจกรรมที่ 2 จัดสารับอาหารไทย
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร จานวน 28 คน
กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร จานวน 10 คน
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมย่อย 4.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร จานวน 19 คน
กิจกรรมย่อย 4.2 นักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร
กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่นักกาหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563
นักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร จานวน 10 คน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
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กิจกรรมที่ 2 จัดสารับอาหารไทย
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี
3. นักศึกษามีผลการประเมิน 3R8C และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPRIT) มีค่าเท่ากับ 3.00
จากคะแนนเต็ม 5.00
เชิ งคุ ณ ภาพ 1. นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ าร่ ว มกิ จกรรมตระหนั ก ถึ งคุ ณ ค่ าและความส าคั ญ ของการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนมีจรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร
กิจกรรมที่ 3 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจรรมรสามารถให้ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสามารถแนะนาแนวทางการรับประทานอาหารที่
เหมาะสมตามวัยได้
กิจรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาการกาหนดและการประกอบอาหาร
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบ TOEIC ได้
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
กิจรรมที่ 5 สานสัมพันธ์น้องพี่นักกาหนดอาหาร ปีการศึกษา 2563
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การกาหนดและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. นักศึกษามีการแต่งกายที่เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับ
ใช้ให้เข้ากับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
3.นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษารุ่นพี่ และ เพื่อนๆ
ต่างหลักสูตร และมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนเหมาะสมแก่การเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการกาหนดและการ
ประกอบอาหารที่ดี และมีแนวทางยึดถือเพื่อเป็นนักกาหนดอาหารที่ดีในอนาคต
กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในเกณฑ์ดี
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
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2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ โภชนบาบัด และการ
ประกอบอาหารในการปฏิบัติงาน
3. นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมและปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 โครงการตามยุทธศาสตร์
 โครงการตามพันธกิจ
หน่วยงาน:
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน
ชื่อโครงการ: โครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิ ต และผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
โทรศัพท์ 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 : ยกระดับทักษะและความพร้อมในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา 3.4 : พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skills) ที่เข้มแข็งภายใต้จริยธรรม
ทางวิชาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านสังคม/อารมณ์ (Soft Skill) โดยเฉพาะทักษะในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
• การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาศตวรรษที่ 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 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร ได้กาหนดตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการประกอบอาหารต้อง
ดาเนินการติดตามบัณฑิตในสาขาโภชนาการและการประกอบอาหารที่จบในปีการศึกษา 2561 และสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตในสาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร
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เพื่อให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในการนี้หลักสูตรโภชนาการและ
การประกอบอาหาร จึงขออนุมัติโครงการติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ที่สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตในหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ที่มีต่อหลักสูตร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. ได้ข้อมูลความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร
2. ได้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหาร
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนารายวิชา และการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสู ตรใหม่
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประเทศชาติ
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรมการประชุม การสืบค้นข้อมูล ตุลาคม 2562 ถึง
การจัดทาแบบสอบถาม
ธันวาคม 2562

การดาเนินการเก็บข้อมูล

มกราคม พฤษภาคม 2563

สรุป และการจัดทารายงาน

มิถุนายน 2563
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สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หลั ก สู ต รโภชนาการและ (R) อาจารย์สาขาวิชาโภชนาการ
การประกอบอาหาร
และการประกอบอาหาร
(A) ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
(I) อ.ยศสินี หัวดง
(I) ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
(I) อ.หทัยชนก ศรีประไพ
(I) อ.สุนิทรา ชัยภัย
(I) ชนิกาญจน์ เนียมสอน
(I) พรทิพย์ บารุงแคว้น
(C) ว่าที่ ร.ต. ดร. ธนพัฒน์ แสง
รุ่งเรือง
หลั ก สู ต รโภชนาการและ
การประกอบอาหาร
หลั ก สู ต รโภชนาการและ
การประกอบอาหาร
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7. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร รหัส 58 จานวน
50 คน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
ตอบแบบสอบถามการติดตามบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
นายจ้ างของบั ณฑิตหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อย 50
เชิงคุณภาพ
บัณฑิต และนายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหาร มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ในระดับดี
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนวัตถุดิบอาหารสาหรับการทดสอบ
 ขอสนับสนุนงบประมาณ
 อื่นๆ ไม่ขอใช้งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น .........-............. บาท
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)

-
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 โครงการตามยุทธศาสตร์
 โครงการตามพันธกิจ
หน่วยงาน:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
ชื่อโครงการ: นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง
ตาแหน่ง
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
: ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา 3.2 : พัฒนานักศึกษาในดานบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมี
ทักษะที่พรอมในการทางานรวมกับผูอื่นได้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

ประเด็น : การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพระหวางการศึกษา/การฝกประสบการณวิชาชีพ โดยหนวยงาน
ภายนอก หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพ/สภาวิชาชีพ
เป้าหมาย : นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพตามที่หลักสูตรกาหนดที่ระบุไวใน มคอ.2
ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ)
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU
SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. หลักการและเหตุผล
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้รับการพัฒ นาขึ้นบน
พื้นฐานของแนวคิดในการสร้างบุคลากรทางด้านงานโภชนาการ โภชนบาบัดที่มีทักษะในการประกอบอาหาร จึงมี
การกาหนดให้นักศึกษาของหลักสูตรฯ ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ เพื่อให้เกิด
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การบูรณาการทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงกับการประกอบอาหาร ซึ่งผลการเรียนรู้
จากการเสริมทักษะวิชาชีพได้กาหนดให้มีครบทุกด้านกล่าวคือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้กาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่
4 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการประกอบอาหารขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสในการฝึกงานตามสาขาวิชาชีพ ด้านโภชนาการ โภชนบาบัด และการประกอบอาหาร รวมถึงงานการ
บริการอาหารผู้ป่วย การให้โภชนศึกษา การให้คาปรึกษาทางโภชนาการ ภายใต้การแนะนาการทางานโดยหัวหน้า
งานของหน่วยงานต่างๆภายในสถานประกอบการทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ซึ่งผลจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอาจจะทาให้นักศึกษาต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงได้จัดให้มี อาจารย์นิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อที่จะได้ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ตลอดจน
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึก ษาให้เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ อันเป็นการควบคุมคุณภาพ
บัณฑิตให้ได้รับการพัฒนาตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าโภชนาการและการประกอบอาหารกั บ สถาน
ประกอบการต่างๆ
2. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในสถานประกอบการด้าน
โภชนาการและการประกอบอาหาร
4. เพื่อรวบรวมข้อมูล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนักศึกษาเพื่อนาไปเป็นข้อมูล ในการบริห าร
หลักสูตร และการจัดการศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
อาจารย์สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงจากการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหารในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
2. นักศึกษาได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทางานในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่เรียน
3. เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อให้ พร้ อมต่อการทางานในสาขาวิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบ
อาหารในอนาคต
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6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
- นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น
ประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

