
  

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนการเรือน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 



1 โครงการบริหารจัดการคณะ (วัสดุส านักงาน) / / 30,000 ธ.ค.63-ม.ค.64 โรงเรียนการเรือน

2 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบอาชีพ
และทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ม.ค.-มี.ค.64 โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการ
ค านวนและการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน

/ / / / / / 2,400.00 ม.ค.64 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

กิจกรรมท่ี 2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้าน
บุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต

/ / / / / / / / 8,300.00 ม.ค.64 สาขาวิชาโภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริม
สมรรถภาพและการชะลอวัยกิจกรรมท่ี 3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็น

เชฟ “Farm To Cuisine”
/ / / / / / 7,000.00 เม.ย.64 สาขาวิขาเทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 4 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว / / / / / / 4,600.00 ธ.ค.63 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบ
อาหาร

กิจกรรมท่ี 5  เข้าใจภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร / / / / / / 4,600.00 มี.ค.64 สาขาวิชาการก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 6 ศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานท่ี
เก่ียวข้อง

/ / / / / / / / 4,900.00 ก.พ.64 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 8 การดูแลสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

/ / / / /      4,600.00 ก.พ.64 โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 9 เวทย์มนต์การปรุงอาหาร ร่วมกับบริษัท บุญ 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

/ / / / /      8,200.00 ม.ค.64 โรงเรียนการเรือน
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กิจกรรมท่ี 10 จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่อนาคต กับความเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ร่วมกับส านักกิจการพิเศษ โครงการอาหารกลางวัน 1 และ
ข้าราชการบ านาญสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

/ / / / /      8,200.00 ม.ค.64 โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 11 Mixology Bartending Service Course 
ร่วมกับโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ

/ / / / /      4,000.00 มี.ค.64 โรงเรียนการเรือน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การ
เป็นมืออาชีพ

เม.ย.-มิ.ย.64 โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน บัณฑิตแบบไหนท่ีตรงใจนายจ้าง

/ / / / / / 24,800.00 พ.ค.64 โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกตามแนวทางประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

/ / / / / / / 1,000.00 พ.ค.64 โรงเรียนการเรือน

4 โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาโรงเรียน
การเรือน (ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์)

/ / / / / / 45,000.00 เม.ย-พ.ค.64 โรงเรียนการเรือน

5 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิต
สาธารณะ

ต.ค.-ธ.ค.63 โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 1 ไหว้ครูส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

/ / / / / / / / / 15,500.00 29 ต.ค.63 โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมต้อนรับ Miss Universe (ออกบูธ
สาธิตและร่วมท ากิจกรรมกับผู้เข้าประกวด Miss Universe
 Thailand)

/ / / / / / / / 25 ก.ย.63 โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาสาย Handmade@Cooking / / / / / / / / 800 กุมภาพันธ์ โรงเรียนการเรือน
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6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา / / / / / / 13 ส.ค.63 โรงเรียนการเรือน

7 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านโภชนาการและ
สมรรถภาพทางกายเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

39900 โภชนาการฯ
ได้รับอนุมัติ งปม.แล้ว

กิจกรรมท่ี 1 การจัดโปรแกรมด้านการบริโภคอาหารตาม
หลักโภชนาการ

/ / / / / / ก.ย.63-ต.ค.64 โภชนาการฯ

กิจกรรมท่ี 2 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย

/ / / / / / ก.ย.63-ต.ค.64 โภชนาการฯ

8 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ
เพ่ือสุขภาพและชะลอวัย

โภชนาการฯ

กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมอาหารจาน Healthy / / / / / / พ.ย.63-ธ.ค.63 โภชนาการฯ

กิจกรรมท่ี 2 การออกแบบเมนูอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ 
และจัดตกแต่งตามวัฒนธรรมของไทย

/ / / / / / เม.ย.64-พ.ค.64 โภชนาการฯ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

โภชนาการฯ

กิจกรรมท่ี 1 เปิดโลกกว้างเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 
พร้อมฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

/ / / / / / ม.ค.64-มี.ค.64 โภชนาการฯ

กิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้การผลิตอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ
และปลอดภัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

/ / / / / / เม.ย.64-มิ.ย.64 โภชนาการฯ

กิจกรรมท่ี 3 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายและการชะลอวัย

/ / / / / / ส.ค.63-ก.ย.63 โภชนาการฯ
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 ปรับพ้ืนฐานทางด้านวิชาการท่ีจ าเป็น
ต่อการเรียนของหลักสูตร

/ / / / / / ส.ค.63-ก.ย.63 โภชนาการฯ

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 การทบทวนพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและ
การจ าลองการสอบ TOEIC

/ / / / / / ส.ค.63-ก.ย.63 โภชนาการฯ

กิจกรรมท่ี 4 คืนความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสู่สังคม / / / / / / เม.ย.64-ก.ย.64 โภชนาการฯ

10 โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

พ.ย.63-ก.พ..64 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 1 การออกแบบและการสร้าง content ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา คหก
รรมศาสตร์

/ / / พ.ย.63-ก.พ..64 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 2 การแนะน าข้อมูลการเปิดรับนักศึกษาปี 2564 / / / พ.ย.63-ก.พ..64 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 3 การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรม
ทางคหกรรมศาสตร์ผ่านการสาธิตและการจัดแสดง

/ / / พ.ย.63-ก.พ..64 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 4 การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรม
ทางคหกรรมศาสตร์ผ่านออนไลน์

/ / / พ.ย.63-ก.พ..64 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 5 โครงการแนะน าคหกรรมศาสตร์ / / / พ.ย.63-ก.พ..64 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 6 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ / / / พ.ย.63-ก.พ..64 คหกรรมศาสตร์

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คหกรรมศาสตร์

ต.ค 63.-ธ.ค.63 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 1 พ่ีสอนน้องคหกรรมศาสตร์ / / / / / / ต.ค.63-ม.ค.64 คหกรรมศาสตร์
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กิจกรรมท่ี 2 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์

/ / / / / / ต.ค. 63-มี.ค.64 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ / / / / / / ต.ค.63-มี.ค.64 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 3.1 ตลาดนัดคหกรรมศาสตร์ / / / / / / ต.ค 63-มี.ค.64 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

/ / / / / / ต.ค 63-มี.ค.64 คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน / / / / / / เม.ย.64-มิ.ย.64 คหกรรมศาสตร์

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ต.ค.63- ก.ย.64 คหกรรมศาสตร์+คณะ

กิจกรรมท่ี 1 ถ่ายทอด/เผยแพร่ ความรู้และทักษะทาง 
คหกรรมศาสตร์

/ / / / / คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 2 อบรม/พัฒนา ความรู้และทักษะทาง      
คหกรรมศาสตร์

/ / / / / คหกรรมศาสตร์

13 โครงการบูรณาการวิชาการทางคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 1 แหล่งเรียนรู้คหกรรมศาสตร์แบบชีวิตวิถีใหม่ / / / / / / คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 2 บูรณาการคหกรรมศาสตร์ / / / / / / คหกรรมศาสตร์

14 โครงการใบตองในวิถีไทย ประจ าปี 2563-2564 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 1 การประดิษฐ์กระทงลอย / / / / / / / / 7 พ.ย.63 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 2 จัดแสดงนิทรรศการ / / / / / / / / 30 พ.ย.63 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 3 การประกวดผลงาน / / / / / / / / 30 พ.ย.63 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 4 การประดิษฐ์และการจัดกระเช้าใบตอง / / / / / / / / 26 ธ.ค.63 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 5 การประดิษฐ์บายศรีปากชาม / / / / / / / / 9 ม.ค.64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 6 การประดิษฐ์บายศรีพรม 4 หน้า / / / / / / / / 13 ก.พ. 64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 7 การประดิษฐ์บายศรีเทพพนม / / / / / / / / 27 มี.ค. 64 คหกรรมศาสตร์
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15 โครงการศิลปะประดิษฐในวิถีไทย ประจ าปี 2564 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 1 การจัดช่อดอกไม้วันแห่งความรัก / / / / / / / / 13 ก.พ. 64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 2 น้ าปรุง / / / / / / / / 13 มี.ค. 64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 3 น้ าอบไทย / / / / / / / / 3 เม.ย. 64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 4 มาลัยมะลิหอมไหว้พระ / / / / / / / / 15 พ.ค. 64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 5 พานดอกบัวถวายพระ / / / / / / / / 12 มิ.ย. 64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 6 การจัดแจกันดอกไม้ในโอกาสพิเศษ / / / / / / / / 3 ก.ค. 64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 7 การจัดกระเช้าดอกไม้วันแม่ / / / / / / / / ส.ค.64-ก.ย.64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 8 โคมกระด่ิงบุหงาช าร่วย / / / / / / / / ส.ค.64-ก.ย.64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 9 ช่อดอกไม้ประดิษฐ์ติดเส้ือ / / / / / / / / ส.ค.64-ก.ย.64 คหกรรมศาสตร์
กิจกรรมท่ี 10 เทียนอบ / / / / / / / / ส.ค.64-ก.ย.64 คหกรรมศาสตร์

16 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย หลักสูตร
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว / / / / / / ธ.ค.63 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
กิจกรรมท่ี 2 เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ / / / / / / ม.ค.64 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 3 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แบบองค์
รวม

/ / / / / / ก.พ.64 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

17 โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
กิจกรรมท่ี 1  ประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน / / / / / / พ.ย.63 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
กิจกรรมท่ี 2  ประสบการณ์วิชาชีพในร้ัวมหาวิทยาลัย / / / / / / ม.ค.64-พ.ค.64 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

18 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีอาหาร

/ / / / / / 23,040 ม.ค.64-เม.ย..64 เทคโนโลยีอาหาร

19 โครงการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของนัก
เทคโนโลยีอาหารในศตวรรษท่ี 21

เทคโนโลยีอาหาร
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กิจกรรมท่ี 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผล
การจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (รหัส 60) ภาคเรียนท่ี
 2 ปีการศึกษา 2563

/ / / / / / ธ.ค.63-พ.ค.63 เทคโนโลยีอาหาร

กิจกรรมท่ี 2 การตรวจประกันคุณภาพอาหารส าหรับนัก
เทคโนโลยีอาหาร

/ / / / / / มี.ค.63 เทคโนโลยีอาหาร

กิจกรรมท่ี 3 โทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว / / / / / / ธ.ค.63-ก.พ.64 เทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมท่ี 4 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร / / / / / / มี.ค.64 เทคโนโลยีอาหาร

กิจกรรมท่ี 5 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 (รหัส 61) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

/ / / / / / ส.ค.63-ธ.ค.63 เทคโนโลยีอาหาร

20 โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมท่ี 1 นักเทคโนโลยีอาหารจ๋ิวผลิตอาหาร (วัย) แจ๋ว / / / / / / ธ.ค.63-ก.ย.64 เทคโนโลยีอาหาร

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร / / / / / / / ธ.ค.63-ก.ย.64 เทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมท่ี 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร / / / / / / / ธ.ค.63-ก.ย.64 เทคโนโลยีอาหาร

21 โครงการทวนสอบการจัดท า มคอ. 3-6 ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

/ / / / / ธ.ค.63 และ พ.ค.64 เทคโนโลยีอาหาร

22 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

/ / / / / เทคโนโลยีอาหาร

กิจกรรมท่ี 1 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2563

/ / / / / ธ.ค.63 เทคโนโลยีอาหาร
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กิจกรรมท่ี 2 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษา 2563

/ / / / / พ.ค.64 เทคโนโลยีอาหาร

23 โครงการพัฒนานักศึกษา : เส้นทางสู่การเป็นเชฟมือ
อาชีพ

/ / / / / / 22 ต.ค.63 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

24 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านอาหารและการ
บริการ

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (Smart Service Providers)

/ / / / / / มี.ค.-พ.ค.64 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

กิจกรรมท่ี 2  Culinary Community Volunteer 
(CCV)

/ / / / / / พ.ย.63 - ก.ค.64 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

กิจกรรมท่ี 3  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการ
ประกอบอาหารและการบริการ

/ / / / / / ม.ค.64-ก.ค.64 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

กิจกรรมท่ี 4  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยการท างานในสถานประกอบการ

/ / / / / / ม.ค.64-พ.ค.64 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

กิจกรรมท่ี 5  แลกเปล่ียนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง / / / / / / มี.ค.64- เม.ย.64 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

25 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการก าหนดและการ
ประกอบอาหาร

การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 1 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ / / / / / / / มี.ค.64- พ.ค.64 การก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ / / / / / / เม.ย.64-ก.ย.64 การก าหนดและการประกอบอาหาร



แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 โรงเรียนการเรือน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม

SDU Direction
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
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26 โครงการส่งเสริมความคิดอิสระบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน

/ / / / / / มี.ค.64-ก.ย.64 การก าหนดและการประกอบอาหาร

27 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
โรงพยาบาล

/ / / / / / พ.ย.63-เม.ย.64 การก าหนดและการประกอบอาหาร

92,940 143,900 0

รวมวงเงินงบประมาณ : บาท
1. งบประมาณท่ีได้รับ-ขอจัดสรร มสด. บาท
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (งบบริหารกายฯ ปี 2563) บาท

3. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (งบบริหารกายฯ ปี 2562) คงเหลือ
เน่ืองจากโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากการ
ระบาดของ Covid-19 ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กรกฏาคม 2563

บาท

236,840.00  
92,940.00       
94,000.00       

49,900.00       

236,840



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64

1 โครงการบริหารจัดการคณะ (วัสดุส านักงาน)   งบประมาณจัดสรร 30,000 
บาท2 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบอาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของ

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

กิจกรรมท่ี 1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวนและการใช้
โปรแกรมพ้ืนฐาน (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)


3,400 (งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต
(สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการ
ชะลอวัย)



8,300 (งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเชฟ “Farm To Cuisine”


7,000 (งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 4  ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว  4,600 (งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 5 เข้าใจภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร 4,600 (งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 6 ศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานท่ีเก่ียวข้อง  4,900 (งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 7 การดูแลสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยร่วมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

4,600 (งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 8 เวทย์มนต์การปรุงอาหาร ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด


8,200 (งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 9 จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่อนาคต กับความเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้าน
อาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับส านักกิจการพิเศษ โครงการอาหาร
กลางวัน1 และข้าราชการบ านาญสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



8200 (งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 10 Mixology Bartending Service Course ร่วมกับโรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการบริการ 

4,000 (งบบริหารกายฯ)

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ

กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตแบบ
ไหนท่ีตรงใจนายจ้าง 

24,800
(งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

1000
(งบบริหารกายฯ)

4 โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์


45,000
(งบบริหารกายฯ)

5 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ

กิจกรรมท่ี 1 ไหว้ครูส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาส่งเสริม
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย


15,500
(งบบริหารกายฯ)

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมต้อนรับ Miss Universe (ออกบูธสาธิตและร่วมท ากิจกรรมกับ
ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand) 

กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสาสาย Handmade@Cooking  800 (งบบริหารกายฯ)

6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

7 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพ่ือการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม

39,900 บาท 
(งบรายได้ มสด. ได้รับจัดสรร)

กิจกรรมท่ี 1 การจัดโปรแกรมด้านการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ    

กิจกรรมท่ี 2 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย    

8 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพและชะลอวัย

กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมอาหารจาน Healthy 

กิจกรรมท่ี 2 การออกแบบเมนูอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ และจัดตกแต่งตามวัฒนธรรม
ของไทย



แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน โรงเรียนการเรือน

แผนการด าเนินงาน (ใส่เคร่ืองหมาย P )
หมายเหตุ :

แหล่งงบประมาณ (ถ้ามี)งาน/โครงการ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64

แผนการด าเนินงาน (ใส่เคร่ืองหมาย P )
หมายเหตุ :

แหล่งงบประมาณ (ถ้ามี)งาน/โครงการ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 21

กิจกรรมท่ี 1 เปิดโลกกว้างเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
 และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



กิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้การผลิตอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย



กิจกรรมท่ี 3 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโภชนาการและการประกอบ
อาหารเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการชะลอวัย

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 ปรับพ้ืนฐานทางด้านวิชาการท่ีจ าเป็นต่อการเรียนของหลักสูตร 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 การทบทวนพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและการจ าลองการสอบ TOEIC 

กิจกรรมท่ี 4 คืนความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสู่สังคม  

10 โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 1 การออกแบบและการสร้าง content ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

  

กิจกรรมท่ี 2 การแนะน าข้อมูลการเปิดรับนักศึกษาปี 2564  

กิจกรรมท่ี 3 การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมทางคหกรรมศาสตร์ผ่าน
การสาธิตและการจัดแสดง

   

กิจกรรมท่ี 4 การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมทางคหกรรมศาสตร์ผ่าน
ออนไลน์

   

กิจกรรมท่ี 5 โครงการแนะน าคหกรรมศาสตร์    

กิจกรรมท่ี 6 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 1 พ่ีสอนน้องคหกรรมศาสตร์ 

กิจกรรมท่ี 2 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คหกรรมศาสตร์

 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 3.1 ตลาดนัดคหกรรมศาสตร์  

กิจกรรมท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

 

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

กิจกรรมท่ี 1 ถ่ายทอด/เผยแพร่ ความรู้และทักษะทางคหกรรมศาสตร์    

กิจกรรมท่ี 2 อบรม/พัฒนา ความรู้และทักษะทางคหกรรมศาสตร์    

13 โครงการบูรณาการวิชาการทางคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมท่ี 1 แหล่งเรียนรู้คหกรรมศาสตร์แบบชีวิตวิถีใหม่    