วันที่ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม – ธันวาคม
2562

-สถานฝึกประสบการณ์
ด้านโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร
-หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
โ ภ ชนา กา ร แ ล ะ กา ร
ประกอบอาหาร

(R) อาจารย์สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหาร
(A) ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
(I) อ.ยศสินี หัวดง
(I) ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
(I) อ.หทัยชนก ศรีประไพ
(I) อ.สุนิทรา ชัยภัย
(I) ชนิกาญจน์ เนียมสอน
(I) พรทิพย์ บารุงแคว้น
(C) ว่ า ที่ ร.ต. ดร. ธนพั ฒ น์
แสงรุ่งเรือง

* หมายเหตุ
R – คณะทางานของกิจกรรม/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ดาเนินการของกิจกรรม (Responsible)
A – ผู้รับผิดชอบในภาพรวม(Accountable)
C – ผู้ให้คาปรึกษา (Consulted)
I –ผู้ที่คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบ (Informed)

7. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร รหัส 59 จานวน 87
คน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการได้ครบ
ตามระยะเวลาที่กาหนด คือ จานวน 450 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร มีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. อาจารย์ นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาตามสถานประกอบการ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษารหัส 59 เกิดผลการเรียนรู้ ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์นิเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติที่นักศึกษาควรมีกับ
สถานประกอบการ
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9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)
ไม่มี
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 โครงการตามยุทธศาสตร์
 โครงการตามพันธกิจ
หน่วยงาน:
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน
ชื่อโครงการ: แลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพจากพี่สู่น้อง
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวหทัยชนก ศรีประไพ
ตาแหน่ง
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 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา 3.2 : พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมี
ทักษะที่พร้อมในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโภชนาการและการประกอบอาหารเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี
แนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่มาจากความเชี่ยวชาญด้านอาหาร และบูรณาการความรู้ด้านโภชนาการ
ร่วมกับการประกอบอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม โดยคานึงถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5 ประการ รวมถึงทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) โดยนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการศึกษา จาเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่โลกภายนอก โดยเฉพาะการ
ประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนมา ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญในการเตรียมความพร้อมสู่
เส้นทางอาชีพอย่างมีคุณภาพแก่นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 4 จึงได้จัด
โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพจากพี่สู่น้องขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้คาแนะนาแก่ผู้
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ที่ใกล้สาเร็จการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ใกล้สาเร็จการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่ความสาเร็จในการ
ทางาน และลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0
ดังนั้นจากการที่บัณฑิตเหล่านั้นมีงานทาในสายวิชาชีพเดียวกันกับที่หลักสูตรโภชนาการและการ
ประกอบอาหารจะมีบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานในปี 2563 หลักสูตรฯ จึงเห็นว่าหากนารุ่นพี่ที่จบไปแล้วใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ด้านอาหารและโภชนาการและทางานในสายงานด้านโภชนาการ มามีส่วนร่ว มใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
ด้านโภชนาการ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการ และยังเป็นการสนับสนุน
ในนักศึกษาปัจจุบันในมีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย
ให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความรักและคามผุกพันต่อสถาบัน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (เรียงลาดับตามความสาคัญจากมากไปน้อย)
1. เพื่อให้ เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติงานให้ ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
2. เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในสายงานด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษามีสมรรถะตาม 3R8C ในด้านทักษะการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหา
2. นักศึกษาได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักศึกษาเป็นผู้ที่มีสมรรถะด้านทักษะการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น
6. กิจกรรมหลัก
วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ
กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เดือนพฤษภาคม 63
และสร้ า งแรงบั น ดาลใจสู่
อาชีพจากพี่สู่น้อง
วิธีดาเนินงาน
- การอบรมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ กั บ รุ่ น พี่ ที่ จ บจาก
สาขาวิชาโภชนาการและการ
ประกอบอาหาร เพื่อเป็นการ
สร้ า งแรงบั น ดาลใน ก าร
ทางาน รวมไปถึงสนั บ สนุ น
ส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุ บั น
ได้ ฝึ ก งานในองค์ ก รที่ ศิ ษ ย์
เก่าปฏิบัติงาน
กิจกรรมหลัก
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สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

Hall 3 อาคารเฉลิม
พระเกี ย รติ ฯ ศู น ย์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิ ท ยาลั ย สวน
ดุสิต

(R) อาจารย์สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหาร
(A) อ.หทัยชนก ศรีประไพ
(I) ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
(I) ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
(I) อ.สุนิทรา ชัยภัย
(I) ชนิกาญจน์ เนียมสอน
(I) พรทิพย์ บารุงแคว้น
(C) ว่าที่ ร.ต. ดร. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
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7. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 87 คน
2. อาจารย์ จานวน 5 คน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางความสาเร็จในการทางาน
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ...........-.............. บาท
รวมเป็นเงิน .......-............. บาท
หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 โครงการตามยุทธศาสตร์
 โครงการตามพันธกิจ
หน่วยงาน:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
ชื่อโครงการ: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
อ.ยศสินี หัวดง
ตาแหน่ง
อาจารย์
โทรศัพท์
02-423-9439
โทรสาร
E-mail
yotsinee-d@hotmail.com
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3
: ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา 3.2 : พัฒนานักศึกษาในดานบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมี
ทักษะที่พรอมในการทางานรวมกับผูอื่นได้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

ประเด็น : การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพระหวางการศึกษา/การฝกประสบการณวิชาชีพ โดยหนวยงาน
ภายนอก หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพ/สภาวิชาชีพ
เป้าหมาย : นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพตามที่หลักสูตรกาหนดที่ระบุไวใน มคอ.2
ประเด็น : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ)
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU
SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. หลักการและเหตุผล
หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้รับการพั ฒ นาขึ้น บน
พื้นฐานของแนวคิดในการสร้างบุคลากรทางด้านงานโภชนบาบัดที่มีทักษะในการประกอบอาหาร จึงมีความจาเป็น
ที่นักศึกษาของหลักสูตรฯ ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงกับการประกอบอาหาร ซึ่งผลการเรียนรู้จากการเสริม
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ทั ก ษะวิ ช าชี พ ได้ ก าหนดให้ มี ค รบทุ ก ด้ า นกล่ า วคื อ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะ
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างบุ คคลและความรับ ผิ ดชอบ และทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เล็งเห็นความสาคัญของการ
ฝึกปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาควบคู่กับการเรียน (Work-based Learning) เพื่อให้นักศึกษา
มี ทั ก ษะและมี ค วามช านาญในการปฏิ บั ติ งานสายวิ ช าชี พ จึ งได้ จั ด ให้ มี ร ายวิ ช าการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกงานตามสาขาวิชาชีพ ด้านการประกอบ
อาหารและการบริการ รวมถึงงานด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร ด้านการบริการอาหารผู้ป่วย การให้
โภชนศึกษา การให้คาปรึกษาทางโภชนาการ เป็นต้น ภายใต้การแนะนาการทางานโดยหัวหน้างานของหน่วยงาน
ต่างๆภายในสถานประกอบการ ซึ่งหน่ ว ยงานต่างๆ ที่ ท างหลั กสู ต รฯ ได้ข อความอนุเคราะห์ รับ นั กศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพนั้น มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาที่ยังศึกษา
ในสถาบัน ซึ่งองค์ความรู้และทักษะที่ได้จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงใน
อนาคต อีกทั้งยั งเป็ น การสร้ างเครื อข่ายระหว่างสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารและหน่ว ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย
หลักสูตรฯ จึงเห็นว่าหากนานักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากทั้งโรงพยาบาลและโรง
แรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการอาหาร
จานวนมากในโรงแรม การจัดอาหารประเภทต่างๆ ประสบการณ์จากการฝึกงานในครัวแต่ละประเภท รวมถึงการ
บริการอาหารเฉพาะโรคในโรงพยาบาล การให้โภชนศึกษา และการให้คาปรึกษาทางโภชนาการ ซึ่งมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้าน
โภชนาการ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงใน
อนาคต และยังเป็นการสนับสนุนในนักศึกษามีโอกาสร่วมงานในสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเป็นการ
สร้างเครือข่ายระหว่างสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารและหน่วยงานที่อนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร โดย
เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การทางานจริงในสถานประกอบการ (Work-based Learning)
2. ให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม : มี ระเบี ย บวินั ย การตรงต่ อ เวลา มี ค วามรับ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากหัวหน้างาน
ความรู้ : นาความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาต่างๆ ในห้องเรียน มาประยุกต์ใช้ในการทางาน
ทักษะทางปัญญา : เกิดการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับต่างๆในหน่วยงานที่ตนเองเข้ารับการฝึกงาน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: นาผลที่ได้จากการฝึก
ปฏิบัติงาน ประมวลเป็นองค์ความรู้ สามารถนาเสนอให้อาจารย์และเพื่อนๆนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
3. เพื่อให้ เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แนวทางในการศึกษา การฝึ กปฏิบั ติงานให้ ตรงกับ ความ
ต้องการของสถานประกอบการ
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4. เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในสายงานด้านการบริการอาหาร ด้านโภชนาการ
และการประกอบอาหาร
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งจากโรงแรมและโรงพยาบาล
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงจากการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
2. นักศึกษาได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทางานในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่เรียน
3. เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ นาไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิต
ตามที่สถานประกอบการต้องการ
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วันที่ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม 2562

หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
โภ ช น าก ารแ ล ะ ก าร
ประกอบอาหาร

(R) อาจารย์สาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหาร
(A) อ.ยศสินี หัวดง
(I) ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
(I) ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
(I) อ.หทัยชนก ศรีประไพ
(I) อ.สุนิทรา ชัยภัย
(I) ชนิกาญจน์ เนียมสอน
(I) พรทิพย์ บารุงแคว้น
(C) ว่ า ที่ ร.ต. ดร. ธนพั ฒ น์
แสงรุ่งเรือง

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น แ บ บ บู ร ณ า ก า ร เชิ งรุ ก
( Integrated Active Learning)
ในรายวิ ช าการฝึ ก ปฏิ บั ติ งานใน
สถานประกอบการด้ า นอาหาร
และโภชนาการ โดยให้ นักศึ กษา
รหั ส 59 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เล่ า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร ฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ทั้ งจากโรงแรมและโรงพยาบาล
โดยกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
การฝึกงาน ตลอดจนสามารถนา
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ได้ รั บ นี้ ไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเตรี ย มความ
พร้อมก่อนการทางานจริง
จากนั้ น ให้ นั ก ศึ ก ษารหั ส 59
รายงานผลการฝึ ก ปฏิ บั ติ งานใน
สถานประกอบการในรู ป แบบ
รูปเล่มรายงาน

หมายเหตุ กิ จ กรรมอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* หมายเหตุ
R – คณะทางานของกิจกรรม/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ดาเนินการของกิจกรรม (Responsible)
A – ผู้รับผิดชอบในภาพรวม(Accountable)
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C – ผู้ให้คาปรึกษา (Consulted)
I –ผู้ที่คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบ (Informed)

7. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร รหัส 59 จานวน 87
คน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถานประกอบการได้ครบ
ตามระยะเวลาที่กาหนด คือ จานวน 450 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษารหัส 59 เกิดผลการเรียนรู้ ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)
ไม่มี
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ชื่อโครงการ: โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์
ตาแหน่ง อาจารย์
โทรศัพท์ 089-1688948
E-mail : katai23@hotmail.com
2. นางสาวณัจยา เมฆราวี
ตาแหน่ง อาจารย์
โทรศัพท์ 085-8331728
E-mail : prang_colorful@hotmail.com
3. ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
ตาแหน่ง 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 : พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตรงตามวัตถุประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา และนาผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 : สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการการ
ท างานและผสานการท างานแบบไร้ ร อยต่ อ (Seamless) และเพื่ อ เพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

ประเด็น : SDU 1-B การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1-B1 การส่งเสริมให้หลักสูตรพัฒนาปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย : 1-B1.1 ร้อยละ 90 ของหลักสูตรทั้งหมด มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้กาหนดใน
หลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7)
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.3 : การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 : ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. หลักการและเหตุผล
(ความเป็นมาและความจาเป็นทีต่ อ้ งดาเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลดาเนินงานปีที่ผ่านมาด้วย)