กิจกรรมท่ี 2 บูรณาการคหกรรมศาสตร์ 

14 โครงการใบตองในวิถีไทย ประจ าปี 2563-2564
กิจกรรมท่ี 1 การประดิษฐ์กระทงลอย 

กิจกรรมท่ี 2 จัดแสดงนิทรรศการ 

กิจกรรมท่ี 3 การประกวดผลงาน 

กิจกรรมท่ี 4 การประดิษฐ์และการจัดกระเช้าใบตอง 

กิจกรรมท่ี 5 การประดิษฐ์บายศรีปากชาม 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64

แผนการด าเนินงาน (ใส่เคร่ืองหมาย P )
หมายเหตุ :

แหล่งงบประมาณ (ถ้ามี)งาน/โครงการ

กิจกรรมท่ี 6 การประดิษฐ์บายศรีพรม 4 หน้า 

กิจกรรมท่ี 7 การประดิษฐ์บายศรีเทพพนม 

15 โครงการศิลปะประดิฐในวิถีไทย ประจ าปี 2564

กิจกรรมท่ี 1 การจัดช่อดอกไม้วันแห่งความรัก 

กิจกรรมท่ี 2 น้ าปรุง  

กิจกรรมท่ี 3 น้ าอบไทย  

กิจกรรมท่ี 4 มาลัยมะลิหอมไหว้พระ 

กิจกรรมท่ี 5 พานดอกบัวถวายพระ 

กิจกรรมท่ี 6 การจัดแจกันดอกไม้ในโอกาสพิเศษ 

กิจกรรมท่ี 7 การจัดกระเช้าดอกไม้วันแม่ 

กิจกรรมท่ี 8 โคมกระด่ิงบุหงาช าร่วย 

กิจกรรมท่ี 9 ช่อดอกไม้ประดิษฐ์ติดเส้ือ 

กิจกรรมท่ี 10 เทียนอบ 

16 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย หลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบ
อาหาร

กิจกรรมท่ี 1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว 

กิจกรรมท่ี 2 เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 

กิจกรรมท่ี 3 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แบบองค์รวม 

17 โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 1  ประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน 

กิจกรรมท่ี 2  ประสบการณ์วิชาชีพในร้ัวมหาวิทยาลัย  

18 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร
(ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนท่ีวิทยาเขตสุพรรรบุรี)

 23,040 บาท
(ขอจัดสรร งบรายได้ มสด)

19 โครงการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของนักเทคโนโลยีอาหารใน
ศตวรรษท่ี 21

กิจกรรมท่ี 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการจัดท าโครงงานทาง
เทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (รหัส 60) ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2563

  

กิจกรรมท่ี 2 การตรวจประกันคุณภาพอาหารส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร  

กิจกรรมท่ี 3 โทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว  

กิจกรรมท่ี 4 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

กิจกรรมท่ี 5 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (รหัส 61) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564



20 โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร

กิจกรรมท่ี 1 นักเทคโนโลยีอาหารจ๋ิวผลิตอาหาร (วัย) แจ๋ว    

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร    

กิจกรรมท่ี 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร    

21 โครงการทวนสอบการจัดท า มคอ. 3-6 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร

 

22 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

กิจกรรมท่ี 1 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
อาหารในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64

แผนการด าเนินงาน (ใส่เคร่ืองหมาย P )
หมายเหตุ :

แหล่งงบประมาณ (ถ้ามี)งาน/โครงการ

กิจกรรมท่ี 2 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
อาหารในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

 

23 โครงการพัฒนานักศึกษา : เส้นทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ 

24 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านอาหารและการบริการ

กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (Smart Service 
Providers)

 

กิจกรรมท่ี 2  Culinary Community Volunteer (CCV)    

กิจกรรมท่ี 3  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ   

กิจกรรมท่ี 4  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการท างานในสถาน
ประกอบการ

 

กิจกรรมท่ี 5  แลกเปล่ียนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง  

25 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร

กิจกรรมท่ี 1 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ  

กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ  

26 โครงการส่งเสริมความคิดอิสระบูรณาการการจัดการเรียนการสอน   

27 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล   

รวมวงเงินงบประมาณ : 236,840.00  บาท
1. งบประมาณท่ีได้รับ-ขอจัดสรร มสด. 92,940.00       บาท
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (งบบริหารกายฯ ปี 2563) 94,000.00       บาท

3. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (งบบริหารกายฯ ปี 2562) คงเหลือเน่ืองจากโครงการ/
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากการระบาดของ Covid-19 ในระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์-กรกฏาคม 2563

49,900.00       บาท



  

  

 

 

 

 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียนการเรือน 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: เตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการ
เรือน 

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

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหารและ

การจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนการเรือนเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (รหัส 60 61 62 และ 63) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบ
อาหาร (รหัส 63) สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
(รหัส63) สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร (รหัส 60) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 60 61 62 และ63) การเตรียมพร้อม
นักศึกษาให้มีทักษะการประกอบวิชาชีพนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งในทุกสาขาวิชานักศึกษาจะมีทักษะวิชาชีพขั้นสูงที่
แตกต่างกัน แต่ในพื้นฐานในการเรียนรู้พ้ืนฐานนั้นมีศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาในด้านความรู้
พ้ืนฐานเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะเป็นรากฐานที่ดีที่จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถน าทักษะทางวิชาชีพต่างๆ ที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  
เพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาโรงเรียนการเรือนในการใช้เครื่องคิดเลขและ

การใช้โปรแกรมค านวณพื้นฐาน เพ่ือเป็นฐานส าคัญที่จะต่อยอดในการเรียนเฉพาะด้านทางวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น 
 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต  
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจถึงบุคลิกภาพท่ีเป็นจุดด้อยและจุดเด่นของตนเองและสามารถ 

น าความรู้ที่ได้รับไปปรับและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการเข้าสังคมธรรมเนียมปฏิบัติสากลให้เหมาะสมกับ

ความเป็นสวนดุสิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้ในอนาคต 
 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเชฟ “Farm To Cuisine” 
1. เพ่ือให้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับความรู้ในเรื่องการเลือกวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ วิธีการเตรียม

ที่ถูกต้อง วิธีการหั่นตัดแต่ง วิธีการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ส่วนต่างๆอย่างถูกต้อง รวมถึงการบรรจุเพ่ือการค้า 
2. เพ่ือให้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีทักษะทางด้านการประกอบอาหารและเข้าใจถึงกระบวนการผลิต

อาหารที่ถูกวิธีเพ่ือลดการสูญเสียของวัตถุดิบ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพเชฟได้ 
 
กิจกรรมที่ 4 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว  
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับงานวิชาชีพด้านอาหาร 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการประกอบอาชีพ

ด้านอาหาร 
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กิจกรรมที่ 5 เข้าใจภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและวิธีการเตรียมตัวส าหรับการสอบวัดประเมินด้าน

ภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC 
 

กิจกรรมที ่6 ศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง  
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน 
จากโครงการ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างหลักสูตรและเล็งเห็นถึง 
ความส าคัญของศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานที่มีความเชื่อมโยงและเก่ียวข้อง 
 
กิจกรรมที่ 7 การดูแลสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือนให้ตระหนักและมีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและโภชนาการ

ที่เหมาะสม 
2. เพ่ือให้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบัน 
3.  
กิจกรรมที่ 8 เวทย์มนต์การปรุงอาหาร ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือนให้มีทักษะในการประกอบอาหารโดยการประยุกต์ใช้กลิ่น 
2. เพ่ือให้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนน าความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการ

ท างาน 
 
กิจกรรมที่9 จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่อนาคต กับความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหารของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับส านักกิจการพิเศษ โครงการอาหารกลางวัน 1 และข้าราชการบ านาญสังกัด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการสืบสานงานด้าน
อาหารวัฒนธรรมอาหาร 

2. เพ่ือให้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการท างาน 
 

กิจกรรมที่10 Mixology Bartending Service Course ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาโรงเรียนการเรือนในด้านการผสมเครื่องและด้านการบริการ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนน าความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการ

ท างาน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

          นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ในการใช้เครื่องคิดเลขและการใช้โปรแกรมค านวณพ้ืนฐาน และ 
สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต   
1. เพ่ือนักศึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพเป็นบุคคลากรทางด้านอาหาร มีความรู้และ

ทักษะ ตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะมารยาทในการเข้าสังคมธรรมเนียมปฏิบัติสากลให้

เหมาะสมกับความเป็นสวนดุสิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้ในอนาคต 
 

กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเชฟ “Farm To Cuisine” 
1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับความรู้ในเรื่องการเลือกวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ วิธีการเตรียมที่

ถูกต้อง วิธีการหั่นตัดแต่ง วิธีการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ส่วนต่างๆอย่างถูกต้อง รวมถึงการบรรจุเพื่อการค้า 
2. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีทักษะทางด้านการประกอบอาหารและเข้าใจถึงกระบวนการผลิตอาหารที่

ถูกวิธีเพ่ือลดการสูญเสียของวัตถุดิบ 
3. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพเชฟได้ 
 
กิจกรรมที่ 4 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว 
นักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาอังกฤษส าหรับงานครัวเพ่ิม

มากขึ้น 
 
กิจกรรมที่ 5 เข้าใจภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และและสามารถเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษได้ 
 
กิจกรรมที ่6 ศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง 

          1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เกี่ยว 
เพ่ิมข้ึนจากโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 
           2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างหลักสูตรและเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 
          3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าในกรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 

 
กิจกรรมที่ 7 การดูแลสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
1. นักศึกษาทีร่่วมกิจกรรมมีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและโภชนาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับนักศึกษา  
3. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
กิจกรรมที่ 8 เวทย์มนต์การปรุงอาหาร ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และทักษะในการปรุงประกอบอาหารโดยการประยุกต์ใช้กลิ่น 
2. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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กิจกรรมที่  9 จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่อนาคต กับความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหารของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับส านักกิจการพิเศษ โครงการอาหารกลางวัน1 และข้าราชการบ านาญสังกัด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนเห็นความส าคัญในการสืบสานงานด้านอาหารวัฒนธรรมอาหาร 
2. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการท างาน 
 
กิจกรรมที่10 Mixology Bartending Service Course ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ 
1. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพในด้านการผสมเครื่องและด้านการบริการ 
2. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนน าความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการท างาน 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  
นักศึกษามีองค์ความรู้ในการใช้เครื่องคิดเลขและการใช้โปรแกรมค านวณพ้ืนฐาน และสามารถน าองค์

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต  
1. นักศึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพเป็นบุคคลากรทางด้านอาหาร มีความรู้และ

ทักษะ ตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะมารยาทในการเข้าสังคมธรรมเนียมปฏิบัติสากลให้เหมาะสมกับ

ความเป็นสวนดุสิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้ในอนาคต 
 
กิจกรรมที ่3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเชฟ “Farm To Cuisine” 
1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเลือกวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ วิธีการ

เตรียมที่ถูกต้อง วิธีการหั่นตัดแต่ง วิธีการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ส่วนต่างๆอย่างถูกต้อง รวมถึงการบรรจุเพ่ือ
การค้า 

2. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีทักษะทางด้านการประกอบอาหารและเข้าใจถึงกระบวนการผลิตอาหารที่
ถูกวิธีเพ่ือลดการสูญเสียของวัตถุดิบ 

3. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพเชฟได้ 
 
กิจกรรมที่ 4 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว 
ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการประกอบอาชีพด้านอาหาร 
 
กิจกรรมที่ 5 เข้าใจภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมสามารถเตรียมตัว และเข้าใจแนวทางการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
 
กิจกรรมที ่6 ศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง 

           1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เกี่ยว 
เพ่ิมข้ึนจากโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 
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           2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างหลักสูตรและเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 
           3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าในกรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 
 

กิจกรรมที่ 7 การดูแลสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความตระหนักและมีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและโภชนาการได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 
 
กิจกรรมที่ 8 เวทย์มนต์การปรุงอาหาร ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
นักศึกษาโรงเรียนการเรือนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
กิจกรรมที่  9 จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่อนาคต กับความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหารของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับส านักกิจการพิเศษ โครงการอาหารกลางวัน1 และข้าราชการบ านาญสังกัด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการสืบสานงานด้านอาหารวัฒนธรรม
อาหาร 

 
กิจกรรมที่ 10 Mixology Bartending Service Course ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ 
นักศึกษาโรงเรียนการเรือนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาในด้านทักษะ
การค านวณและการใช้
โปรแกรมพื้นฐาน  

- การใช้เคร่ืองคิดเลขและ
การใช้โปรแกรมค านวณพืน้ฐาน 

มกราคม 2564 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย ์

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาในด้าน
บุคลิกภาพความเป็นสวนดสุิต  
 
บรรยายให้ความรู้และกิจกรรม 
workshop ในหัวข้อ 
1) ความส าคัญของบุคลิกภาพ
ต่อการบริการและการวิเคราะห์
ตนเองเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความ

มกราคม 2564 
1 วัน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

หลักสูตรโภชนาการชะลอวัย 
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กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

พร้อมนักศึกษาในด้าน
บุคลิกภาพความเป็นสวนดสุิต 
(โภชนาการชะลอวัย) 
- บรรยายให้ความรู้และ
กิจกรรม workshop ในหัวข้อ 
1) ความส าคัญของบุคลิกภาพ
ต่อการบริการและการวิเคราะห์
ตนเองเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
2) การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ 
เพื่อเสริมสร้างบุคลิกที่ดีและ
เหมาะสมพร้อมฝึกปฏิบัต ิ
3) การแสดงออกต่อหน้า
สาธารณชน 
- การจัดประกวดบุคลิกภาพ
ระดับคณะ 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาสู่ความเปน็เชฟ 
“Farm To Cuisine” 
- บรรยายให้ความรู้และ
กิจกรรม workshop ในหัวข้อ
ดังต่อไปนี ้
- บรรยายเร่ืองการเลือกวัตถุดิบ
ประเภทเนื้อสัตว ์
- สาธิตวิธีการเตรียมที่ถูกต้อง 
วิธีการห่ันตัดแต่งส่วนต่างๆของ
เนื้อสัตว์ วิธีการประกอบอาหาร
จากเนื้อสัตว์ส่วนต่างๆอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงการบรรจุเพื่อ
การค้า 

กุมภาพันธ์ 2564 ตึก ICS 21 และ 42 - คณบด ี
- คณะกรรมการด้านกิจการ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและบริการ 

กิจกรรมที่ 4 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานครัว 
- บรรยายให้ความรู้และ
กิจกรรม workshop ในหัวข้อ
“ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว” 

ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ผศ.ดร.นราธิป ปณุเกษม 

กิจกรรมที่ 5 เข้าใจ
ภาษาอังกฤษ TOEIC เป็น
อย่างไร 
- บรรยายให้ความรู้และ
กิจกรรม workshop ในหัวข้อ 

มีนาคม 2564 
3 ชั่วโมง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 
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กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

“เข้าใจภาษาอังกฤษ TOEIC 
เป็นอย่างไร” โดยวิทยากร ที่มี
ประสบการณ์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 6 ศิลปะประดษิฐ์
กับการบูรณาการกับงานที่
เก่ียวข้อง 

กุมภาพันธ์ 2564 
3 ชั่วโมง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ถนน
สิรินธร hall 2 

ผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม 
อาจารย์ปรมะ รอดม่วง 

กิจกรรมที่ 7 การดูแลสุขภาพ
และโภชนาการที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยร่วมกับคณะ
พยาบาลศาสตร ์

กุมภาพันธ์ 2564  
3 ชั่วโมง 

ห้อง Hall 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 
พระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
สวนดุสติ ถนนสิรินธร 

- คณบด ี
- คณะกรรมการด้านกิจการ
นักศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 8 อบรมหลักสูตร 
“เวทย์มนต์การปรุงอาหาร” 
ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 

มกราคม 2564  
3 ชั่วโมง 

ห้อง Hall 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 
พระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
สวนดุสติ ถนนสิรินธร 

- คณบด ี
- คณะกรรมการด้านกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 9 เสวนาความรู้ 
“จากอดีตถึงปัจจุบนั สู่อนาคต 
กับความเป็นมหาวิทยาลัยชัน้
น าดา้นอาหารของมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ” ร่วมกับส านักกิจการ
พิเศษ โครงการอาหารกลางวนั 
1 และข้าราชการบ านาญสังกัด
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

มกราคม 2564  
3 ชั่วโมง 

ห้อง Hall 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 
พระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
สวนดุสติ ถนนสิรินธร 

- คณบด ี
- คณะกรรมการด้านกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 10 อบรมหลักสูตร 
“Mixology Bartending 
Service Course” ร่วมกับ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและ  
การบริการ 

มีนาคม 2564 
3 ชั่วโมง 

ห้อง Hall 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 
พระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
สวนดุสติ ถนนสิรินธร 

- คณบด ี
- คณะกรรมการด้านกิจการ
นักศึกษา 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ของโรงเรียนการเรือน  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 (รหัส 62-61) ของโรงเรียนการเรือน  

 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ของโรงเรียนการเรือน  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 (รหัส 62-61) ของโรงเรียนการเรือน  
 

กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเชฟ “Farm To Cuisine” 
นักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นปีที่ 1-2 จ านวน 60 คน 

 
กิจกรรมที ่4 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว 

นักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ของโรงเรียนการเรือน  
 
กิจกรรมที่ 5 เข้าใจภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร 
 นักศึกษาโรงเรียนการเรือนรหัส 62 โรงเรียนการเรือน 
 
กิจกรรมที ่6 ศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง  

นักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นปีที่ 1-3  จ านวน 150 คน 
 

กิจกรรมที่ 7 การดูแลสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
นักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นปีที่ 1-3  จ านวน 100 คน 
 

กิจกรรมที่ 8 เวทย์มนต์การปรุงอาหาร ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
นักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นปีที่ 1-3 จ านวน 150 คน 
 