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร ได้มีนโยบายในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร การรายงานผลการจัด
การศึกษาเป็นรายวิชาทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรในทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบรายงานผล
ดาเนินงานประจารายวิชา(มคอ.5/มคอ.6) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ให้มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสถาบันอุด มศึกษาทุกปี
การศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการจัดทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อสอบทานการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่า
สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่หลักสูตรได้กาหนดไว้หรือไม่ โดยจะต้องมีการระดมความคิดเพื่อ
วางแนวทางเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพื่อ ที่อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนประจา
รายวิชาสามารถนาไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการอื่นๆ ให้มีคุณภาพ
รวมทั้งสอดรับกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (เรียงลาดับตามความสาคัญจากมากไปน้อย)
1. เพื่ อ ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาและกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่หลักสูตรได้กาหนดไว้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) ผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
1. ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษารหัส 62-59
5. โครงการ (Outcome) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลผลิต หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วระยะหนึ่ง
1. สามารถจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2
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6. กิจกรรมหลัก
วันที่/ระยะเวลา
ดาเนินการ
1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
เดือนธันวาคม 2562
รายวิชาที่เปิดสอน ในภาคการศึกษา
และ
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษา เดือนพฤษภาคม 2563
รหัส 62-59
2. ประเมินและสรุปผล และนาส่ง
รายงานผลต่อคณะ
กิจกรรมหลัก

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ห้องประชุม
ผศ.ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์
conference
อ.ณัจยา เมฆราวี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ

หมายเหตุ :
ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับการเตรียมโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ, การประชุมเตรียมงาน, การเชิญวิทยากร, การจัดซื้อวัสดุ

7. กลุ่มเป้าหมาย ระบุกลุม่ และจานวนในแต่ละกลุ่ม
รายวิชาทั้งหมดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษารหัส 62-59
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : จานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เชิงคุณภาพ : รายวิชาของหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ แตกตัวคูณ แสดงการคานวณ
 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น .............-............ บาท

แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563

Page 3

แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสาราญ
ตาแหน่ง อาจารย์
โทรศัพท์ 086-3569630
E-mail : oil_ha@hotmail.com
2. นายทรงพล วิธานวัฒนา
ตาแหน่ง อาจารย์
โทรศัพท์ 099-6178820
E-mail : songpol_sd@hotmail.com
3. นายเป็นเอก ทรัพย์สิน
ตาแหน่ง อาจารย์
โทรศัพท์ 086-5697412
E-mail akepenake@hotmail.com
1. ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA, IQA)
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากาลังคนของประเทศ
แนวทางการพั ฒ นาที่ 1.4 : สร้ างความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะต่อภาครัฐหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล
แนวทางการพัฒ นาที่ 2.1 : พัฒ นากระบวนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก
(Integrated Active Learning) ในทุกรายวิชา
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพื่อ
สร้างความเป็นความผู้นาที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒ นาที่ 3.3 : สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติเพื่ อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) บนพื้นฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ผ่ านกิจกรรมที่ ห ลากหลาย เพื่ อถ่ายทอดองค์ ความรู้ระหว่างกัน สร้าง
ความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบัน
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563

Page 1

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

ประเด็น : SDU 1-A2.1 การพัฒนานักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ)
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU
SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. หลักการและเหตุผล
(ความเป็นมาและความจาเป็นทีต่ อ้ งดาเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลดาเนินงานปีที่ผ่านมาด้วย)

อาหารเป็นอัตลักษณ์สาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สังกัดโรงเรียนการเรือน ได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในสาขาอาหารให้ มี
ความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ศิลปะการประกอบอาหาร การบริหารจัดการ และการ
บริการอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านอาหารและการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งใน
และต่างประเทศ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธฺภาพ มีบุคลิ กภาพดี มีจิตบริการ มี
คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางการประกอบอาหารและการบริการ มีศักยภาพที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานของสถานประกอบการทางด้านอาหารและบริการ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกลยุทธ์การเปิดตลาดความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จึงจาเป็นต้องจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานด้าน 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 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทางานในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาวัฒนธรรมอาหารกับภาษาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู้น้อง
กิจกรรมที่ 9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมที่ 10 Culino flip classrooms
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (เรียงลาดับตามความสาคัญจากมากไปน้อย)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ครอบคลุมทักษะศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) ผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
1. นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. นักศึกษามีศักยภาพครอบคลุมทักษะศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
5. โครงการ (Outcome) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลผลิต หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วระยะหนึ่ง
1. บัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็น
ที่ย อมรับ ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมี
ความสุข
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อ
ปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหารและ Knife skills
วิธีดาเนินงาน
อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้มีดเชฟ
กิจกรรมที่ 2
How to be a great chef
วิธีดาเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบอาหาร
ยุโรป/อาหารไทย
กิจกรรมที่ 3
การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม (Smart Service
Providers)
วิธีดาเนินงาน
อบรม/ฝึกปฏิบัติการเสริฟอาหารใน
โอกาสต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์อาหารของตลาดหลักทรัพย์
หรือร้านคาเฟ่ โดยโฮมเบเกอรี่
กิจกรรมที่ 4
Culinary Community Volunteer
(CCV)
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วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ
กรกฎาคม –
กันยายน 2562

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

HALL 2
อาจารย์ของหลักสูตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
50 พรรษา
และอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวชิราลงกรณ
ประจาชั้นปีของ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ถนนสิรินธร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

มกราคม – กันยายน ห้องปฏิบัติการอาหาร
2563
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ถนนสิรินธร
มกราคม – กันยายน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2563

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รร.สาธิตละอออุทิศ
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กิจกรรมหลัก

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

วิธีดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาไปทางาน
หรือ
- อาสาไปร่วมในกิจกรรมขายของ
ร่วมกับอาจารย์ หรือ
- จัดกิจกรรมสอนทาอาหารให้
นักเรียนของ รร.สาธิตละอออุทิศ
ในระดับชั้นต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 5
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการ
ประกอบอาหารและการบริการ
วิธีดาเนินงาน
จัดการอบรมทักษะพื้นฐานสาหรับ
การแข่งขันทาอาหาร

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

HALL 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ถนนสิรินธร

กิจกรรมที่ 6
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยการทางานในสถาน
ประกอบการ
วิธีดาเนินงาน
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในถาน
ประกอบด้านอาหารและการบริการ
การ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

สถานประกอบด้าน
อาหารและการบริการ
การ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ 7
มกราคม – มิถุนายน ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่
การศึกษาวัฒนธรรมอาหารกับภาษา 2563
ของจังหวัดนั้น ๆ
บูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีดาเนินงาน
ให้นักศึกษาลงพื้นที่สารวจและเก็บ
ข้อมูลอาหาร ตามชุมชนต่างๆ ได้แก่
ชุมชนชาวอินเดีย ชุมชุนชาวจีน
ชุมชนชาวมุสลิม ชุมชนทางเหนือ
อาจจะกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น และ
ถ่ายทอดบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
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กิจกรรมหลัก

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

สารสนเทศ
กิจกรรมที่ 8
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง
วิธีดาเนินงาน
จัดการเสวนาจากศิษย์เก่าที่ประสบ
ความสาเร็จในวิชาชีพเชฟ ให้
นักศึกษารุ่นน้อง