กิจกรรมที่ 9 จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่อนาคต กับความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหารของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ร่วมกับส านักกิจการพิเศษ โครงการอาหารกลางวัน1 และข้าราชการบ านาญสังกัดมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน จ านวน 150 คน 
 

กิจกรรมที ่10 Mixology Bartending Service Course ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
นักศึกษาโรงเรียนการเรือน จ านวน 150 คน 
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8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  

เชิงปริมาณ  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ของโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 (รหัส 62-61) ของโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. นักศึกษามีความรู้และทักษะการค านวนและการใช้โปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นหลังจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต  

เชิงปริมาณ:   1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ของโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 (รหัส 62-61) ของโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 30 
  3. มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสดไม่น้อยกว่า 100 คน 
เชิงคุณภาพ: 1. เพ่ือนักศึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพเป็นบุคคลากรทางด้าน

อาหาร มีความรู้และทักษะ ตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะมารยาทในการเข้าสังคมธรรมเนียม

ปฏิบัติสากลให้เหมาะสมกับความเป็นสวนดุสิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้ในอนาคต 
3. นักศึกษามีความรู้ในด้านพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ิมขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเชฟ “Farm To Cuisine” 

เชิงปริมาณ  1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นปีที่ 1-2  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  2. มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสดไม่น้อยกว่า 100 คน 

   3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเลือกวัตถุดิบประเภท

เนื้อสัตว์ วิธีการเตรียมที่ถูกต้อง วิธีการหั่นตัดแต่ง วิธีการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
รวมถึงการบรรจุเพ่ือการค้า 

          2. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีทักษะทางด้านการประกอบอาหารและเข้าใจถึง
กระบวนการผลิตอาหารที่ถูกวิธีเพ่ือลดการสูญเสียของวัตถุดิบ 

                    3. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพเชฟได้ 
4. นักศึกษามีความรู้เพ่ิมขึ้นในการเลือกวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ วิธีการเตรียมที่ถูกต้อง 

วิธีการหั่นตัดแต่ง วิธีการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ส่วนต่าง ๆ หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 
กิจกรรมที ่4 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว 

เชิงปริมาณ   1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   2. มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสดไม่น้อยกว่า 100 คน 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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เชิงคุณภาพ นักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานครัวเพ่ิมมากข้ึนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
กิจกรรมที่ 5 เข้าใจภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร 

เชิงปริมาณ   1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษและความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
กิจกรรมที ่6 ศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง  

เชิงปริมาณ  1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 
       2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85% 
 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ิมข้ึนจากโครงการ 

2. นักศึกษาเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างหลักสูตรและเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการเพิ่มขึ้น 

3. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ิมข้ึนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
กิจกรรมที่ 7 การดูแลสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
     เชิงปริมาณ  1. มีจ านวนนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
                     2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85                
   เชิงคุณภาพ  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพ่ิมขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การประกอบอาชีพได้  

 
กิจกรรมที่ 8 เวทย์มนต์การปรุงอาหาร ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
    เชิงปริมาณ  1. มีจ านวนนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
                     2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85                
   เชิงคุณภาพ  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรูแ้ละทักษะในการปรุงอาหารโดยใช้กลิ่นในการปรุง

ประกอบอาหารเพ่ิมข้ึนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การประกอบอาชีพได้ 
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กิจกรรมที่ 9 จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่อนาคต กับความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหารของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ร่วมกับส านักกิจการพิเศษ โครงการอาหารกลางวัน1 และข้าราชการบ านาญสังกัดมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
    เชิงปริมาณ  1. มีจ านวนนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
                     2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85                
   เชิงคุณภาพ  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหาร

สวนดุสิตเพ่ิมข้ึนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การประกอบอาชีพได้ 

 
กิจกรรมที ่10 Mixology Bartending Service Course ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
    เชิงปริมาณ  1. มีจ านวนนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
                     2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85                
   เชิงคุณภาพ  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู ้และทักษะในการผสมเครื่องดื่มเพ่ิมขึ้นหลังจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การประกอบอาชีพได้ 

  
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563  
     รวมเป็นเงิน  56,800 บาท 
 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการค านวณและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 2,400 บาท  

 1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร         2,400 บาท 

ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ 600 x 4 ชั่วโมง  2,400 บาท 
  รวมเป็นเงิน        2,400 บาท 

 หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 2.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า  (In Kind) 

-  ค่าตอบแทน        18,000 บาท 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชม. x 5 คน 18,000 บาท 

รวมเป็นเงิน        18,000 บาท 
  หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต (โภชนาการชะลอวัย) 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563 
รวมทั้งสิ้น 8,300 บาท  

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 3 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 1,200 บาท  3,600 บาท  
ค่าตอบแทนเหมาจ่าย       1,000 บาท 

 เงินรางวัลชนะเลิศ        1,500 บาท 
 เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     1,000 บาท 

  เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     700 บาท 
  เงินรางวัลชมเชย 1 อันดับ      500 บาท 
   รวมเป็นเงิน       8,300 บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเชฟ “Farm To Cuisine” 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563 
รวมเป็นเงิน 7,000 บาท 

 -  ค่าใช้สอย (วัตถุดิบ)      6,000 บาท 
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย       1,000 บาท 

   รวมเป็นเงิน 7,000 บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมที ่4 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563 
รวมเป็นเงิน 4,600 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 3 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 1,200 บาท  3,600 บาท  
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย       1,000 บาท 

   รวมเป็นเงิน 4,600 บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมที่ 5 เข้าใจภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563 
รวมเป็นเงิน 4,600 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 3 ชั่วโมง x 1,200 บาท    3,600 บาท  
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย       1,000 บาท 

   รวมเป็นเงิน 4,600 บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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กิจกรรมที ่6 ศิลปะประดิษฐ์กับการบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563 
รวมเป็นเงิน 4,900 บาท 

- ค่าใช้สอย (วัตถุดิบ)      3,900   บาท 
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย      1,000 บาท 

   รวมเป็นเงิน 4,900 บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมที่ 7 การดูแลสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563 
รวมเป็นเงิน 4,600 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 3 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 600 บาท  3,600 บาท  
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย       1,000 บาท 

   รวมเป็นเงิน 4,600 บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมที่ 8 เวทย์มนต์การปรุงอาหาร ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563 
รวมเป็นเงิน 8,200 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 3 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 1,200 บาท  7,200 บาท 
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย       1,000 บาท  

   รวมเป็นเงิน 8,200 บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมที่ 9 จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่อนาคต กับความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหารของมหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต ร่วมกับส านักกิจการพิเศษ โครงการอาหารกลางวัน1 และข้าราชการบ านาญสังกัดมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563 
รวมเป็นเงิน 8,200 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 3 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 600 บาท  7,200 บาท  
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย       1,000 บาท 

   รวมเป็นเงิน 8,200 บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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กิจกรรมที1่0 Mixology Bartending Service Course ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 งบประมาณท่ีไดร้ับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 2563 
รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 3 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 600 บาท  1,800 บาท  
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย       1,000 บาท 
- ค่าใช้สอย (วัตถุดิบ)      1,200 บาท 

   รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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 แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ 

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

1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 

 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหารและ

การจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนการเรือนเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (รหัส 60 61 62 และ 63) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบ
อาหาร (รหัส 63) สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
(รหัส63) สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร (รหัส 60) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 60 61 62 และ63)  และมีหน่วยงานที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คือ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ทางศตวรรษที่ 21 (3R8C) ได้แก่ กลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ และความ
เป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การ
เป็นมืออาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามแนวประกันคุณภาพการศึกษา  

 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตแบบไหนที่ตรงใจ

นายจ้าง 
โรงเรียนการเรือน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน

เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจัดกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านอาหาร โดยผ่านการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการจริงในทุกๆด้าน รวมทั้งการเตรียมข้อมูลในการเลือกอาชีพในอนาคต ค าแนะน า
เกี่ยวกับการสมัครงาน แนวทางการศึกษาต่อ รวมถึงแหล่งงาน สถานศึกษา และมีตัวแทนสถานประกอบการในแต่
ละสาขาวิชามาแนะน าเกี่ยวกับความต้องการบัณฑิตของนายจ้าง และมีศาสตร์การเตรียมโหงวเฮ้งในการสมัครงาน 
การเขียน Portfolio เทคนิคการถ่ายภาพท า Portfolio บุคลิกภาพในเชิงบวก และอ่ืนๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรม 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพของตนเองตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้คลอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวนดุสิต 
(SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการ
ด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรมจริยธรรม 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2563 
ปัจจุบันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยควรได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทต่อการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ

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

นายจ้าง 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการร่วมกับ

การเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเริ่มต้นสู่การท างานและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
4. เพื่อให้นักศึกษาได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศส าหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
5. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการเตรียม portfolio ให้มีความน่าสนใจ 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2563 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ และมีความเข้าใจในการด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้สอดคล้องต่อ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตแบบไหนที่ตรงใจ

นายจ้าง 
1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการร่วมกับการเรียน

การสอนรายวิชาต่าง ๆ 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม 
3. นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นสู่การท างานและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
4. นักศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศส าหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
5. นักศึกษาได้มีแนวทางในการเตรียม portfolio ให้มีความน่าสนใจ 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2563 
นักศึกษาได้รับรู้ และมีความเข้าใจเรื่องการประกับคุณภาพการศึกษา  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตแบบไหนที่ตรงใจ

นายจ้าง 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากสถานประกอบการมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพใน

อนาคตได้ 
2. นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม 
3. นักศึกษามีความพร้อมในการเริ่มต้นสู่การท างานและการศึกษาต่อ 
4. นักศึกษาสามารถเตรียม portfolio ให้มีความสนใจ 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2563 
นักศึกษาสามารถน ารับรู้ และมีความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับใช้ในการเรียน        

การจัดกิจกรรม และการท างานในอนาคตได้ 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้ าสู่
ตลาดแรงงาน บัณฑิตแบบ
ไหนที่ตรงใจนายจ้าง 
    - กิจกรรมย่อยที่ 1 ปัจฉิม
นิเทศโรงเรียนการเรือน ปี
การศึกษา 2563 
 
   - กิจกรรมย่อยที่ 2 เตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
7 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
Hall 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

 
 
 
 
โรงเรียนการเรือน 
 
 
 
โรงเรียนการเรือน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามแนวทางประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

21 พฤษภาคม 2564 ห้อง Hall 2 และ 
Hall 3 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 
พรรษา มหาวชิราลง
กรณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

โรงเรียนการเรือน 
 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตแบบไหนที่ตรงใจ
นายจ้าง 

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2563 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนการเรือนมีส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตแบบไหนที่ตรงใจ

นายจ้าง 
 เชิงปริมาณ  1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพและปฏิบัติงานได้จริง 
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        2. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นก้าวสู่การท างานและการศึกษาต่อและ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม รวมทั้งการมีมีจิตส านึกที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถวางแผนการท างานและการด าเนินชีวิตในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานเพ่ิมมากข้ึนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2563 
 เชิงปริมาณ  มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาสามารถน ารับรู้ และมีความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับ
ใช้ในการเรียน การจัดกิจกรรม และการท างานในอนาคตได้ 

  2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในแนวทางประกับคุณภาพการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 

 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ  
ปีการศึกษา 2564 รวมเป็นเงิน 25,800 บาท 
 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตแบบไหนที่ตรงใจนายจ้าง 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ปีการศึกษา 
2563 รวมเป็นเงิน 24,800 บาท 
 

กิจกรรมย่อย 1.1 ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2563 
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร  1,200 x 2 ชั่วโมง x 5 คน   12,000 บาท  
 -  ค่าใช้สอย          4,400 บาท 

-  ค่าวัสดุ        4,800 บาท 
   รวมเป็นเงิน 21,200  บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมย่อย 1.2 เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 -  ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 x 3 ชั่วโมง  x 1 คน)    3,600 บาท 
  รวมเป็นเงิน 3,600 บาท 

 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(In cash) 
-  ค่าวัสดุ        1,000 บาท 

   รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: นิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาโรงเรียนการเรือน (ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์) 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัชนก นุกิจ                       

ต าแหน่ง      รองคณบดีโรงเรียนการเรือน                                                 
โทรศัพท ์     024239449-50                       
E-mail   natchanoknukit.66@gmail.com, food@dusit.ac.th        

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหารและ
การจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในปีการศึกษา 2563 
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โรงเรียนการเรือนมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แบ่งตามหลักสูตรได้ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และมี
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คือ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ดังนั้นการจัด
โครงการจึงเป็นกิจกรรมที่ท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาด้านทักษะการ
เรียนรู้ทางศตวรรษที่ 21 (3R8C) และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของโรงเรียนการเรือนจึงควรอย่างยิ่งที่จะ
จัดให้มีการแสดงผลงานเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการประกอบอาหาร การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และ
การวิจัย เพ่ือให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างนักคหกรรมศาสตร์ 
นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง ท าให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเป็นแหล่ง
อ้างอิงด้านการอาหารและคหกรรมศาสตร์ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  

1. เ พ่ือเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ส าหรับนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ 

2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรจาก
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร ์

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาด้านอาหารและ 
คหกรรมศาสตร์ 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ทั้งด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ 
2. นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์

ได้รับองค์ความรู้ในด้านการประกอบอาหารและคหกรรมศาสตร์ 
3. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหาร

และคหกรรมศาสตร์ 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1.  นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปน าองค์ความรู้ในด้านการประกอบอาหารและคหกรรมศาสตร์ไป
พัฒนาและต่อยอดในอนาคตได้ 

2. นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิจัยด้านการประกอบอาหาร
และคหกรรมศาสตร์ 

3. มีการกิจกรรมอ่ืนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรม
ศาสตร์ 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. ประชุม วางแผนรูปแบบการ
ด าเนินงาน 

ธันวาคม 2563 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

2. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มกราคม 2564 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

3. เปิดรับลงทะเบียนผลงานวิจัย  
- การน าเสนอรูปแบบโปสเตอร์ 

มกราคม 2564 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

4. นักศึกษา และอาจารย์มีการ
วางแผนเพื่ อท า งานวิ จัยและ
สิ่งประดิษฐ์  

มกราคม 2564 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคัดเลือก
ผลงานของนักศึกษาเพื่อน าเสนอ
ภาคบรรยายและรปูแบบโปสเตอร ์

กุมภาพันธ ์2564 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

6. นักศึกษาเตรียมพร้อมในการ
เตรียมงานแสดงผลงานวิชาการ  
- จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ 
- จัดเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารและ
ประดิษฐ ์

เมษายน-พฤษภาคม 
2564 

Hall 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

โรงเรียนการเรือน 

7 .  นั กศึ กษาน า เสนอผลงาน
รูปแบบโปสเตอร์ 

เมษายน-พฤษภาคม 
2564 

Hall 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

โรงเรียนการเรือน 

8. สรุป ประเมินผล และจัดท า
เล่ม proceeding เผยแพร่ผลงาน 

พฤษภาคม 2564 ส านักงานโรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียนการเรือน 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 โรงเรียนการเรือน อย่างน้อย 60 คน เข้าร่วมน าเสนอผลงาน  
2. นักศึกษาโรงเรียนการเรือน จ านวน 80 คน มีส่วนร่วมชมงานนิทรรศการ 
2. อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือน จ านวน 30 คน 

3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์เข้า
ร่วมน าเสนอผลงานและร่วมงานนิทรรศการ 

 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 โรงเรียนการเรือน จ านวน 60 คนได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน 

2. อาจารย์ ได้มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการน าเสนอผลงาน 
      3. นักศึกษาโรงเรียนการเรือน 80 คน เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ 
จ านวน 30 คน 
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4. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้านอาหารและคหกร
รมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 สถาบัน 

 
 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาและบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้น าเสนอผลงานวิจัย/

ผลงานสร้างสรรค์ท้ังด้านอาหารและสิ่งประดิษฐ์ 
        2. นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับองค์ความรู้จากการ 

  น าเสนอผลงานวิชาการ 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 งบประมาณอ่ืนๆ งบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ 
ปีการศึกษา 2563 รวมเป็นเงิน 45,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 46,600 บาท 
- ค่าใช้สอย ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท านิทรรศการและผลิตภัณฑ์ 40 บูธx800 บาท  32,000 บาท 
- ค่าวัสดุ ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายชื่องาน ประกาศนียบัตร ฯลฯ    13,000 บาท 

รวมเป็นเงิน  45,000 บาท 
หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ 

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

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. หลักการและเหตุผล  

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่จ าเป็นจะต้องจัด
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการกับ



แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 Page 2 
 

กิจการนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการการสร้าง
มาตรฐาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาทางด้านทาง สังคม สติปัญญา รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในเรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

โรงเรียนการเรือนจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัด “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิต
สาธารณะ” เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม
ของไทย 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

2. เพ่ือสร้างจิตสาธารณะในการเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทย 
3. เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
 

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

3. มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในการเรียนได้ไปประยุกต์ใช้ 
 2. นักศึกษาตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะในการด าเนินชีวิต 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 พิธีไหว้คร ูประจ าปี
การศึกษา 2562  
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษาส่งเสริมเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของไทย 
 

29 ตุลาคม 2563 ห้อง hall 4 ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

- คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
- คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

กิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมต้อนรับ 
Miss Universe โดยการออกบูธ
สาธิตและร่วมท ากิจกรรมกับผู้
เข้าประกวด Miss Universe  
1. บูธสาธิตแกะสลักสบู่ 
2. บูธสาธิตผสมเครื่องดื่ม มอคเทล
(mixologist) 