เมษายน – กันยายน HALL 2
2563
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ถนนสิรินธร

กิจกรรมที่ 9
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่
ตลาดแรงงาน
วิธีดาเนินงาน
- จัดอบรมการเขียน Resume
- จัดอบรมการเตรียมพร้อมภาษาสู่
การทางาน
- 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
วิธีดาเนินงาน
ให้นักศึกษา ปี 4 และ ที่เป็น นศ.
โครงการความร่วมมือได้ นาความรู้
จากสถานประกอบการต่างๆ มา
แลกเปลี่ยน และรวบรวมเป็นองค์
ความรู้

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

HALL 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ถนนสิรินธร

หมายเหตุ :
ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับการเตรียมโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ, การประชุมเตรียมงาน, การเชิญวิทยากร, การจัดซื้อวัสดุ

7. กลุ่มเป้าหมาย ระบุกลุม่ และจานวนในแต่ละกลุ่ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) จานวน 160 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) จานวน 117 คน
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
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นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) จานวน 140 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) จานวน 104 คน
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้น
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น .............-............ บาท
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.ณัชนก มีประถม
ตาแหน่ง
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 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากาลังคนของประเทศ
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 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพื่อ
สร้างความเป็นความผู้นาที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 : สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) บนพื้นฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 : สร้างระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มีการติดตามและประเมินทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษารายบุคคลจนกระทั่งจบการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน สร้าง
ความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบัน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

ประเด็น : SDU 1-A2.1 การพัฒนานักศึกษา (3R8C, ภาษาอังกฤษ, SDU Spirit, สุขภาวะ)
เป้าหมาย : นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU
SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
(กรณีสอดคล้องหลายตัวบ่งชี้ กรุณาเรียงลาดับโดยเริม่ จากตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องมากทีส่ ุด)

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหารและ
การจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในปีการศึกษา 2562
โรงเรี ย นการเรื อนเปิ ดการเรี ย นการสอนทั้งหมด 6 หลั กสู ตร ได้แก่ หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยี การประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิช าเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (รหั ส 59) สาขาวิช า
โภชนาการและการประกอบอาหาร (รหัส 59) และสาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร (รหัส 60 61
และ 62) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
อาหาร (รหัส 60 61 และ 62) และมีหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คือ ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาด้าน
ทักษะการเรียนรู้ทางศตวรรษที่ 21 (3R8C) ได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ทางโรงเรียนจึงได้มีก ารจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามแนวประกัน
คุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562
ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจด้านอาหารเติบโตสูงขึ้น จึงมีผลต่อความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทางสูงขึ้นตามไปด้วย บัณฑิตที่จบใหม่ในสาขาวิชาด้านอาหารจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในแต่ละปีมีจานวน
มากขึ้น ดังนั้นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีการเตรียมตัวทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองย่อม
ได้รับความต้องการจากหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่าบุคคลอื่น ในการนี้ โรงเรียนการเรือนได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเตรียมความพร้อมให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ด้านบุคลิกภาพ การเลือกอาชีพ และแนวทางการศึกษาต่อ ความสามารถในการร่างจดหมายสมัครงานที่เหมาะสม
รวมถึงมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าใน
สายวิชาชีพโดยตรง ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเทคโ นโลยี
การประกอบอาหารและบริการ และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน และเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2562
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กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่ งผลิตบัณฑิตในสาขาอาหารที่มีความแตกต่างและตอบสนอง
ต่อความต้องการของสถานประกอบการทางด้านอาหารที่หลากหลาย ซึ่งการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้มุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านอาหาร โดยผ่านการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการจริงในทุกๆด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตในการทางาน อาทิเช่น
ภาษา การปรับตัว และการใช้ชีวิต การเขียน Resume บุคลิกภาพในเชิงบวก และอื่นๆ ดังนั้นการจัดโครงการ
เตรี ย มความพร้ อมในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ เป็น การจัดกิจกรรมให้ นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพของตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ให้คลอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
คุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปัจจุบันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยควรได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทต่อการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ทั้งในด้านการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ การให้ข้อเสนอแนะ การให้ความร่วมมือ
และการให้ข้อมูลต่อการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทากิจกรรมได้สอดคล้องต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนาหลักของ PDCA ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเริ่มต้นก้าวสู่การทางานและการศึกษาต่อ
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม
4. เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทางานและการดาเนินชีวิตระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้องของโรงเรียนการเรือน
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามี จิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพในเชิงบวก เพื่อเข้าสู่
สถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ รู้ และมี ค วามเข้ า ใจในการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาได้ ส อดคล้ อ งต่ อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562
1. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นก้าวสู่การทางานและการศึกษาต่อ
2. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2562
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นักศึกษามี จิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพในเชิงบวก และมีทักษะในการปรับตัวในการเข้า
สังคมการทางาน เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาได้รับรู้ และมีความเข้าใจในการดาเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้สอดคล้องต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562
1. นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
2. นักศึกษาได้ทราบและสามารถวางแผนการทางานและการดาเนินชีวิตในการประกอบอาชีพในอนาคต
อันใกล้ได้
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
1. นักศึกษาสามารถปรับตัวและสามารถทางานกับผู้อื่น รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดีในการทางานซึ่งจะส่งผล
ให้นักศึกษาสามารถทางานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ รู้ และมี ค วามเข้ า ใจในการด าเนิ นการจัด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาได้ ส อดคล้ อ งต่อ
คุณลั กษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ แห่ งชาติ 5
ประการ
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนการเรือน ปี
การศึกษา 2562

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ
เมษายน 2563

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความ
สิงหาคม 2562
พร้อมในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา

อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนา มกราคม –
นักศึกษาตามแนวทางประกัน กุมภาพันธ์ 2562
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562

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

แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2562

Page 4

7. กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการจานวนไม่น้อยกว่า 300 คน
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการจานวนไม่น้อยกว่า 300 คน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนการเรือนมีส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรม
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562
เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นก้าวสู่การทางานและการศึกษาต่อและ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม รวมทั้งการมีมีจิตสานึกที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งทาให้นักศึกษาสามารถวางแผนการทางานและการดาเนินชีวิตในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
เชิงปริมาณ :
1. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและมีบุคลิกภาพที่ดีในการทางานในสถานประกอบการ ร้อยละ
80
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59) อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการทางาน การดารงชีวิต และ
สามารถปรับตัวและสามารถทางานกับผู้อื่น
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
เชิงปริมาณ : มีนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดกิจกรรมได้สอดคล้องต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ขอสนับสนุนงบประมาณ
 งบประมาณอื่นๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
ปีการศึกษา 2562 รวมเป็นเงิน 22,600 บาท
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กิจกรรมที่ 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 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อโครงการ: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัชนก มีประถม
ตาแหน่ง รองคณบดีโรงเรียนการเรือน
โทรศัพท์ 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 : ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมแก่นักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 : ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน
มีวิถีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาวะที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตสานึกในการอนุรักษ์
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
การทานุ บ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญ ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จาเป็นจะต้องจัด
กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรมมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่คณะ
หลักสูตรจัดให้นั กศึกษา ซึ่งบูรณาการร่วมกับกิจการนักศึกษาในการผลิตบัณ ฑิต เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒ นา
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการพัฒนาทางด้านทาง สังคม สติปัญญา รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ในเรื่ องของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู้ ทัก ษะทางปั ญ ญา ความสั ม พั น ธ์ระหว่างบุ คคล และความ
รับผิดชอบ
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โรงเรียนการเรือนจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัด “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิต
สาธารณะ” เพื่อส่งเสริมนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับนักศึกษา และเพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
2. นักศึกษามีจิตสาธารณะในการให้ความช่วยเหลืองานและกิจกรรมของหลักสูตรและคณะ
3. มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจาวัน
ได้
2. นักศึกษาตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะในการดาเนินชีวิต
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2562

กิจกรรมที่ 1 ไหว้ครูและบายศรีสู่
ขวัญส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย
ตุลาคม 2562
กิจกรรมที่ 2 ขนมไทยไหว้ครู
สรุป และทบทวนกิจกรรม

พฤศจิกายน 2562

สถานที่ดาเนินการ
ห้อง hall 2 ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
ห้อง ICS42
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร
สานักงานโรงเรียนการเรือน

ผู้รับผิดชอบหลัก
- คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
- คณะกรรมการฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

7. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรมีส่วนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจานวน 200 คน คือ กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
2. นั ก ศึ ก ษามี จิ ต สาธารณะในการบ าเพ็ ญ ประโยชน์ แ ละสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
3. มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ขอสนับสนุนงบประมาณ
 แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) งบบริหารกายเพื่อสุขภาพ ประจาปี 2562
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 33,950 บาท
ลาดับที่
กิจกรรม
1.
กิจกรรมที่ 1 ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย
- ค่าตอบแทน
11,000 บาท
- ค่าวัสดุ
22,950 บาท
2
กิจกรรมที่ 2 ขนมไทยไหว้ครู
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อโครงการ: นิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัชนก มีประถม
ตาแหน่ง รองคณบดีโรงเรียนการเรือน
โทรศัพท์ 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 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพื่อ
สร้างความเป็นความผู้นาที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 : สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) บนพื้นฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 : ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเผยแพร่ สืบสาน ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการเรียนรู้และวิถีการดาเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 : นาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ไปถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย ชุมชน
และสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 : ส่งเสริมการทางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 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)
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหารและ
การจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในปีการศึกษา 2560
โรงเรีย นการเรือ นมีนั กศึกษาชั้น ปี ที่ 4 แบ่ งตามหลั กสู ต รได้ 2 หลั กสู ต ร ได้แก่ หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และสาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหาร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และมีหน่วยงานที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คือ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ดังนั้น การจัดโครงการ
ตลาดนัดผลงานนักศึกษาโรงเรียนการเรือนจึงเป็นกิจกรรมที่ทาขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
โดยเน้นการพัฒ นาด้านทักษะการเรียนรู้ทางศตวรรษที่ 21 (3R8C) และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของ
โรงเรียนการเรือนจึงควรอย่างยิ่งที่ จะจัดให้มีการแสดงผลงานเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการประกอบ
อาหาร การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัย เพื่อให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
ให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างนักคหกรรมศาสตร์ นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงด้านการอาหารและคหกรรมศาสตร์ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ เป็ น เวที ก ารน าเสนอผลงานวิ จั ย ด้ า นอาหารและคหกรรมศาสตร์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์สาหรับนักศึกษาและบุคลากรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาด้านอาหารและ
คหกรรมศาสตร์
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษาได้นาเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ทั้งด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
2. นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
ได้รับองค์ความรู้ในด้านการประกอบอาหารและคหกรรมศาสตร์
3. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหาร
และคหกรรมศาสตร์
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปนาองค์ความรู้ในด้านการประกอบอาหารและคหกรรมศาสตร์ไป
พัฒนาและต่อยอดในอนาคตได้
2. นั กศึกษา บุ คลากร และบุ คคลภายนอกเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิจัยด้ านการประกอบ
อาหารและคหกรรมศาสตร์
3. มีการกิจกรรมอื่นภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรม
ศาสตร์
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

1. ประชุ ม วางแผนรู ป แบบการ ธันวาคม 2562
ดาเนินงาน

สานักงานโรงเรียนการ โรงเรียนการเรือน
เรือน

2. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

มกราคม 2563

สานักงานโรงเรียนการ โรงเรียนการเรือน
เรือน

3. เปิดรับลงทะเบียนผลงานวิจัย
- การนาเสนอภาคบรรยาย
- การนาเสนอรูปแบบโปสเตอร์
4. นั ก ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต รมี ก าร
วางแผนเพื่อทางานวิจัยและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์
5. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจคั ด เลื อ ก
ผลงานของนักศึกษาเพื่อนาเสนอ
ภาคบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์
6. นั ก ศึ ก ษาเตรี ย มพร้ อ มในการ
เตรียมงานแสดงผลงานวิชาการ
- จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
- จัดเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารและ
สิ่งประดิษฐ์
7. นัก ศึก ษาน าเสนอผลงานภาค
บรรยายและรูปแบบโปสเตอร์
8. สรุ ป ประเมิ น ผล และจั ด ท า
เล่ม proceeding เผยแพร่ผลงาน

มกราคม 2563

สานักงานโรงเรียนการ โรงเรียนการเรือน
เรือน

มกราคม 2563

สานักงานโรงเรียนการ โรงเรียนการเรือน
เรือน

เมษายน 2563

สานักงานโรงเรียนการ โรงเรียนการเรือน
เรือน

พฤษภาคม 2563

อาคารรักตะกนิษฐ
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พฤษภาคม 2563

อาคารรักตะกนิษฐ
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สานักงานโรงเรียนการ โรงเรียนการเรือน
เรือน