25 กันยายน 2563 อาคาร รักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 
ผศ.ดร. ณัชนก นุกิจ 
ผศ.ดร. สายบังอร ปานพรม 
ผศ.ดร. พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
อาจารย์ ธนิกานต์ นับวันดี 
อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน 
อาจารย์ปรมะ รอดม่วง 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

3. บูธสาธิตโรลมากิ 
4. บูธร้อยมาลัย 
กิจกรรมที่ 3 จิตอาสาสาย 
“Handmade & Cooking” 
1. ประชาสัมพันธ์อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษาโรงเรียนการ
เรือนร่วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุน
ค่าวัตถุดิบในการจัดกิจกรรม 
2. รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาเพ่ือ
ท ากิจกรรม Handmade & 
Cooking 
3. รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาใน
การร่วมกิจกรรมมอบอาหารและ
ถุงผ้า จากกิจกรรม Handmade 
& Cooking 

กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
- นักศึกษาจิตอาสาโรงเรียน
การเรือน 

สรุป และทบทวนกิจกรรม พฤศจิกายน 2563 ส านักงานโรงเรียนการเรือน - คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
- คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 กิจกรรมที่ 1 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562  
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย 

 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 200 คน 
 

 กิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมต้อนรับ Miss Universe โดยการออกบูธสาธิตและร่วมท ากิจกรรมกับผู้เข้า
ประกวด Miss Universe  
 นักศึกษาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็น
ตัวแทนสาธิตให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe  และทีมผู้จัดการประกวด 
 
 กิจกรรมที่ 3 จิตอาสาสาย Handmade & Cooking 
 บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาโรงเรียนการเรือน 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 กิจกรรมที่ 1 ไหว้ครูสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของไทย 
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เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
                2. เพ่ือสร้างจิตสาธารณะในการเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทย 

               3. มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  
  4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และวัฒธรรมในด้าน

อาหารเพิ่มข้ึนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  
 กิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมต้อนรับ Miss Universe โดยการออกบูธสาธิตและร่วมท ากิจกรรมกับผู้เข้า
ประกวด Miss Universe  

เชิงปริมาณ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวน 100 คน คือ ผู้เข้าประกวดMiss Universe 30 คน และ 
ทีมผู้จัดการประกวด 50 คน นักศึกษาและอาจารย์ประจ าบูธสาธิต 
 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและศิลปประดิษฐ์ใน
ทักษะวิชาชีพที่ได้เรียนในชั้นเรียน 
                 2. เพ่ือสร้างจิตสาธารณะในการเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทย 
 
 กิจกรรมที่ 3 จิตอาสาสาย Handmade & Cooking 

เชิงปริมาณ  1. บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสาโรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ 1-4 ร่วมบริจาคเงินเป็น
จ านวนเงินไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 

  2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Handmade & Cooking จ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน 
 เชิงคุณภาพ  1. บุคลากร และนักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม โดยเป็น
ทั้งผู้บริจาค และผู้ลงแรงในการจัดกิจกรรม 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ งบบริหารกายเพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2563 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 16,300 บาท  
 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) 

1. กิจกรรมที่ 1 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย 
 
รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 15,500 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash) 
- ค่าวัสดุต่างๆ และอุปกรณ์               15,500 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 6 คน x 4 วัน  

15,500 
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ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) 

รวมทั้งสิ้น 86,400 บาท 
 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมต้อนรับ Miss Universe โดยการออกบูธสาธิต
และร่วมท ากิจกรรมกับผู้เข้าประกวด Miss Universe  
ไม่ใช้งบประมาณ 

- 

3 กิจกรรมที่ 3 จิตอาสาสาย Handmade & Cooking 
รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น   800 บาท 
ค่าใช้สอย     800 บาท 
 

800 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน 
ชื่อโครงการ: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

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

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องด้วยการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความเปลี่ยนแปลงจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบ

การศึกษา และระเบียบข้อบังคับต่างๆ การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา 
เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต สามารถปรับตัวในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงเรียนการเรือนจึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็นการแนะน าแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพ่ือให้
นักศึกษาได้รับข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  เป็นการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมอันเป็น
รากฐานส าคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพของตนเอง
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้คลอบคลุมถึง 3R8C ความเป็นสวน
ดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรมจริยธรรม  

 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และแนวทางการใช้ชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษา 

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีระหว่าง
หลักสูตร และระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีกับรุ่นน้องและอาจารย์ 

4. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
 

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

ระดับอุดมศึกษา 
3. นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีระหว่างหลักสูตร 

และระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
4. นักศึกษาไดร้ับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. นักศึกษาได้น าวัฒนธรรม แนวปฏิบัติ และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และชีวิตการท างานในอนาคต 

2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอนาคต 
3. นักศึกษาได้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษาได้น ากระบวนการท างานเป็นทีมไปใช้ในการท างาน 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
วิธีด าเนินงาน 
ลงทะเบียนผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโรงเรียน 
การเรือน 
คณบดีโรงเรียนการเรือน  
กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่
นักศึกษา 
สรุปและประเมินผลโครงการ 

13 สิงหาคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2563 

Hall 2 3 และ 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 
 
 
ส านักงานคณะ 

คณะกรรมการด้านกิจการ
นักศึกษา 
 
 
 
 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาทุกหลักสูตรมีส่วนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

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

         ระดับอุดมศึกษา 
       3. นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม และสร้างความสามัคคี 

         ระหว่างหลักสูตร และระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
     4. นักศึกษาไดร้ับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
     5. นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และสามารถแต่งกายได้อย่างถูกระเบียบ 

และสามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้ 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ งบบริหารกายเพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2563 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น - บาท  
ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - 
 

 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาด้านโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพ่ือการดูแลสุขภาพ 

แบบองค์รวม 
1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ   น.ส.ธิติมา แก้วมณี 

 ต าแหน่ง   รองคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 โทร. (ภายใน/มือถือ)   0 2423 9449-50 / 08 385 7534 
 E-mail/Line ID   thitittal@hotmail.com /  

2. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ   ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 
 ต าแหน่ง   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ 
              อาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 
 โทร. (ภายใน/มือถือ)   0 2423 9449-50 / 08 0617 2529 
 E-mail/Line ID   tita.ann@hotmail.com /  

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 
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 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

1. พันธกิจ :  SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
     ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของ
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรฯ จึงได้ท าการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มวิชาด้านโภชนาการและวิชาด้านการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ โรงเรียนการเรือน คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์บริหารกาย
เพ่ือสุขภาพ ส านักกิจการพิเศษ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพ่ือการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย คุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ โดยในโครงการฯ มีการจัด
กิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการจัดโปรแกรมด้านการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ และกิจกรรม
การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารและโภชนาการ
มีบทบาททีส่ าคัญต่อสุขภาพ จึงต้องมีการเลือกสารอาหารที่มีประโยชน์ สมดุล ถูกหลักโภชนาการ และให้พลังงาน
ที่เพียงพอ รวมทั้งต้องมีการออกก าลังกายอยู่สม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความแข็งแรงและปรับสมดุลให้กับร่างกาย ดังนั้น
โครงการนี้จึงเป็นการส่งเสริมทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะน าองค์ความรู้
ทางด้านโภชนาการและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายไปสู่การดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งได้มี การเรียนรู้
ประสบการณ์โดยตรงจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ทางด้านโภชนาการและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไปใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาด้านโภชนาการ 
และวิชาด้านการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  

2. เพ่ือส่งเสริมทักษะการจัดโปรแกรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการร่วมกับการออกก าลังกาย 
เพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับนักศึกษา และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทางด้านการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
2. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทางด้านการออกก าลังกายเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

3. ได้มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งในด้านการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 
และวิธีการออกก าลังกายโดยมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการการออกก าลังกายอย่างถูกต้อง 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. นักศึกษามีองค์ความรู้และทักษะที่ทันสมัยในด้านการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ และการออก

ก าลังกายเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพต่อไป 

2. นักศึกษามีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
บุคลิกภาพ อารมณ ์ทัศนคติ สติปัญญา สังคมเป็นไปในทางที่ดีข้ึน  
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 การจัดโปรแกรมด้านการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 
- บรรยายให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหาร
ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  

ก.ย.-ต.ค. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 
อ.ยศสินี หัวดง 
อ.สุนิทรา ชัยภัย 

- ตรวจสุขภาพ โดยพิจารณาจากค่าทาง
ชีวเคมีในเลือด 

ก.ย.-ต.ค. 63 โรงพยาบาลวชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ 

- วางแผนและรายงานการบริโภคอาหาร
ตามหลักโภชนาการของแต่ละบุคคล  

ก.ย. 63-ก.ค. 64 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 
อ.ยศสินี หัวดง 
อ.สุนิทรา ชัยภัย 

- ติดตามผลจากค่าทางชีวเคมีในเลือด ก.พ. 64 
ส.ค. 64 

โรงพยาบาลวชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
- บรรยายและสาธิตการออกก าลังกาย
รูปแบบต่างๆ และการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกวิธี 

ก.ย.-ต.ค. 63 ศูนย์ออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อ.ปิยวรรณ อยู่ดี 
คณะครุศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

- ตรวจและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ก.ย.-ต.ค. 63 ศูนย์ออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อ.ปิยวรรณ อยู่ดี 
คณะครุศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ศูนย์บริหารกายเพ่ือสุขภาพ 
ส านักกิจการพิเศษ 

- จัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล 

ก.ย. 63-ก.ค. 64 ศูนย์ออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อ.ปิยวรรณ อยู่ดี 
คณะครุศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ศูนย์บริหารกายเพ่ือสุขภาพ 
ส านักกิจการพิเศษ 

- ติดตามผลโดยการตรวจและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

พ.ย. 63 
ก.พ., พ.ค. และ 
ส.ค. 64 

ศูนย์ออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อ.ปิยวรรณ อยู่ดี 
คณะครุศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
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กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ศูนย์บริหารกายเพ่ือสุขภาพ 
ส านักกิจการพิเศษ 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 

 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ: 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพแบบองค์

รวม ในด้านร่างกาย บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ และสังคมเป็นไปในทางที่ดีข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ:  1. นักศึกษามีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได้น าองค์ความรู้และทักษะ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น   39,900   บาท  
- ค่าตรวจเลือดทางชีวเคมี ประกอบด้วย 
 - HbA1C  150 บาท x 15 คน x 3 ครั้ง  6,750  บาท 
 - Total Cholesterol 60 บาท x 15 คน x 3 ครั้ง  2,700  บาท 
 - Triglyceride  60 บาท x 15 คน x 3 ครั้ง  2,700  บาท 
 - LDL- Cholesterol 150 บาท x 15 คน x 3 ครั้ง  6,750  บาท 
 - HDL- Cholesterol 100 บาท x 15 คน x 3 ครั้ง  4,500  บาท 
- ค่าใช้บริการศูนย์สุขภาพ เหมาจ่ายตลอดภาคการศึกษา  

500 บาท x 15 คน x 2 ภาคการศึกษา 15,000   บาท 
 - ค่าจัดท าสมุดบันทึกสุขภาพ 100 บาท x 15 คน   1,500  บาท 

 
   รวมเป็นเงิน  39,900   บาท 
 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้าง
 เสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย………… 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพและชะลอวัย…….......…… 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวยศสินี  หัวดง         
ต าแหน่ง      อาจารย์            
โทร. (ภายใน/มือถือ)    9439           
E-mail/Line ID     yotsinee-d@hotmail.com       

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.10 จ านวนวิชาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ตรงกับวิถีใหม่ 
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2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นทีต้่องด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีที่ผ่านมาด้วย) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย เป็นหลักสูตรที่พัฒนาใหม่ และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก มุ่งผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ ทางทฤษฎี และความเชี่ยวชาญการปฏิบัติทาง โภชนาการ โภชนบ าบัดเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย  สามารถประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 
และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าด้านโภชนาการ การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย รวมถึงการวางแผน ดูแลฟื้นฟูสุขภาพ และการชะลอวัย 
 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย มีการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) กับรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเตรียม วิชาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านโภชนาการ และวิชาอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ ได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ทันต่อสภาวะโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านอย่างรวดเร็ว  
 การบูรณาการรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเตรียม วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ด้านโภชนาการ และวิชาอาหารไทยเพ่ือสุขภาพให้เป็นการเรียนการสอนเชิงรุกนั้น จะต้องเกิดจากการ
สร้างความพร้อมของผู้สอน ผู้เรียน รวมถึงสื่อการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา อันเกิดจาก
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จริง นับเป็นหัวใจหลักในการ
พัฒนานักศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ครบทุกด้าน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง
สอดคล้องและส่งเสริมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย  
 อาหารส ารับ หมายถึง การจัดอาหารหลายชนิดให้อยู่ในส ารับเดียวกัน เช่น มีข้าว แกงเผ็ด แกงจืด 
น้ าพริก ส ารับอาหารไทยในทุกม้ือจะถูกจัดขึ้นอย่างพิถีพิถัน กับข้าวทุกจานที่จัดขึ้นจะต้องมีความสัมพันธ์กัน และ
สมดุลกัน  หากส ารับใดมีอาหารรสเปรี้ยว ก็ต้องมีอาหารรสหวานอีกอย่างหนึ่งส าหรับกินแก้รสกัน มื้อใดมีอาหาร
รสเผ็ดก็จะต้องมีอาหารรสเค็มและแกงจืดรวมอยู่ด้วย นับเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนไทยในการ
สร้างสรรค์อาหารต่างๆ ให้มีความอร่อยน่ารับประทาน และมีคุณค่าด้านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ส ารับอาหารไทย 
แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการรับประทานของคนไทย ซึ่งในสมัยโบราณหรือตามชนบทจะนั่งล้อมวง
รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีกับข้าวหลากหลายวางไว้ตรงกลางวง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันผู้คนนิยมรับประทาน
อาหารส าเร็จรูปมากขึ้น แต่ยังคงมีรูปแบบการจัดวางอาหารที่พัฒนามาจากอาหารส ารับ ท าให้ผู้บริโภคได้รับ
ประทานอาหารที่หลากหลาย มีรสชาติเข้ากันได้ดี หรือ เสริมรสชาติกัน เช่น แกงเผ็ด หรือ แกงส้มจะมีปลาเค็ม 
หรือ ไข่เจียวเป็นเครื่องเคียง ที่ส าคัญคือผู้บริโภคจะได้รับอาหารหลักที่จ าเป็นต่อร่างกายครบทั้ง 5 หมู่ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย เห็นถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดส ารับอาหารไทยให้คงอยู่
สืบต่อไป จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
ตลอดจนให้นักศึกษาร่วมกันสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วย
ปลูกฝังจิตส านึกจรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร ซึ่งการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเกิดทักษะจากการฝึก
ปฏิบัติ จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียน
ของผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงน าไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการเชิงรุกร่วมกับชุมชน ตลอดจนช่วยสร้างและ
พัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 
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3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือ
การสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active 
Learning) 
 2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามหลัก 3R8C (Collaboration Teamwork and Leadership) ด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพ และจัดตกแต่งอาหารให้ถูกต้องตามวัฒนธรรม
ของไทย โดยการใช้ความรู้จากวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเตรียม วิชาอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ และ
สามารถใช้โปรแกรมค านวณคุณค่าทางโภชนาการประเมินพลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากต ารับอาหาร   
 4. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. นักศึกษาเกิดทักษะในการท างานเป็นทีม ความสามัคคีในการร่วมมือท างาน และฝึกภาวะความเป็น
ผู้น าตามหลัก 3R8C (Collaboration Teamwork and Leadership) 
 2. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการใช้โปรแกรมค านวณคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือประเมิน
พลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากต ารับอาหาร 
 3. นักศึกษาสามารถพัฒนาต ารับอาหารเพื่อสุขภาพได ้
 4. นักศึกษาสามารถจัดตกแต่งอาหารให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของไทยได ้
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. นักศึกษาสามารถออกแบบรายการอาหารและพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพในการเรียนรายวิชาการ
ฝึกปฏิบัติการอาหารอื่นๆได้อย่างเหมาะสม 

2. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมค านวณคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือประเมินพลังงานและสารอาหาร ใน
การเรียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติการอาหารอ่ืนๆได้อย่างเหมาะสม 
 3. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถจัดตกแต่งส ารับ
อาหารด้วยวัสดุสิ่งของแบบไทย 
 4. นักศึกษามีจรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร 
 5. นักศึกษาเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมอาหารจาน Healthy 
ท าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเชิงรุก (Integrated Active Learning) ใน
รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการ
เตรียม และวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ด้านโภชนาการ โดย 
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษารหัส 63 และให้ ช่วยกัน
พัฒนาต ารับอาหารเพื่อสุขภาพ 1 มื้อ โดยต้อง

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 

ศู น ย์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 

อ.ยศสินี  หัวดง  
อ.หทัยชนก ศรีประไพ 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป็นอาหารมื้อหลัก จะเป็นอาหารจานเดียว หรือ
เป็นส ารับอาหารก็ได้ โดยใช้โปรแกรมค านวณ
คุณค่าทางโภชนาการก าหนดมื้ออาหาร ต้องมี
พลังงานไม่เกิน 500 กิโลแคลอรี 
2. ให้นักศึกษาเตรียมวัตถุดิบ หั่น ตัด แต่ง ให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับรายการอาหารนั้น ๆ 
3. น าเสนอต ารับอาหารเพื่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2 การออกแบบเมนูอาหารไทยเพื่อสุขภาพ และจัดตกแต่งตามวัฒนธรรมของไทย 
ท าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเชิงรุก (Integrated Active Learning) ใน
รายวิชาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ โดย 
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษารหัส 63 และให้ช่วยกัน
ออกแบบและจัดส ารับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ 
โดยมีการใช้วัตถุดิบทดแทนเพื่อสุขภาพ และใช้
โปรแกรมค านวณคุณค่าทางโภชนาการก าหนด
มื้ออาหาร 
2. ให้นักศึกษาประกอบอาหาร และตกแต่งส ารับ
อาหารด้วยวัสดุสิ่งของแบบไทย เพื่อเป็นการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. น าเสนอต ารับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ 

เมษายน-
พฤษภาคม 2564 

ศู น ย์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 

ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 

หมายเหตุ: กิจกรรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม
สมรรถภาพและการชะลอวัย รหัส 63 จ านวน 15 คน  
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  1. นักศึกษารหัส 63 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สามารถใช้โปรแกรมค านวณคุณค่าทาง
โภชนาการ เพ่ือประเมินพลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากต ารับอาหาร 
 2. นักศึกษารหัส 63 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สามารถพัฒนาต ารับอาหารเพื่อสุขภาพได ้
 3. นักศึกษารหัส 63 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สามารถจัดตกแต่งอาหารให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของไทยได ้
 4. นักศึกษารหัส 63 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 
 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษารหัส 63 เกิดผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. นักศึกษารหัส 63 ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนมจีรรยาบรรณผู้ประกอบอาหาร  
        3. นักศึกษารหัส 63 มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 
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9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    ไม่ใช้งบประมาณ  
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
  

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
   ไม่มี 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้าง
 เสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า        
ต าแหน่ง      อาจารย์            
โทร. (ภายใน/มือถือ)    9446/0806172529        
E-mail/Line ID     tita_foo@dusit.ac.th       

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.10 สร้างสรรค์พ้ืนที่การจัดการเรียนรู้/สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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2. หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพ

และการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาหลัก 2) กลุ่มทักษะชิวิตและการท างาน 3) ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม  และ 4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
นักศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 เปิดโลกกว้างเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเป็นพัฒนาและเสริมสร้างกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  ร่วมกับ
กลุ่มทักษะชิวิตและการท างาน เพ่ือเป็นการเปิดประสบการณ์เพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาของหลักสูตรให้มีทักษะที่
ตอบสนองต่อโลกอนาคต ในด้านการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่บน
พ้ืนฐานของบุคคลที่มีคุณภาพและมีความส าเร็จในการท างานและการด ารงชีวิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับทักษะและ
สมรรถนะในการเรียนและในการใช้ชีวิต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข ด้วย
การปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัลไทยแลนด์ รวมถึงการส่งเสริมใน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้การผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพัฒนาและเสริมสร้างกลุ่มวิชาหลัก ร่วมกับกลุ่มทักษะชิวิตและการท างาน 
ซึ่งหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ ได้จากการเรียนในชั้นเรียนสู่การ
ปฏิบัติงานจริง โดยมีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 3 การ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการ
ชะลอวัย ซึ่งเป็นพัฒนาและเสริมสร้างกลุ่มวิชาหลักร่วมกับกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการต่อยอดสู่รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร และทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีการส่งเสริม
สมรรถนะทั้งแบบบรรยายให้ความรู้ และปฏิบัติการร่วมกับการแบ่งปันประสบการณ์ (Hands-on Workshop 
and Experience Sharing) ของการเรียนและการใช้ชีวิต กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้
นักศึกษาเป็นคนดีคนเก่ง สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่รอดในสังคมแบบโลกไร้พรมแดนอย่างมีความสุข 
และกิจกรรมที่ 4 คืนความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสู่สังคม ซึ่งเป็นพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมร่วมกับกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรฯ มุ่งเน้นที่จะน างานวิจัย นวัตกรรม 
สื่อ และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตนเอง ซ่ึงต้องมีการใฝ่หาความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านการจัดและบริการอาหารเพ่ือสุขภาพ การ
ออกก าลังกาย และการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับบุคคล
ทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ one page ที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ 

   
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 
 กิจกรรมที่ 1 เปิดโลกกว้างเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ทางด้านโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริม
สมรรถภาพและการชะลอวัยไปใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักโภชนากรชะลอวัยและความเป็นสวนดุสิต 

2. ส่งเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการสืบค้นให้กับนักศึกษาน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพและการด ารงชีวิต 
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3. ส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน มุ่งเน้นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพให้กับนักศึกษา 

4. ส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยการเปิดประสบการณ์  เพ่ิม
โอกาสให้ชีวิต ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้การผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ทางด้านการผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยไป

ใช้ประโยชน์โดยบูรณาร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและความปลอดภัยอาหาร 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานการผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและ

ปลอดภัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพได ้
 กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายและการชะลอวัย 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการที่จ าเป็นต่อการเรียนของหลักสูตรฯ และด้านภาษาอังกฤษในการ
ท าข้อสอบ TOEIC 

2. พัฒนาความรู้ในด้านวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการเรียนของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ ในด้านวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ มาประยุกต์ใช้กับศาสตร์ด้าน

โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย  
กิจกรรมที่ 4 คืนความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสู่สังคม 
1.  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่บุคคลทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่านสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย  
2.  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการใช้วิชาชีพเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์

รวมให้แก่บุคคลทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
กิจกรรมที่ 1 เปิดโลกกว้างเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น

ข้อมูลเชิงวิชาการเฉพาะด้านได้ 
2. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยทั่วไปอย่างมีศิลปะ ระดับและลีลาของการสื่อสารเหมาะสม รวมทั้ง

ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 
3. นักศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และเข้าใจความเป็นสวนดุสิต 
กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้การผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะด้านการผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย 
2. ได้รับประสบการณ์ในการท างานจริง ส่งผลให้เข้าใจกระบวนการในการการผลิตอาหารที่ถูกหลัก

โภชนาการและปลอดภัยจริงในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกายและการชะลอวัย 
1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ในด้านวิชาการไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของ

หลักสูตรได ้
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2. นักศึกษาทราบเกณฑ์ แนวทางการเตรียมตัว และตัวอย่างข้อสอบ TOEIC 
3. นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปได้อย่างมีศิลปะ ระดับ และลีลาของการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้ง

สามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 
กิจกรรมที่ 4 คืนความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสู่สังคม 
1. สื่อออนไลน์ในรูปแบบ one page เกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ ทั้งทางด้านอาหาร โภชนาการ 

การออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการดูแลสุขภาพจากผลงานของ
นักศึกษาหลักสูตรฯ อย่างน้อย 12 เรื่อง 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

กิจกรรมที่ 1 เปิดโลกกว้างเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบค้นข้อมูลเชิงวิชาการเฉพาะด้าน 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั่วไป และการประกอบวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. นักศึกษามีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม รักในวัฒนธรรมความเป็นไทย และภูมิใจใน
ความเป็นสวนดุสิต 

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้การผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1. นักศึกษามีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในด้านการผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยของหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกายและการชะลอวัย 
1. นักศึกษาสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรได้ 
2. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการสมัครสอบ TOEIC และหมั่นฝึกฝนตัวอย่างข้อสอบ TOEIC อย่าง

สม่ าเสมอ 
3. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั่วไป และการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
4. นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการสอบ TOEIC เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การจบการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 4 คืนความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสู่สังคม 
1.  บุคคลทั่วไปได้รับองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากสื่อที่ได้จัดท าข้ึน และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างได้ 
2.  นักศึกษาได้ใช้วิชาชีพเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่บุคคลทั่วไปที่ใส่

ใจสุขภาพ 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วั น ที่ / ร ะ ย ะ เว ล า
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 เปิดโลกกว้างเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. คัดเลือกสถานที่ส าคัญทาง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ไท ย ใน
กรุงเทพฯ เพ่ือจัดกิจกรรม  
2. แบ่ งกลุ่ มนั กศึกษาและ
อธิบายกิจกรรมที่ต้องมีการใช้
ทั กษ ะภ าษ า อั งกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้
จากกิจกรรม 

มกราคม-มีนาคม 
2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

ผศ.ดร.ชุติปภา สวุรรณ
กนิษฐ์ 

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้การผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตอาหารที่ ถู กหลั ก
โภชนาการและปลอดภัย 
2 . ศึ ก ษ าดู ง าน ก ารผ ลิ ต
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
และปลอดภัยกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

เมษายน -มิถุน ายน 
2564 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
- ค รั ว ส วน ดุ สิ ต /
Home/ ร ร .ส า ธิ ต
ละอออุทิศ 
 

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 
อ.ยศสินี หัวดง 
 

กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายและการชะลอวัย 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการท่ีจ าเป็นต่อการเรียนของหลักสูตร 
1 . สอบถามรายวิช าและ
ความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาที่
ได้เรียน 
2. ก าหนดรายวิชาและหัวข้อ
ที่ จ า เป็ นต้อ งมี การเตรียม
ความรู้เพิ่มเติม 
3. อบรมและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ 

สิ งหาคม -กันยายน 
2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

อ.ธิติมา แก้วมณี 
ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษและการจ าลองการสอบ TOEIC 
1. บรรยาย ให้ความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับ
การสอบ TOEIC 
2. แบ่งกลุ่มย่อยท า Hands-
on Workshop and 

สิ งหาคม -กันยายน 
2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

ผศ.ดร.ชุติปภา สวุรรณ
กนิษฐ์  
อ.ธิติมา แก้วมณี 
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กิจกรรมหลัก 
วั น ที่ / ร ะ ย ะ เว ล า
ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

Experience Sharing 
3. ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ ท าก าร
จ าลองการสอบ TOEIC 
กิจกรรมที่ 4 คืนความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสู่สังคม 
1 . จั ด ท า สื่ อ อ อ น ไล น์ ใน
รูปแบบ one page เกี่ยวกับ
เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ ทั้ง
ทางด้านอาหาร โภชนาการ 
การออกก าลังกายในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ ในการดูแล
สุขภาพอย่างน้อย 12 เรื่อง 
2 . น าสื่ อ ใน รูป แบ บ  one 
page ที่ได้จัดท าขึ้นเผยแพร่
ผ่านเวบเพจของทางหลักสูตร
ฯ โรงเรียนการเรียน หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 

เมษายน -กันยายน 
2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

อ.ปิยวรรณ อยู่ดี 
 

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 เปิดโลกกว้างเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชิงปริมาณ  1. นักศึกษา (รหัส 63) มีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
      2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้การผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เชิงปริมาณ  1. นักศึกษา (รหัส 63) มีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
      2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 เชิงคุณภาพ  นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกายและการชะลอวัย 
เชิงปริมาณ  1. นักศึกษา (รหัส 63) มีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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      2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาการท่ีจ าเป็นต่อการเรียนของหลักสูตร 
               2. นักศึกษาได้รับความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษและเข้าใจกระบวนการสอบ 
TOEIC   

กิจกรรมที่ 4 คืนความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสู่สังคม 
เชิงปริมาณ  นักศึกษารหัส 63 เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ตามวิชาชีพไปท าสื่อเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
           2. บุคคลทั่วไปได้รับองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพได้ 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
 ไม่มี 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.นุจริา  รัศมีไพบูลย์ 
ต าแหน่ง    อาจารย์ 
โทร. (ภายใน/มือถือ)  091-9287915  
E-mail/Line ID   nujira56@gmail.com  

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

พันธกิจ :  SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์ การ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้หลักสูตรเป็นแนวทางหนึ่งในการแนะน าและเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจสมัครเข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นหน้าที่หนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการให้เป็นระบบ เพ่ือให้ได้รับทราบ
การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมย่อมส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนานักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งทางหลัสูตรฯ ได้จัดให้มีประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ 
และให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ที่มีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
กับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นสถานการณ์การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนยังมี
การแข่งขันเพ่ือรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่สถาบันมีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายเชิงรุกกันมากขึ้น ท าให้วิทยาลัยฯ จ าต้องมี
การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ จึงมีแนวคิดในการจัดท าโครงการ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้กิจการม ความรู้ บรรยากาศการเรียนรู้และทรัพยากรที่ใช้จัดการศึกษา 
นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงหลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยฯ ผลของโครงการนี้นอกจากจะสร้างการรับรู้แล้ว ยังแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เป็นที่รู้จักของนักเรียน/นักศึกษา ที่
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   

1. เพ่ือออกแบบและสร้าง content  
2. เพ่ือแนะน าข้อมูลการเปิดรับนักศึกษาปี 2564 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมทางคหกรรมศาสตร์ผ่านการสาธิตและการจัดแสดง 
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมทางคหกรรมศาสตร์ผ่านออนไลน์ 
5. เพ่ือแนะน าคหกรรมศาสตร์โครงการคหกรรมศาสตร์คือครอบครัวของเรา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 - จ านวนนักศึกษาใหม่ที่มาสมัครปีการศึกษา 2564 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 - ความส าเร็จของการรับนักศึกษาใหม่ ร้อยละ 90  
 

6. กิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรมหลกั 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. กิจกรรมที่ 1 การออกแบบและ
สร้าง content  

พ.ย. 63 - ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อ.ณัฐธิดา กิจเนตร 
และ อ.เบญจรัตน์ ประพฤทธ์ิตระกูล 

2. กิจกรรมที่ 2 การแนะน าข้อมูล
การเปิดรับนักศึกษาปี 2564 

พ.ย. 63 - ก.พ. 64 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
(ออนไลน์) 

อ.ปวิตรา ภาสุรกลุ 

3. กิจกรรมที่ 3 การประชา พ.ย. 63 - ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ
สถานศึกษาภายนอก 

ผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม และ 
อ.ปรมะ รอดม่วง 
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กิจกรรมหลกั 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

สัมพันธ์และการเผยแพร่กจิกรรม
ทางคหกรรมศาสตร์ผ่านการสาธิต
และการจัดแสดง 

4. กิจกรรมที่ 4 การประชา 
สัมพันธ์และการเผยแพร่กจิกรรม
ทางคหกรรมศาสตร์ผ่านออนไลน ์

พ.ย. 63 - ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(ออนไลน์) 

อ.จารุณี วิเทศ และ  
อ.จันทรกานต์ ทรงเดช 

5. กิจกรรมที่ 5 โครงการแนะน า 
คหกรรมศาสตร์ 

พ.ย. 63 - ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(ออนไลน์) 

อ.ณัฐธิดา กิจเนตร 
และ อ.เบญจรัตน์ ประพฤทธ์ิตระกูล 

6 กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลและ.
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.นุจิรา  รศัมีไพบูลย์และ  
ผศ.พิรมาลย์ บญุธรรม 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
- นักเรียนระดับ ปวช. ปวส. 
- ผู้สนใจ 

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

เชิงคุณภาพ  
- ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ............-............. บาท  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวจารุณี วิเทศ 
ต าแหน่ง    อาจารย์ 
โทร. (ภายใน/มือถือ)  086-339-6186  
E-mail/Line ID   charunee30@gmail.com  

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

พันธกิจ :  SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางคหกรรมศาสตร์ให้มีความ

พร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ สิ่งแวดล้อม เพ่ือน พ่ี และคณาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่ี น้อง และคณาจารย์ ในหลักสูตรฯ โดยกิจกรรมพ่ีสอนน้องคหกรรมศาสตร์ 
มุ่งให้นักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 มีการแสดงออกพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถปรับตัว เรียนรู้ 
ตลอดจนสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางคหกรรมศาสตร์ให้มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการ และมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพ่ือเปิดโลกกว้างสู่ประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และกิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพ่ือเป็น
การติดตามนักศึกษาให้ด าเนินการฝึกงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ยังมุ่งผลิตบัณฑิตทางคหกรรมศาสตร์ให้มีศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ โดย
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้กับ
นักศึกษา เน้นการพัฒนาสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) SDU SPIRIT และสุขภาวะ โดย
บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

ดังนั้นหลักสูตรฯ เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพ่ือให้นักศึกษามีการเรียนรู้  การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ 
ได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. เพ่ือการปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ 
3. เพื่อการปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานประกอบการได้ 
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ 
5. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1.  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1.  นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการปรับตัวในการใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     เป็นอย่างด ี
2.  นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
3.  นักศึกษาสามารถใช้ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์จากโครงการในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 พ่ีสอนน้อง 
คหกรรมศาสตร์ 
วิธีด าเนินงาน 
- รุ่นพีส่อนรุ่นน้องใช้ 
ระบบและแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับ
การเรียน เช่น WBSC, MS Team, 
Zoom  

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2563 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  
โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อาจารย์จารุณี วิเทศ 

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ 
วิธีด าเนินงาน 
- ให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกับ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
คหกรรมศาสตร์ก่อนฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ตุ ล า ค ม  2 5 6 3 -
มกราคม 2564 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  
โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อาจารย์ณัฐธิดา กิจเนตร 

กิ จกรรมที่  3  พัฒ นาคุณ ภ าพ
นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ 
    กิจกรรมที่ 3.1 ตลาดนัด 
คหกรรมศาสตร์ 
วิธีด าเนินงาน 
- ให้นักศึกษาฝึกทักษะ 
วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์และ
จ าหน่ายในสถานการณ์จริง 

ตุ ล า ค ม  2 5 6 3 -
มีนาคม 2564 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  
โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อาจารย์ปรมะ รอดม่วง 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่  3.2 พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
วิธีด าเนินงาน 
- ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน 
หรือการเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ 

ตุลาคม 2563- 
มีนาคม 2564 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  
โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม 

กิ จกรรมที่  4  นิ เทศนั กศึ กษ า
ฝึกงาน 
วิธีด าเนินงาน 
- ก ากับ/ติดตาม การ 
ฝึ กป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พ ขอ ง
นักศึกษาคหกรรมศาสตร ์

เมษายน-มิถุนายน 
2564 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  
โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อ.จันทรกานต์  ทรงเดช 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

สรุปผลการด าเนินโครงการ กรกฎาคม 2564 สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  
 