มิถุนายน 2563

7. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน อย่างน้อย 100 คน เข้าร่วมนาเสนอผลงาน และนักศึกษา 500
คน มีส่วนร่วมในการชมงานนิทรรศการ
2. อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือน จานวน 50 คน
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์เข้า
ร่วมนาเสนอผลงานและร่วมงานนิทรรศการ
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาชั้น ปี ที่ 4 โรงเรียนการเรือน จานวน 100 คนได้เข้าร่วมนาเสนอผลงาน และ
นักศึกษา 500 คน มีส่วนร่วมในการชมงานนิทรรศการ
2. อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือน จานวน 50 คนได้มีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษา
แก่นักศึกษาในการนาเสนอผลงาน
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรม
ศาสตร์
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาและบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้นาเสนอผลงานวิจัย/ผลงาน
สร้างสรรค์ทั้งด้านอาหารและสิ่งประดิษฐ์
2. นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับองค์ความรู้จากการ
นาเสนอผลงานวิชาการ
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ขอสนับสนุนงบประมาณ
 แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) งบประมาณอื่นๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรม
นันทนาการ ปีการศึกษา 2562 รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท
- ค่าใช้สอย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทานิทรรศการ 20 บูธ x 500 บาท = 10,000
- ค่าวัสดุ
5,000
ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าจัดทาป้ายชื่องาน ประกาศนียบัตร ฯลฯ = 5,000
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อโครงการ: เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัชนก มีประถม
ตาแหน่ง รองคณบดีโรงเรียนการเรือน
โทรศัพท์ 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 : ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทางานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพื่อ
สร้างความเป็นความผู้นาที่มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแล
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 : พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และ
มีทักษะที่พร้อมในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบที่ปรึกษาที่
ช่วยดูแลนักศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลทั้งด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิต รวมถึงมีการติดตามดูแลหลังสาเร็จการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน สร้าง
ความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบัน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 : ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน
มีวิถีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาวะที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 : จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาและค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาแก่
นักศึกษาที่ขาดแคลน
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
การจัดการศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ จึง
จาเป็นต้องมีทั้งการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรแล้วจะต้องจัดกิจกรรมที่ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การใช้ชีวิต
การทางานร่วมกัน และสามารถนาความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ นอกจากนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษายัง
ปลู กฝังจิตส านึ ก การทางานเป็ น ทีม ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒ นาทางด้านทางร่างกาย อารมณ์ สั งคม สติปัญ ญา
รวมถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ในเรื่ อ งของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
โรงเรียนการเรือนจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดโครงการ “เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาโรงเรียน
การเรือนตามวัฒนธรรมสวนดุสิต ” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพให้ห่างไกลยาเสพติดให้กับ
นั ก ศึ ก ษาที่ สั งกั ด โรงเรี ย นการเรื อน ประกอบด้ ว ย กิ จกรรมปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ชาวการเรือน ประจาปีการศึกษา 2562 กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 และกิจกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือนครั้งที่ 9 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนกับการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนววัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบถึ งสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และแนวทางการใช้ ชี วิ ต ใน
ระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการทางานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีระหว่าง
หลักสูตร และระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง
4. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
5. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และความมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. นักศึกษาได้ทราบถึงวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT)
2. นั ก ศึ ก ษาได้ ท ราบถึ ง สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และแนวทางการใช้ ชี วิ ต ใน
ระดับอุดมศึกษา
3. นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการทางานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีระหว่างหลักสูตร
และระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง
4. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
5. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และความมีน้าใจเป็นนักกีฬา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักศึกษาได้นาวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และชีวิตการทางานในอนาคต
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
3. นักศึกษาได้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษาได้นากระบวนการทางานเป็นทีมไปใช้ในการทางาน
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วันที/่ ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 สิงหาคม 2562

สถานที่ดาเนินการ

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 2 สานสั มพัน ธ์น้ อง-พี่ 15 กันยายน 2562
ชาวการเรือน ประจาปีการศึกษา
2562

หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ห้อง Hall 2 และ 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ และ
บริเวณโดยรอบศูนย์
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 กิจ กรรมวัน ช่อใหม่ 23 พ ฤ ศ จิ ก า ย น ห อ ป ร ะ ชุ ม รั ก ต ะ ก นิ ษ ฐ
(Freshy Day) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2562
กิจ กรรมที่ 4 กีฬ าต้านยาเสพติ ด มีนาคม 2563
อาคารพลศึกษา ชั้น 2
สานสั ม พั น ธ์ โ รงเรี ย นการเรื อ น
ครั้งที่ 9
สรุป และทบทวนกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
สานักงานโรงเรียนการเรือน

ผู้รับผิดชอบหลัก
- คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
- คณะกรรมการนักศึกษา
โรงเรียนการเรือน

7. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาทุกหลักสูตรมีส่วนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจานวน 400 คน คือ กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาได้ทราบถึงวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT)
2. นักศึกษาได้ทราบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และแนวทางการใช้ชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษา
3. นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการทางานเป็นทีม และสร้างความสามัคคี
ระหว่างหลักสูตร และระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง
4. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
5. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และความมีน้าใจเป็นนักกีฬา

แบบฟอร์มโครงการประจาปีงบประมาณ 2562

Page 3

9. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ขอสนับสนุนงบประมาณ
 แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) งบบริหารกายเพื่อสุขภาพ ประจาปี 2561 และ 2562
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 42,050 บาท
ลาดับที่
กิจกรรม
1.
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2.
กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์น้อง-พี่ชาวการเรือน ประจาปีการศึกษา 2562
3.
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันช่อใหม่ (Freshy Day) ประจาปีการศึกษา 2562
4.
กิจกรรมที่ 4 กีฬาต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9
ค่าวัสดุ
= 9,900 บาท
ค่าเช่าสถานที่ อุปกรณ์ = 10,000 บาท

จานวนเงิน (บาท)
0
22,150
0
19,900

หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน:
ชื่อโครงการ:

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ผู้ประสานงาน:
1. นางสาว ธิติมา แก้วมณี ตาแหน่ง รองคณบดี โรงเรียนการเรือน
โทรศัพท์ 02-4239450 โทรสาร 02-4239555 E-mail thitima_gao@dusit.ac.th
2. นางสาว รณิดา ศรีธนาวรุณ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน 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 : จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และสมรรถนะบุคลากรสวนดุสิต
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมสาหรับโลกอนาคต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาบทความวิชาการ ผลงานวิชาการ ตาแหน่งทางวิชาการ และ
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการในอนาคต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 : สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีความรู้และสมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับโลกอนาคตสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องมีทักษะการทางานที่หลายหลาย
พร้อมรับงานใหม่คิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถสร้างนวัตกรรมการทางานและมีทักษะภาษาอังกฤษ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 : สนับสนุนการทางานเป็นทีมแบบข้ามสายงาน (Cross Functional)
ระหว่างหน่วยงานภายใน สร้างเครือข่ายในการทางานร่วมกันเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายให้เกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการให้บุคลากรทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนาความรู้และประสบการณ์
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 วิ จั ย ข อ งมหาวิ ท ยาลั ย มี ค่ า h index ในฐานข้ อ มู ล ISI Web of Science หรื อ
Scopus เท่ากับ 10
ประเด็น : SDU 5-B การจัดการคุณภาพด้านบุคลากร
เป้าหมาย : 5-B1 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณ
เป้าหมาย : - ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไม่
ต่ากว่า 18 ชั่วโมงต่อปี
- อาจารย์ประจา จานวน 5 คน จากอาจารย์ประจาทั้งหมด ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาหรือตามข้อกาหนดของแต่ละหน่วยงาน ในหน่วยงานภายในและ
องค์การภายนอก
- อาจารย์ประจา ร้อยละ 45 ของอาจารย์ประจาทั้งหมดมีบทความวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ประจาดารงตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจาทั้งหมด
ร้อยละ 36 ของอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละ 60 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพ ไม่ต่ากว่า 18 ชั่วโมงต่อปี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ (ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1: การบริหารและพัฒนาอาจารย์
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1: การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นด้านอาหาร เสริมสร้างการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน คุณภาพบัณฑิต และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศ ในลักษณะของการให้บริการทาง
วิชาการกับสังคม ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืน ดังนั้นกระบวนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ จึงเป็นเรื่องสาคัญ เพื่อ
พัฒ นาให้บุคลากรมีองค์ความรู้ และทักษะความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ
ดาเนิ น งานด้ า นต่ างๆ ที่ ดี ยิ่ งขึ้น ต่ อยอดสู่งานวิจั ย งานสร้างสรรค์ หรือมี เครือข่ายในการพั ฒ นาแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนการเรือน มีแผนจัดกิจกรรมพั ฒ นาสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างทักษะความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
สืบเนื่ องจากมหาวิท ยาลัยสวนดุสิต ได้มีการกาหนดอั ตลักษณ์ ทั้ ง 4 ด้าน อัน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย อาหาร
อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและบูรณาการ
งานวิจัยเข้ากับอัตลักษณ์ดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะ
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บุคลากรให้พร้อมสาหรับโลกอนาคต แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาบทความวิชาการ ผลงานวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการในอนาคต โรงเรียน การเรือน มี
ภารกิจในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทาผลงานวิชาการ/วิจัยของอาจารย์ในรูปแบบ
ของการเขียนบทความทางวิชาการ/การเขียนงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านอาหาร รวมทั้งการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติคือการให้
ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒ นาศักยภาพและขีด
ความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ดังนั้น
อาจารย์จึงเป็นกลไกสาคัญในขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของสถาบันและส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนการเรือน จึงได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้ น โดยการไป
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ดังนี้
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีอาหาร
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ระดับความสามารถตามสายงานตามที่วางไว้
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านอาหารตามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
ด้วยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นด้านอาหารเสริมสร้างการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน
อาหารและวัฒ นธรรมกับองค์กรต่างประเทศ โดยโรงเรียนการเรือนได้ท าความร่วมมือกับสถาบั น TAFE Queensland
เมื อ งบริส เบน ประเทศออสเตรเลี ย ในการจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรด้ า นอาหาร เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ทางด้านอาหารของทั้งสองสถาบัน ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมอาหารไทยให้กับอาจารย์และนักศึกษา และ
กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารยุโรปให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนการเรือน นอกจากนี้ยังเป็น
การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านอาหารในต่างประเทศ จึงถือเป็นการเผยแพร่ศักยภาพและอัต ลักษณ์ด้าน
อาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล และการนาชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และประเทศไทย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โรงเรียนการเรือน
ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
บุคลากรโรงเรียนการเรือน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสายงานที่เกี่ยวข้อง
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้การดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการ
สอน การสนับสนุนงานด้านการสอน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถ ทันสมัย
6. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วันที่ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

กิ จ กรรมที่ 1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัย/และผลงานทาง
วิชาการ

ตุลาคม 62-กันยายน 63

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- การทาวิจัย เขียนตารา เขียนบทความทาง
วิชาการ และการทาผลงานวิชาการลักษณะ
อื่นๆ แก่บุคลากรวิชาการ

ตุลาคม 62-กันยายน 63

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- น าเสน อ ผ ลงาน ท างวิ ช าก ารใน เว ที
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ตุลาคม 62-กันยายน 63

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

ตุลาคม 62-กันยายน 63

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- อบรมขนมเอกขนมเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มกราคม – มิถุนายน 63

ห้องปฏิบัติการขนมอบ
สวนดุสติ โฮมเบเกอรี่

- อบรมการทา Green Kitchen

มกราคม – มิถุนายน 63

ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- ด้านคหกรรมศาสตร์
- ด้านเทคโนโลยีอาหารและการแปรรูป
- ด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร
- ด้านการกาหนดและการประกอบอาหาร
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ระดับความสามารถตามสายงานตามที่วางไว้

ตุลาคม 62-กันยายน 63

โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตุลาคม 62-กันยายน 63

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ด้ า นอาหารตามความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม/ ติดตาม
ผล

ตุลาคม 62-กันยายน 63

โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้รับผิดชอบ/
บทบาทความรับผิดชอบ*
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการวิจัย
ประธานหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการวิจัย
ประธานหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการวิจัย
ประธานหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการวิจัย
ประธานหลักสูตร

กิ จ กรรมที่ 2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุ ค ลากรตามความเชี่ ย วชาญทาง
วิชาชีพ
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มิ.ย. – ส.ค. 62

โรงเรียนการเรือน

ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิรโิ ชติ
ผศ.ราตรี เมฆวิลยั
ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิรโิ ชติ
ผศ.ราตรี เมฆวิลยั
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตร
เลขานุการหลักสูตร
หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าสานักงาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการวิจัย
ประธานหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการหลักสูตร
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7. กลุ่มเป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
บุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) โรงเรียนการเรือน จานวนอย่างน้อยร้อยละ 60 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะความเชี่ยวชาญ ตามสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ากว่า 18 ชั่วโมงต่อปี
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ากว่า 18
ชั่วโมงต่อปี
2. อาจารย์ประจา ร้อยละ 45 ของอาจารย์ประจาทั้งหมดมีบทความวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ประจาดารงตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจาทั้งหมด
3. ร้อยละ 36 ของอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4. ร้อยละ 60 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไม่ต่า
กว่า 18 ชั่วโมงต่อปี
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรโรงเรียนการเรือนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพที่มีความสนใจ
2. บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ได้
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ

 ไม่ใช้งบประมาณ
 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............
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