อาจารย์ผู้ด าเนินกิจกรรม 
 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวนร้อยละ 80 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 เชิงคุณภาพ  
 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ............-............. บาท  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวเบญจรัตน์ ประพฤทธิ์ตระกูล 
ต าแหน่ง    อาจารย์ 
โทร. (ภายใน/มือถือ)  063-559-6362  
E-mail/Line ID   9yooing@gmail.com  

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 

 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
 มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย  
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

พันธกิจ :  SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด : 5.9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้มีนโยบายให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้
ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการสอน ความรู้ด้านอาหารในแขนง
ต่างๆ เช่น การประกอบอาหาร อาหารและโภชนาการ ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร เป็นต้น ความรู้ทางด้านศิลปะ
ประดิษฐ์ ได้แก่ การจัดดอกไม้ งานใบตองและการแกะสลัก เป็นต้น ด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรในครอบครัว เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการบูรณาการความรู้ในองค์ความรู้หลายๆด้านทางคหกรรม
ศาสตร์ เป็นการส่งเสริมในการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจ มีประโยชน์กับส่วนรวมและการน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาให้ทันกับองค์ความรู้ทาง
วิชาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการผลักดันในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรฯจึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นการพัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรฯให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   

1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคหกรรมศาสตร์ให้แก่อาจารย์ในหลักสูตรฯ 

2.  เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตรฯ 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1.  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

อาจารย์ในหลักสูตรฯ มีความรู้ เกิดทักษะและความช านาญมากขึ้น สามารถน าไปบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการ 

 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิ จ ก รรม ที่  1  ถ่ ายท อด /
เผยแพร่ ความรู้และทักษะ
ทางคหกรรมศาสตร์ 
วิธีด าเนินงาน 
- อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์
ความรู้และทักษะทางคหกร
รม ศ าส ต ร์  ห รื อ หั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  
โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผศ.ดร.พิรมาลย์  บุญธรรม 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

สอนหรือเป็นที่สนใจ 
กิจกรรมที่ 2 อบรม/พัฒนา 
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง      
คหกรรมศาสตร์ 
วิธีด าเนินงาน 
- อาจารย์ในสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
เข้ารับการอบรม/พัฒนาองค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง      
คหกรรมศาสตร์ หรือหัวข้อที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนหรือหัวข้อที่สนใจ 

ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  
โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อ.เบญจรัตน์ ประพฤทธิ์ตระกูล 

สรุปผลการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564  ผศ.ดร.พิรมาลย์  บุญธรรม 
อ.เบญจรัตน์ ประพฤทธิ์ตระกูล 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 10 ท่าน 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ  
 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ............-............. บาท  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการบูรณาการวิชาการทางคหกรรมศาสตร์ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปวิตรา ภาสุรกุล 
ต าแหน่ง    อาจารย์ 
โทร. (ภายใน/มือถือ)  081-171-7240  
E-mail/Line ID   tip9313@hotmail.com  

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 

 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

     พันธกิจ :  SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด : 5.10 ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ 

พันธกิจ :  SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่

มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิตในสาขาคหกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นช่องทางการเรียนรู้
ออนไลน์ที่จะช่วยพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศ ในลักษณะการบริการวิชาการกับสังคมใน
ด้านวิชาการทางสื่อออนไลน์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ปกติ ซึ่งเกิดจากปัจจัยของโรค COVID-19 
ท าให้มีมาตรการในการป้องกันตนเองทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือด้วยสบู่หรือสเปรย์
แอลลกอฮอลล์ หรือแม้แต่การเว้นระยะห่างทางสังคม เพ่ือป้องกันโรค COVID-19 มาตรการในการป้องกันตนเอง
เหล่านี้เรียกได้ว่าเป็น ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ของคนในปัจจุบัน จึงท าให้ผู้คนปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตหันมาสนใจเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบออนไลน์มากยิ่งข้ึนทั้งรูปแบบของการท างาน การเรียน การ
ติดต่อประสานงานทุกรูปแบบล้วนเป็นการสื่อสารทางออนไลน์ทั้งสิ้น ทางหลักสูตรฯ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างช่อง
ทางการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันที่หันมาสนใจเทคโนโลยี และการสื่อสาร
แบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในรูปแบบเว็ป
เพจออนไลน์ (Facebook) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  

และด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มีความคาดหวังให้นักศึกษาสามารถคิด 
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ตลอดจนสามารถน าเสนอและเผยแพร่
ความรู้แก่ผู้ อ่ืนได้ โดยกิจกรรมบูรณาการคหกรรมศาสตร์ มีเป้าหมายให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดในการพัฒนา 
สร้างสรรค์ผลงาน และบูรณาการความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ และเป็นเวทีส าหรับการจัดแสดงผลงานทางคหกรรม
ศาสตร์ด้วย 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   

1. เพ่ือสร้างช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบเว็ปเพจออนไลน์ (Facebook) 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์คหกรรมศาสตร์ แบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  
 3. เพ่ือให้สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงทางสังคม 
 4. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และสามารถบูรณาการความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ได้ 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1.  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. มีช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบเว็ปเพจออนไลน์ (Facebook) ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 2. เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงทางสังคมส าหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 4. นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถบูรณาการความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ และเผยแพร่
ผลงานได้ 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 แหล่งเรียนรู้  
คหกรรมศาสตร์แบบชีวิตวิถีใหม่ 
วิธีด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล/ 
องค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ ผ่ าน
ช่องทางออนไลน์ของสาขาวิชา      
คหกรรมศาสตร์ 

ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  
โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

ผศ.ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย์ 

กิจกรรมที่ 2 บูรณาการคหกรรมศาสตร์ 
วิธีด าเนินงาน 
- ให้นักศึกษาใช้ความคิดในการพัฒนา 
สร้างสรรค์ผลงาน และบูรณาการความรู้
ทางคหกรรมศาสตร์ และจัดแสดงผล
งานทางคหกรรมศาสตร์ 

มกราคม-มีนาคม 
 2564 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  
โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

อาจารย์ปวิตรา ภาสุรกุล 

สรุปผลการด าเนินโครงการ เมษายน 2564 สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  

ผศ.ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย์ 
อาจารย์ปวิตรา ภาสุรกุล 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร้อยละ 80 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

 เชิงคุณภาพ  
 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ............-............. บาท  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หน่วยงาน: สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการใบตองในวิถีไทย ประจ าปี 2563-2564 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ  พรสุขสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง    อาจารย์ 
โทร. (ภายใน/มือถือ)  098-929-4956 
E-mail/Line ID   pornyupun.por@gmail.com 
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นางปาณัฐ โต๊ะดี 
ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่ส านักงาน(บริหารงานทั่วไป) 
โทร. (ภายใน/มือถือ)  093-329-2356  
E-mail/Line ID   panat.koh@gmail.com 

 

1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 

 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด U 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด U 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

mailto:pornyupun.por@gmail.com
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SDU 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 ตัวชี้วัด U: 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันมีผลท าให้คนในสังคมไทยต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลให้การใช้วัสดุสังเคราะห์อย่างแพร่หลาย รูปแบบพิธีกรรมถูกลดบทบาทลง ส่งผลให้งาน
ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องของการประดิษฐ์งานใบตอง  การห่อขนม อาหาร ภาชนะใบตอง บายศรีแบบต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนขาดความงดงาม ความถูกต้องของรูปแบบบายศรีที่จะน ามาใช้งานในแต่ละประเพณี
ของไทย ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงมีนโยบายที่จะมุ่งส่งเสริมน้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ใน
แนวการน าวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ประหยัดที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมเพ่ือให้เกิดค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมอันจะท าให้ชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว และสังคมมีความเข็มแข็ง นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการด าเนินชีวิตตามแบบวิถีไทยที่ยังคงอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีของแต่ละชุมชนให้มีการประดิษฐ์บายศรี
รูปแบบต่างๆ ขึ้นใช้ในงานพิธี 

 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
1. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปะงานใบตอง 
2. เพ่ือจัดท านิทรรศการงานใบตอง 
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดและเผยแพร่และสร้างความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพ 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ความสื่อสัตย์ในวิชาชีพ และ

สร้างความเป็นเลิศทางศิลปะประดิษฐ์ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริง 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสอนและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานศิลปะประดิษฐ์ จึงได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระลอย จัด
แสดงนิทรรศการ การประกวดผลงานใบตองในวิถีไทย (ภาชนะใบตอง) การประดิษฐ์และการจัดกระเช้าใบตอง 
การประดิษฐ์บายศรีปากชาม การประดิษฐ์บายศรีพรม 4 หน้า การประดิษฐ์บายศรีเทพพนมขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ประวัติความเป็นมา รูปแบบการประดิษฐ์ผลงานด้วยความประณีตสวยงาม เพ่ือเป็นการสานต่อในการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ในปี 2563-2564 นี้ หลักสูตรฯ จึงได้จัด โครงการ ใบตองในวิถีไทย ประจ าปี 
2563- 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาศิลปะงานใบตอง เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบ
สาน สร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพและสร้างความเป็นเลิศทางศิลปะประดิษฐ์ในการ
สร้างอาชีพและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงผลงาน 
2. ไดอ้นุรักษ์ สืบสาน สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ความสื่อสัตย์ในวิชาชีพ และสร้างความเป็นเลิศ

ทางศิลปะประดิษฐ์ 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้   

6. กิจกรรมหลัก 

 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ด าเนินการจัด 
โครงการใบตองในวิถีไทย  
ป ระจ าปี  2 563-2564 จ าน วน  7 
กิจกรรม ดังนี้ 

ปี 2563-2564  ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
 

กิจกรรมที่ 1 การประดิษฐ์กระทงลอย 
-อบรมให้ความรู้ ฝึกปฎิบัติ 

7 พฤศจิกายน 
2563 
 

อาคาร10 หอ้ง 10407 ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการ 
- จัดเตรียมงาน 
- ให้นักศึกษาจัดซุ้มนิทรรศการ 

30 พฤศจิกายน 
2563 
 

อาคาร10 หอ้ง 10407 ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
 

กิจกรรมที่ 3 การประกวดผลงาน 
- จัดการประกวดงานใบตองในวิถีไทย 
(ภาชนะใบตอง) 
- กรรมการตัดสินการแข่งขันการ
ประกวด 
-พิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการ
ประกวด 

30 พฤศจิกายน 
2563 
 
 
 
 

อาคาร10 หอ้ง 10407 ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
 

กิจกรรมที่ 4 การประดิษฐ์และการจัด
กระเช้าใบตอง 
-อบรมให้ความรู้ ฝึกปฎิบัติ 

26 ธันวาคม 2563 
 

อาคาร10 ห้อง 10407 ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
 

กิจกรรมที่ 5 การประดิษฐ์บายศรีปาก
ชาม 
-อบรมให้ความรู้ ฝึกปฎิบัติ 

9 มกราคม 2564 อาคาร10 ห้อง 10407 ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
 

กิจกรรมที่ 6 การประดิษฐ์บายศรีพรม 
4 หน้า 
-อบรมให้ความรู้ ฝึกปฎิบัติ 

13 กุมภาพันธ์
2564 

อาคาร10 ห้อง 10407 ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
 

กิจกรรมที่ 7 การประดิษฐ์บายศรีเทพ
พนม 
-อบรมให้ความรู้ ฝึกปฎิบัติ 

27 มีนาคม 2564 อาคาร10 ห้อง 10407 ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
 

สรุปและประเมินผลโครงการ เมษายน 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน 
  

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ      

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมเชิงคุณภาพ  
 

เชิงคุณภาพ  
       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบไป มีจิตส านึก คุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ และสามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 90 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณแผ่นดิน  
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท     
 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการศิลปะประดิษฐ์ในวิถีไทย ประจ าปี 2563-2564 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ  พรสุขสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง    อาจารย์ 
โทร. (ภายใน/มือถือ)  098-929-4956  
E-mail/Line ID   pornyupun.por@gmail.com  
ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นางปาณัฐ โต๊ะดี 
ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่ส านักงาน(บริหารงานทั่วไป) 
โทร. (ภายใน/มือถือ)  093-329-2356  
E-mail/Line ID   panat.koh@gmail.com 
 

1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 

 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
 ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด U 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด U 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

mailto:panat.koh@gmail.com
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SDU 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 ตัวชี้วัด U: 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 
SDU 3 การบริการวิชาการ 

 ตัวชี้วัด U: 3.2 การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือภาคธุรกิจ/อุตสหกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล  

ช่อดอกไม้ประดิษฐ์ติดเสื้อ  เทียนอบ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนขาดความงดงามความถูกต้องของรูปแบบ ที่
จะน ามาใช้งานในแต่ละประเพณีของไทย ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงมีนโยบายที่จะมุ่งส่งเสริมน้อมน าแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในแนวการน าวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ประหยัดที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ
ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมเพ่ือให้เกิดค่านิยมและพฤติกรรมที่
เหมาะสมอันจะท าให้ชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมมีความเข็มแข็ง นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแบบวิถีไทยที่ยังคงอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีของแต่
ละชุมชนให้มีการใช้งานประดิษฐ์ในแต่ละโอกาสได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสอนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านงาน
ศิลปะประดิษฐ์ จึงได้จัดบริการวิชาการให้ความรู้กิจกรรม ปรุง น้ าอบไทย มาลัยมะลิหอมไหว้พระ พานดอกบัว
ถวายพระ การจัดแจกันดอกไม้ใน โอกาสพิเศษ  การจัดกระเช้าดอกไม้วันแม่ โคมกระดิ่งบุหงาช าร่วย  ช่อดอกไม้
ประดิษฐ์ติดเสื้อ  เทียนอบ  ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาศิลปะได้เรียนรู้ ประวัติความ
เป็นมา รูปแบบการประดิษฐ์ผลงานด้วยความประณีตสวยงาม เพ่ือเป็นการสานต่อในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม ในปี 2564 นี้ หลักสูตรฯ จึงได้จัด โครงการศิลปะประดิษฐ์ ในวิถีไทย ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดดอกไม้ และศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทย เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน สร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพและสร้างความเป็นเลิศ
ทางศิลปะประดิษฐ์ในการสร้างอาชีพและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้กับมหาวิทยาลัยฯ 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะประดิษฐ์ 
2. เพ่ือฝึกทักษะด้านงานศิลปะประดิษฐ์ 
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดและเผยแพร่และสร้างความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพ 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ความสื่อสัตย์ในวิชาชีพ และ

สร้างความเป็นเลิศทางศิลปะประดิษฐ์ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริง 
 

         การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันมีผลท าให้คนในสังคมไทยต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลให้การใช้วัสดุสังเคราะห์อย่างแพร่หลาย รูปแบบพิธีกรรมถูกลดบทบาทลง ส่งผลให้งาน
ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องของงานประดิษฐ์ประเภท การจัดช่อดอกไม้ น้ าปรุง น้ าอบไทย มาลัยมะลิหอมไหว้พระ 
พานดอกบัวถวายพระ การจัดแจกันดอกไม้ใน โอกาสพิเศษ  การจัดกระเช้าดอกไม้วันแม่  โคมกระดิ่งบุหงาช าร่วย     
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. ได้ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์ 
2. ไดอ้นุรักษ์ สืบสาน สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ความสื่อสัตย์ในวิชาชีพ และสร้างความเป็นเลิศ

ทางศิลปะประดิษฐ์ 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
   

6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ด าเนินการจัดโครงการศิลปะประดิษฐ์ใน
วิถีไทย ประจ าปี 2564  
จ านวน 10 กิจกรรม ดังนี้ 

ก.พ.-ธ.ค.2564 มหาวิทยลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
 

กิ จ ก ร ร ม ที่  1 ก า ร จั ด ช่ อ ด อ ก ไม้                
วันแห่งความรัก 
-อบรมให้ความรู้ 
-ปฏิบัติการ 

13 กุมภาพันธ์ 
2564 

ณ ห้องประชุมสาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

กิจกรรมที่ 2 น้ าปรุง 
-อบรมให้ความรู้ 
-ปฏิบัติการ 

13 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 10407 
อาคาร 10 

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

กิจกรรมที่ 3 น้ าอบไทย 
-อบรมให้ความรู้ 
-ปฏิบัติการ 

3 เมษายน 2564 ณ ห้อง 10407 
อาคาร 10 

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

กิจกรรมที่ 4 มาลัยมะลิหอมไหว้พระ 
-อบรมให้ความรู้ 
-ปฏิบัติการ 

15 พฤษภาคม 
2564 

ณ ห้องประชุมสาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

กิจกรรมที่ 5 พานดอกบัวถวายพระ 
-อบรมให้ความรู้ 
-ปฏิบัติการ 

12 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง 10407 
อาคาร 10 

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

กิจกรรมที่  6 การจัดแจกันดอกไม้ใน                
โอกาสพิเศษ 
-อบรมให้ความรู้ 
-ปฏิบัติการ 

3 กรกฎาคม 2564 
 

ณ ห้อง 10407 
อาคาร 10 

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

กิจกรรมที่ 7 การจัดกระเช้าดอกไม้วันแม ่
-อบรมให้ความรู้ 
-ปฏิบัติการ 

7 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

กิจกรรมที่ 8 โคมกระดิ่งบุหงาช าร่วย 
-อบรมให้ความรู้ 
-ปฏิบัติการ 

4 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

กิจกรรมที่ 9 ช่อดอกไม้ประดิษฐ์ติดเสื้อ  2 ตุลาคม2564 ณ ห้องประชุมสาขา ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 70 คน และสาขาศิลปะ 10 คน รวมจ านวน 80 คน 
  

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ      

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

เชิงคุณภาพ  
       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบไป มีจิตส านึก คุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ และสามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 90 
 

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

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท     
 
       ไม่ใช้งบประมาณ 

-อบรมให้ความรู้     -ปฏิบัติการ วิชาคหกรรมศาสตร์ นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
กิจกรรมที่ 10 เทียนอบ 
-อบรมให้ความรู้    -ปฏิบัติการ 

6 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 10407 
อาคาร 10 

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 

สรุปและประเมินผลโครงการ ธันวาคม 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
นางปาณัฐ  โต๊ะดี 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล      ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม                           
ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน      
โทรศัพท์ 0 2 423 9442            
E-mail  pomac116@hotmail.com         

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โดยใช้พ้ืนฐานองค์ความรู้

ทางด้านการประกอบอาหารที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตอบสนองต่อตลาดอุตสาหกรรมในปัจจุบัน การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความสามารถ และให้มีบทบาทที่เหมาะสม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพ่ือพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า มีความสงบสุข เกิดความเป็นธรรมสอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ส่วนรวม ตามแนวทางการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการจัดท าโครงการมุ่งเน้น การฝึก
ทักษะทั้งด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว  
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับงานวิชาชีพด้านอาหาร  
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการประกอบอาชีพ

ด้านอาหาร 
 

กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่  เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
กิจกรรมที ่3 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบองค์รวม 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แบบองค์รวม 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การประกอบอาชีพด้านอาหาร และชีวิตประจ าวัน  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว  
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับงานวิชาชีพด้านอาหาร  

 
กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 
 
กิจกรรมที ่3 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบองค์รวม 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แบบองค์รวม 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว  
ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการประกอบอาชีพด้านอาหาร 

 
กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 
ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  
 
กิจกรรมที ่3 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบองค์รวม 
ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพด้านอาหาร และชีวิตประจ าวัน  
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที ่1  
- บรรยายให้ความรู้และกิจกรรม workshop 
ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว” 

ธ.ค. 2563/ 1 วัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

อาจารย์หลักสูตร
อุตสาหกรรมการ
ประกอบอาหาร 

กิจกรรมที ่2  
- บรรยายให้ความรู้และกิจกรรม workshop 
ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์
สมัยใหม่” 

ม.ค. 2564/ 1 วัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

อาจารย์หลักสูตร
อุตสาหกรรมการ
ประกอบอาหาร 

กิจกรรมที ่3  
- บรรยายให้ความรู้และกิจกรรม workshop 
ในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
แบบองค์รวม” 

ก.พ. 2564/ 1 วัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

อาจารย์หลักสูตร
อุตสาหกรรมการ
ประกอบอาหาร 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว  
 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 
นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
กิจกรรมที ่3 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบองค์รวม 
นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว  
เชิงปริมาณ:   1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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เชิงคุณภาพ: นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว 
 
กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 
เชิงปริมาณ:   1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ: นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 
 
กิจกรรมที ่3 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบองค์รวม 
เชิงปริมาณ:   1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ: นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานครัว  

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที ่3 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบองค์รวม 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หน่วยงาน: โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: เปิดโลกอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล      ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม                           
ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน      
โทรศัพท์ 0 2 423 9442             
E-mail  pomac116@hotmail.com         

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม และเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี 
มีคุณธรรม มีความสามารถ และให้มีบทบาทที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า มีความสงบสุข เกิดความเป็น
ธรรมสอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาประเทศส่วนรวม การพัฒนาหลักสูตรนี้ได้มีการน าแนวคิดของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี มาเป็นแนวทางในการบูรณาการรายวิชาต่างๆ ซึ่งเน้นการเกษตรสร้างมูลค่าแนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนรากฐานของการใช้องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยง
กับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ และยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตด้านความรู้ความสามารถ ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาในด้านประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน และใน
มหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะเป็นรากฐานที่ดีที่จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถน าทักษะทางวิชาชีพต่างๆ ที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

กิจกรรมที่ 1 ประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 

จากการเรียนรู้ในสถานประกอบการจริง  
2. เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาดูงาน และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชา

ที่เรียนได ้
 

กิจกรรมที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพในรั้วมหาวิทยาลัย 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 

จากการเรียนรู้ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของฝึกประสบการณ์ภายในมหาวิทยาลัย และสามารถต่อยอดองค์

ความรู้ร่วมกับรายวิชาที่เรียนได้ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
กิจกรรมที ่1 ประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน 
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร จากการ

เรียนรู้ในสถานประกอบการจริง  
 

กิจกรรมที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพในรั้วมหาวิทยาลัย 
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร จากการ

เรียนรู้ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

กิจกรรมที่ 1 ประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน 
นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาดูงาน และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกับรายวิชาที่เรียนได้ 



แบบฟอร์มโครงการประจ าปงีบประมาณ 2564 Page 3 
 

 
กิจกรรมที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพในรั้วมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของฝึกประสบการณ์ภายในมหาวิทยาลัย และสามารถต่อยอดองค์ความรู้

ร่วมกับรายวิชาที่เรียนได้ 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที ่1  
- ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

พ.ย. 2563/ 1 วัน สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการ
ประกอบอาหาร 

อาจารย์หลักสูตร
อุตสาหกรรมการ
ประกอบอาหาร 

กิจกรรมที ่2  
- ฝึกประสบการณ์ภายในมหาวิทยาลัย 

ม.ค. – พ.ค. 63/ 
160 ชั่วโมง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

อาจารย์หลักสูตร
อุตสาหกรรมการ
ประกอบอาหาร 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 ประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน 
 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพในรั้วมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 ประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน 
เชิงปริมาณ:   1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ: นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบ

อาหาร จากการเรียนรู้ในสถานประกอบการจริง 
 
กิจกรรมที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพในรั้วมหาวิทยาลัย 
เชิงปริมาณ:   1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ: นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบ

อาหาร จากการเรียนรู้ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
กิจกรรมที่ 1 ประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพในรั้วมหาวิทยาลัย 

  ไม่ใช้งบประมาณ 



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 Page 1 
 

แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้านเทคโนโลยีอาหาร 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ  ดร.วีระ พุ่มเกิด            
ต าแหน่ง   ประธานหลักสูตร                
โทร. (ภายใน/มือถือ)  02-423-9446             
E-mail/Line ID   veera_poo@hotmail.com            
 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นทีต่้องด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนือ่ง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีที่ผ่านมาด้วย) 

ด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารต้องพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มวิชาหลักและกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2  โดยในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 1 
(รหัสวิชา 5072420) เทคโนโลยีข้าว (รหัสวิชา 5072421) และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม (รหัสวิชา 
5073415) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รวมทั้งมีการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูป 
(รหัสวิชา 5073420) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวมีการฝึกปฏิบัติการตาม มคอ.3 (Active 
Learning) วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการ
อย่างถูกต้องโดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นรายวิชาดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร ณ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 
และห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุ 

 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการและการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารอย่างถูกต้องจากสถานประกอบจริง 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีอาหารอย่างถูกต้องจากสถานประกอบจริง 

2. นักศึกษามีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์และการ
แก้ปัญหา ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการสื่อสารและความร่วมมือ 

2. นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหารได้อย่างถูกต้องจาก
สถานประกอบจริง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

3. นักศึกษามีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้านเทคโนโลยีอาหาร 
1. ปฏิบัติการในรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 1 (รหัสวิชา 5072420) 

1.1 บทปฏิบัติการเรื่อง 
กระบวนการและเทคโนโลยีที่

มีนาคม 2564 
เวลา 06.00–18.30 น. 

โครงการปฏิบัติการ
อาหารแปรรูป และ          

- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์  
รอดส าราญ 
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กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ใช้ในการลวกส าหรับการผลิต
เชิงอุตสาหกรรม 

1.2 บทปฏิบัติการเรื่อง 
กระบวนการและเทคโนโลยีที่
ใช้ในการพาสเจอไรส์ส าหรับ
การผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

1.3 บทปฏิบัติการเรื่อง 
กระบวนการและเทคโนโลยีที่
ใช้ในการสเตอริไลซ์อาหารกรด
สูงส าหรับการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม 

1.4 บทปฏิบัติการเรื่อง 
กระบวนการและเทคโนโลยีที่
ใช้ในการสเตอริไลซ์อาหารกรด
ต่ าส าหรับการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม 

(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 
ตอนเรียน A4 จ านวน 18 คน 
ตอนเรียน B4 จ านวน 18 คน) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- อ.กันต์กนิษฐ์  
จงรัตนวิทย์ 

2. ปฏิบัติการในรายวิชาเทคโนโลยีข้าว (รหัสวิชา 5072421) 
2.1 บทปฏิบัติการเรื่อง 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
เช้าจากข้าว 

2.2 บทปฏิบัติการเรื่อง 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ว่างจากข้าว 

2.3 บทปฏิบัติการเรื่อง 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุ
กระป๋องและบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
ทนความร้อนสูง 

2.4 บทปฏิบัติการเรื่อง 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
เส้นจากข้าว 

มีนาคม 2564 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 
ตอนเรียน A4 จ านวน 18 คน 
ตอนเรียน B4 จ านวน 18 คน) 

โครงการปฏิบัติการ
อาหารแปรรูป และ          
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- อ.กันต์กนิษฐ์  
จงรัตนวิทย์ 

3. ปฏิบัติการในรายวิชา เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม (รหัสวิชา 5073415) 
3.1 บทปฏิบัติการเรื่อง 

กระบวนการผลิตโยเกิร์ต 
3.2 บทปฏิบัติการเรื่อง 

การผลิตผลิตภัณฑ์เนยคืนรูป 
3.3 บทปฏิบัติการเรื่อง 

การผลิตไอศกรีม 

เมษายน 2564 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 
ตอนเรียน A4 จ านวน 18 คน 
ตอนเรียน B4 จ านวน 18 คน) 

โครงการปฏิบัติการ
อาหารแปรรูป และ          
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ดร.ศวรรญา  
ปั่นดลสุข 
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กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.4 บทปฏิบัติการเรื่องการ

ผลิตนมพาสเจอไรส์ส าหรับการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
4. ปฏิบัติการในรายวิชาลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูป (รหัสวิชา 5073420) 

4.1 บทปฏิบัติการเรื่อง 
การแปรรูปโจ๊กปรุงแต่งก่ึง
ส าเร็จรูป 

4.2 บทปฏิบัติการเรื่อง 
การแปรรูปข้าวต้มก่ึงส าเร็จรูป 

4.3 บทปฏิบัติการเรื่อง 
การแปรรูปแกงจืดและซุปชนิด
เข้มข้น 

4.4 บทปฏิบัติการเรื่อง 
การแปรรูปแกงและน้ าพริกแกง
กึ่งส าเร็จรูป 

เมษายน 2564 
เวลา 06.00–18.30 น. 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 
ตอนเรียน A4 จ านวน 16 คน 
ตอนเรียน B4 จ านวน 16 คน) 

โครงการปฏิบัติการ
อาหารแปรรูป และ          
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
อาหาร ณ   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- ผศ.ดร.กนกกานต ์ 
วีระกุล  
 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) จ านวน 36 คน ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) จ านวน 32 คน ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน 
ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

เชิงปริมาณ: 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ:  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มีทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างถูกต้อง 
2. มีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  

 ไม่ใช้งบประมาณ 
   แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) ............................................. 
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รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 23,040 บาท 
1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
 -  ค่าตอบแทน        3,840 บาท 

ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240 x 16 ครั้ง    3,840 บาท 
 -  ค่าใช้สอย        19,200 บาท 
 ประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้โดยสารของมหาวิทยาลัย  
 700 บาท x 16 ครั้ง        11,200 บาท 
 ประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องก าเนิดไอน้ า (Boiler)  
 8,000 บาท x 1 ครั้ง       8,000 บาท 
  รวมเป็นเงิน        23,040 บาท 

 หมายเหตุ: - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 2.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า  (In Kind) 

-  ค่าตอบแทน        307,200 บาท 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนอาจารย์ชม.ละ 600 บาท x 8 ชม.x 4 คน x 16 ครั้ง 307,200 บาท 

รวมเป็นเงิน        307,200 บาท 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของนักเทคโนโลยีอาหารในศตวรรษท่ี 21  
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ  ดร.วีระ พุ่มเกิด            
ต าแหน่ง   ประธานหลักสูตร                
โทร. (ภายใน/มือถือ)  02-423-9446             
E-mail/Line ID   veera_poo@hotmail.com            
 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
 การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 Page 2 
 

2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นทีต้่องด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีที่ผ่านมาด้วย) 
 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการ
เรือน ได้ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) จ านวน 17 คน ต้องศึกษาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากสถาน
ประกอบการ เพ่ือก าหนดหัวข้อโครงงานทางเทคโนโลยีอาหาร สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วางแผนการทดลอง 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการด าเนินการ โดยนักศึกษาต้องด าเนินการแก้ปัญหา หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายภายในสถานประกอบการ น าเสนอผลการด าเนินการทั้งในรูปแบบการน าเสนอแบบปากเปล่าและรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน (รหัสวิชา 5074910)
ตามแผนการเรียนที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานจริง พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
เพ่ือตอบสนองผู้ประกอบการที่ต้องการได้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีกับนักศึกษา
ให้สามารถเข้าใจในสาขาวิชาชีพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดท า โครงงานทางเทคโนโลยีอาหารใน
สถานประกอบการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึง
เมษายน 2564 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์จะต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารต่อการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ
เพ่ือมุ้งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงาน อีกท้ังในรายวิชาดังกล่าวจ าเป็นต้องชี้แจง
ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ
รวมทั้งนักศึกษารับเอกสารประกอบการเรียนและแบบประเมินการปฏิบัติงานในรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยี
อาหารในสถานประกอบการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า เพ่ือติดตามให้ค าแนะน าเพ่ือสร้างระบบ
สนับสนุนผู้เรียนในการช่วยเหลือด้านวิชาการและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน และประเมินผล
การจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการร่วมด้วย 
 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประกันคุณภาพอาหารส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการ
เรือน ได้ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) จ านวน 32 คน ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านระบบประกัน
คุณภาพอาหาร เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านระบบประกันคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาและ
สามารถน าองค์ความรู้จากการศึกษามาตั้งแต่ปี1-ปี3 เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอาหารภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นต้นแบบจ าลอง ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ร่วมทั้งพัฒนาทักษะและเพ่ิมสมรรถนะในการท างานได้ในอนาคต 
นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 
เนื่องจากในปัจจุบันระบบประกันคุณภาพอาหารมีความส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วย
เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้อาหารที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย นักศึกษาของหลักสูตรฯ ได้เรียนเกี่ยวกับ
มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพอาหารในภาคทฤษฎีในรายวิชาการจัดการสุขาภิบาลและระบบคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารแล้ว แต่ทางหลักสูตรฯ เล็งเห็นว่านักศึกษาควรเพ่ิมทักษะทั้งในภาคทฤษฎี โดยมีการเรียนรู้
มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพในระดับสากลที่มีการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน จากวิทยากร
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ที่มีความเชี่ยวชาญที่ท างานอยู่ในสถานประกอบการด้านอาหารและในภาคปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้
และตรวจสอบระบบประกันคุณภาพอาหารในสถานประกอบการจริง กอรปกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีสถาน
ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล (GMP) ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่นักศึกษาสามารถเข้า
ไปเรียนรู้และท ากิจกรรมกลุ่มได้จริง ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะด้านระบบประกันคุณภาพอาหารในสถานประกอบการให้กับนักศึกษา โดยน าองค์ความรู้
ที่มีอยู่ไปสู่การปฏิบัติในสถานที่จริง และได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และค าแนะน าจากวิทยากรที่ปฏิบัติงานจริง 
นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพที่มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารให้กับนักศึกษาก่อนออกไปฝึกงานยังสถานประกอบการในภาคเรียนถัดไป อีกท้ังยังเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการร่วมด้วย 
 
กิจกรรมที่ 3 โทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ กิจกรรมโทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว
เป็นกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจ าวัน  และน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสาย
วิชาชีพ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเ พ่ือใช้ในการสอบโทอิค (TOIEC) ให้ผ่านเกณฑ์การจบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในเฉพาะห้องเรียนนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการ
เสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมประสบการณ์อ่ืนๆ นอกชั้นเรียนให้เกิดแก่
ผู้เรียนด้วย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่  ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีโอกาสท ากิจกรรมที่
หลากหลายน่าสนใจ และท าให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและ
เจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษมากขึ้น กิจกรรมที่จะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดแก่
ผู้เรียนได้ก็คือ กิจกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนได้อีก
ทางหนึ่ง 
 
กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เน้นให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาในด้านการปฏิบัติงานที่หลากหลาย จนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งบริษัทเอกชน และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและวิชาชีพ จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจะออกไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง โดยจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาใน
การพัฒนาความรู้ และความเข้าใจในวิชาชีพ ตลอดจนเป็นแนวทางส าหรับนักศึกษาที่จะใช้ในการท างานภายหลัง
จบการศึกษา หรือศึกษาต่อให้ตรงกับความสนใจ และความถนัดของตนเองต่อไป 
 
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ได้ก าหนดให ้
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) จ านวน 32 คน ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงตามแผนการ
เรียนที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and 
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skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมการท างาน ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และ
ความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นระยะเวลาจ านวนรวมทั้งสิ้น 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงธันวาคม 
2564 เมื่อนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่อาจารย์จะต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการปฏิบัติตนเมื่อปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
รวมทั้งแจกเอกสารการส่งตัวเข้าสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เอกสารประกอบการเรียน และแบบ
ประเมินการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง อีกทั้งยังมีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า เพ่ือติดตามให้
ค าแนะน าด้านวิชาการ การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบการน าเสนอแบบปากเปล่าโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทั้งยังเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการร่วมด้วย 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 
 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการ
จัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหาร 

2. เพ่ือติดตามให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ แนะน าเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ 

3. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการฝึกปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในสถานประกอบการ การ
น าเสนอผลการด าเนินงานทั้งในรูปแบบการน าเสนอแบบปากเปล่าโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานฉบับ
สมบูรณ ์

4. เพ่ือประเมินผลการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 
60) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประกันคุณภาพอาหารส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาร่วมกับการ
เรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและการวางผังสถานที่ผลิตอาหาร 

2. เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านระบบประกันคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาและ 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
 
กิจกรรมที่ 3 โทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 
 1. เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน และ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพกับนักศึกษา  

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการท าข้อสอบ TOIEC  
 
กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
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 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารไปใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน และเสริมสร้างประสบการณ์จากสถานประกอบจริง  
 3. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารเพิ่มขึ้นจากสถานประกอบจริง 
 
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
2. เพ่ือติดตามให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ การแนะน าเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน และช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

ของนักศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
3. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการฝึกปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในสถานประกอบการจริง และ

การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในรูปแบบการน าเสนอแบบปากเปล่าโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. เพ่ือประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

1. นักศึกษาทราบค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยี
อาหารในสถานประกอบการ (รหัสวิชา 5074910)  

2. นักศึกษาได้รับค าแนะน าด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาในระหว่างการจัดท า
โครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ 

3. อาจารย์ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา ความสามารถและพัฒนาการของนักศึกษาในการจัดท า
โครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ 

4. อาจารย์สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารใน
สถานประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประกันคุณภาพอาหารส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร 

1. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร  

2. ได้รับประสบการณ์ในการท างานจริง ส่งผลให้เข้าใจกระบวนการในการตรวจประกันคุณภาพอาหารที่มี 
การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 

 
กิจกรรมที่ 3 โทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 

1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษามีความพร้อมทั้งในด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสอบ TOIEC 
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กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
 1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารไปใช้ประโยชน์ในการศึกษารายวิชาต่างๆ
 2. นักศึกษาได้รับองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบจริง 
 3. อาจารย์ผู้สอนได้รับองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารเพ่ิมขึ้นจากสถานประกอบจริง 
 
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

1. นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการปฏิบัติตนเมื่อปฏิบัติงานจริง ในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

2. นักศึกษาได้รับค าแนะน าด้านวิชาการ การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบการน าเสนอแบบ        
ปากเปล่าโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน        
ในสถานประกอบการจริง 

3. อาจารย์ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา ความสามารถ และพัฒนาการของนักศึกษาในการ              
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 

4. อาจารย์สามารถประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

1. นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการจัดท า
โครงงานทางเทคโนโลยีอาหาร (รหัสวิชา 5074910)  

2. นักศึกษามีทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมการท างาน ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง 

3. นักศึกษามีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, media and technology skills)  
4. นักศึกษาน าผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานในการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน

ประกอบการมาปรับปรุงตนเองเพ่ีอให้สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประกันคุณภาพอาหารส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร 

1. นักศึกษามีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในด้านมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการ 

2. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ (Life and skills) 
3. นักศึกษามีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, media and technology skills)  
 

กิจกรรมที่ 3 โทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 
1. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

1. นักศึกษาได้น าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การฝึกงานในสถานประกอบการ 
และการท างานในอนาคต 

2. นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียน การฝึกงานในสถานประกอบการ และการท างานใน
อนาคต 

3. สร้างโอกาสให้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมดูงาน ได้ขยายองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอาหารเพ่ิมมากขึ้น 
4. สร้างโอกาสขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตร กับหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชน 
 
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

1. นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
2. นักศึกษามีทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ

สังคมการท างาน ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง 

3. นักศึกษามีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, media and technology skills)  
4. นักศึกษาน าผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงมาปรับปรุงตนเองเพ่ีอให้

สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
กิจกรรมที่ 1.1 เตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารในการจัดท าโครงงาน
ทางเทคโนโลยีอาหาร 
    - ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ 
และรายละเอียดของรายวิชาโครงงานทาง
เทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ (รหัส
วิชา 5074910) รวมทั้งนักศึกษารับ 
เอกสารประกอบการเรียนและแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานในรายวิชาโครงงาน
ทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ 

4 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์     
จงรัตนวิทย์ 

กิจกรรมที่ 1.2 ติดตามความก้าวหน้าการ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

14 ธันวาคม 2563 
ถึง 9 เมษายน 
2564  

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

อุตสาหกรรมต่อการจัดท าโครงงานทาง
เทคโนโลยีอาหาร   

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหารติดตามให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
แนะน าเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน และ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาที่
เกิดข้ึนระหว่างการจัดท าโครงงานทาง
เทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการโดย
การประชุมผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบออนไลน์   
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหารติดตามความก้าวหน้าในการ
น าเสนอผลการด าเนินงานทั้งในรูปแบบการ
น าเสนอแบบปากเปล่าโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

(ทุกวันที่ 5 ของ
เดือน) 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

กิจกรรมที ่1.3 น าเสนอแบบปากเปล่าโดย
ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงผลการ
ท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน
ประกอบการ และรายงานฉบับสมบูรณ์ 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) น าเสนอ
แบบปากเปล่าถึงผลการท าโครงงานทาง
เทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการโดยใช้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และน าส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและรุ่นน้อง 
(รหัส 63-61) 

พฤษภาคม 2564                 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

กิจกรรมที่ 2 การตรวจประกันคุณภาพอาหารส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร 
กิจกรรมที่ 2.1 บรรยายให้ความรู้ 
เรื่อง “การใช้ระบบประกันคุณภาพอาหาร
กับครัวสวนดุสิต” พร้อมแบ่งกลุ่มย่อยเข้า
ศึกษาระบบประกันคุณภาพอาหารของครัว
สวนดุสิต โดยวิทยากรที่ภายในมีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านประกอบอาหารและ
ระบบประกันคุณภาพอาหารที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานในระดับสากล (GMP) ณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์  

มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 Page 9 
 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 2.2  บรรยายให้ความรู้ 
เรื่อง  “มาตรฐานและระบบประกัน
คุณภาพในระดับสากลส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร” โดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
ประกอบอาหารและระบบประกันคุณภาพ
อาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับ
สากล (GMP) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  

มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

กิจกรรมที่ 2.3 บรรยาย เรื่อง “การ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม” พร้อมแบ่งกลุ่มย่อยและท า 
work shop โดยใช้กรณีศึกษาเป็น
ร้านอาหารในครัวสวนดุสิต วิทยากรภายใน 

มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

กิจกรรมที่ 3 โทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 
- บรรยายให้ความรู้แบบติวเข้มและ
กิจกรรม workshop 
- ให้นักศึกษาฝึกท าแบบทดสอบ TOEIC 
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
- ให้นักศึกษาเรียนผ่านโปรแกรม English 
Discovery ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และฝึกท า placement test  

 ธันวาคม 2563 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2564  
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์     
จงรัตนวิทย์ 

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
นักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่  

 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

- อ.กันต์กนิษฐ์     
จงรัตนวิทย์ 

    
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 5.1 เตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง 
    - ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียด
ของการปฏิบัติตนเมื่อปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
รวมทั้งนักศึกษารับเอกสารการส่งตัวเข้า
สถานทีฝ่ึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
เอกสารประกอบการเรียน และแบบ
ประเมินการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง 

 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์     
จงรัตนวิทย์ 

กิจกรรมที่ 5.2 ติดตามความก้าวหน้าการ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหารติดตามให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
แนะน าเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน และ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาที่
เกิดข้ึนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง โดยการประชุมผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบออนไลน์   

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหารติดตามความก้าวหน้าในการ
น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สิงหาคม 2564 ถึง 
ธันวาคม 2564  
(ทุกวันที่ 5 ของ
เดือน) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

กิจกรรมที ่5.3 น าเสนอแบบปากเปล่าโดย
ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงผลการ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  

- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) น าเสนอ
แบบปากเปล่าถึงผลการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการจริงโดยใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับอาจารย์ประจ า

ธันวาคม 2564  ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและรุ่นน้อง 
(รหัส 63-62) 

- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน 
ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) จ านวน 17 คน ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประกันคุณภาพอาหารส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) จ านวน 32 คน ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
กิจกรรมที่ 3 โทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) จ านวน 32 คน ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน

ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
เชิงปริมาณ:  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมกิจกรรม        

เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารใน
การจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารติดตามความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมต่อการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารของภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสถานประกอบการ
ทั้งหมดท่ีนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 Page 12 
 

3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอ
แบบปากเปล่าโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศถึงผลการท าโครงงานทางเทคโนโลยี
อาหารในสถานประกอบการ และน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 63-61) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมกิจกรรม
น าเสนอแบบปากเปล่าถึงผลการท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

เชิงคุณภาพ:  1. นักศึกษามีความพร้อมและได้รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า ให้ค าแนะน าด้าน
วิชาการ รวมทั้งประเมินผลการท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ 
2. นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของนักเทคโนโลยีอาหารในศตวรรษที่ 21 

 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประกันคุณภาพอาหาร 

เชิงปริมาณ:   1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมกิจกรรมในภาค 
                      การบรรยายในหัวข้อ “การใช้ระบบประกันคุณภาพอาหารกับครัวสวนดุสิต ไม่น้อยกว่า 
                     ร้อยละ 80  

2.  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมกิจกรรมในภาค 
การบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพในระดับสากลส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมกิจกรรม “การ 
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม” พร้อมแบ่งกลุ่มย่อยและท า work shop 
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นร้านอาหารในครัวสวนดุสิต และน าเสนอแบบปากเปล่าถึงผลจาก
การศึกษาระบบประกันคูนภาพอาหารในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ: 1. นักศึกษามีองค์ความรู้ในด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร 
2. นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของนักเทคโนโลยีอาหารในศตวรรษที่ 21 

 
กิจกรรมที่ 3 โทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 

เชิงปริมาณ:   1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทดสอบ TOEIC ผ่านเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

เชิงคุณภาพ: นักศึกษามีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการใช้ในการทดสอบ TOEIC เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
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กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
เชิงปริมาณ:  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ:  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้จากประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง 

 
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เชิงปริมาณ:  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมกิจกรรม        
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารติดตามความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติงาน       
ในสถานประกอบการจริงของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนสถานประกอบการทั้งหมดที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอ
แบบปากเปล่าโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศถึงผลการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 (รหัส 63-62) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมกิจกรรม
น าเสนอแบบปากเปล่าโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศถึงผลการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

เชิงคุณภาพ:  1. นักศึกษามีความพร้อมและได้รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า ให้ค าแนะน าด้าน
วิชาการ การปฏิบัติงาน รวมทั้งประเมินผลระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 

   2. นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของนักเทคโนโลยีอาหารในศตวรรษที่ 21 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการจัดท าโครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) ............................................. 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 คน x 4 วัน       =72,000  บาท 
รวมเป็นเงิน 72,000 บาท 

 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประกันคุณภาพอาหารส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร 
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  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 คน x 3 วัน     = 54,000   บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 คน x 3 วัน     = 54,000   บาท 

 รวมเป็นเงิน 108,000 บาท 
 
กิจกรรมที ่3 โทอิค (TOEIC) ง่ายนิดเดียว 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 คน x 4 วัน     = 72,000  บาท 
รวมเป็นเงิน 72,000 บาท 

 
กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) ............................................. 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 คน x 1 วัน     = 18,000   บาท 
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท 

 
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อม ติดตาม และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash) 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 คน x 6 วัน      = 108,000   บาท 
รวมเป็นเงิน 108,000 บาท 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ชื่อโครงการ: โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ  ดร.วีระ พุ่มเกิด            
ต าแหน่ง   ประธานหลักสูตร                
โทร. (ภายใน/มือถือ)  02-423-9446             
E-mail/Line ID   veera_poo@hotmail.com            
 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พันธกิจ : SDU 3 การบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัด : 3.2 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 
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2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นทีต้่องด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีที่ผ่านมาด้วย) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่สังกัดอยู่ในโรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร             
เพ่ือตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยคาดหวังว่านักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรีไปประยุกต์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงาน โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือสร้าง
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามสาขาอาชีพที่เป็นสากลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
วิจัยและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาแต่ละคนมุ่งรับความรู้จากอาจารย์ผู้สอน
เพียงอย่างเดียว ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายจึงสมควรอย่างยิ่งที่จัดให้มีกิจกรรมให้แก่
นักศึกษา เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นนักเทคโนโลยีอาหารที่ดีมีจิตใจดีงาม ด ารงไว้ซึ่งศิลปะและจริยธรรม                
รู้จักหวงแหนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ชุมชน มีจิตสาธารณะ สามารถน าความรู้จากในห้องเรียนไปถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับหน่วยงาน  หรือชุมชนที่
ต้องการ อันจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งการเป็นบัณฑิตในสาขาอาชีพต่อไป  

กิจกรรมที่ 1 นักเทคโนโลยีอาหารจิ๋วผลิตอาหาร (วัย) แจ๋ว เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีที่ได้ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารเพ่ือพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมบริโภค (Ready to eat) ให้เหมาะสมกับคนทุกวัย โดยเฉพาะวัย “แจ๋ว” หรือคนที่ต้องการบริโภคอาหาร
เพ่ือการชะลอวัย กับนักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพและการ
ชะลอวัยที่สามารถน าองค์ความรู้ด้านโภชนาการมาใช้ในการประกอบอาหาร 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร โดยฝึกให้นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร
ในการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการอาหารในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร โดยฝึกให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
อาหาร ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องระหว่างอาหารกับเทศกาล และประเพณีที่ส าคัญต่าง ๆ 
ของไทย 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 
กิจกรรมที ่1 นักเทคโนโลยีอาหารจิ๋วผลิตอาหาร (วัย) แจ๋ว 
 เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ งานวิจัย 
กิจกรรมที ่2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร 
 เพ่ือเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

และชุมชน 
กิจกรรมที ่3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร 

เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน มีจิตส านึกและหวงแหน
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย และมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
กิจกรรมที ่1 นักเทคโนโลยีอาหารจิ๋วผลิตอาหาร (วัย) แจ๋ว 
 1. สูตรและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเพ่ือการชะลอวัยอย่างน้อย 5 สูตร 
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2. สื่อออนไลน์ในรูปแบบ one-page เกี่ยวกับสูตรและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเพ่ือการชะลอวัย 
อย่างน้อย 5 เรื่อง 

กิจกรรมที ่2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร 
นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารให้กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

 
กิจกรรมที ่3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร 

นักศึกษามีพัฒนาการด้านคุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม และจบเป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้และ
คุณธรรม 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
กิจกรรมที ่1 นักเทคโนโลยีอาหารจิ๋วผลิตอาหาร (วัย) แจ๋ว 

1. นักศึกษาได้ใช้วิชาชีพเพ่ือพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเพ่ือการชะลอวัย 
2. บุคคลทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับสูตรและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเพ่ือการชะลอวัยจากการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่เข้าเข้าถึงได้ง่าย 

กิจกรรมที ่2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร 
1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทางด้านอาหาร อันจะน ามาซึ่ง
โครงการที่ส าคัญอ่ืน ๆ ในอนาคต  
2. ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง จากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และทักษะทางวิชาการ 

 
กิจกรรมที ่3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร 

1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนทางด้านอาหาร อันจะน ามาซึ่งโครงการที่ส าคัญอ่ืน ๆ 
ในอนาคต 
2. ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง จากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และทักษะทางวิชาการ 

 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร 
กิจกรรมที ่1 นักเทคโนโลยีอาหารจิ๋วผลิต
อาหาร (วัย) แจ๋ว 
- พัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
บริโภคเพ่ือการชะลอวัยอย่างน้อย 5 สูตร  
- เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  

ธันวาคม 2563 
– กันยายน 
2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย              
สวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์     
จงรัตนวิทย์ 
- ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 
อ.ปิยวรรณ อยู่ดี 
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กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ 
อาหาร 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการอาหาร
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ธันวาคม 2563 
– กันยายน 
2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย              
สวนดุสิต/สถาน
ประกอบการอาหาร 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์     
จงรัตนวิทย์ 

กิจกรรมที่ 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยี
อาหาร 
- น าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร                   
ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นความ
สอดคล้องระหว่างอาหารกับเทศกาล และ
ประเพณีที่ส าคัญต่าง ๆ ของไทย 

ธันวาคม 2563 
– กันยายน 
2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย                  
สวนดุสิต/ชุมชน 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์     
จงรัตนวิทย์ 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

 
กิจกรรมที่ 1 นักเทคโนโลยีอาหารจิ๋วผลิตอาหาร (วัย) แจ๋ว 

นักศึกษา ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
นักศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้าง
เสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร 

นักศึกษา ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

 
กิจกรรมที่ 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร 

นักศึกษา ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 นักเทคโนโลยีอาหารจิ๋วผลิตอาหาร (วัย) แจ๋ว 
 เชิงปริมาณ  นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ตามวิชาชีพไปท าสูตรและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
บริโภคเพ่ือการชะลอวัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ตามวิชาชีพไปท าสื่อเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร 
 เชิงปริมาณ  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ  นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ตามวิชาชีพไปให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการอาหารได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

กิจกรรมที่ 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร 
 เชิงปริมาณ  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ  นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับการเรียนรู้ การเสริมสร้าง
ประสบการณ์การท างานและการแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 นักเทคโนโลยีอาหารจิ๋วผลิตอาหาร (วัย) แจ๋ว 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

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

 รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 7 คน   33,600   บาท 

 รวมเป็นเงิน 33,600 บาท  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอาหาร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

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

 รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 5 คน   24,000   บาท 

 รวมเป็นเงิน 24,000 บาท  
กิจกรรมที่ 3 รักษ์ไทยไปกับนักเทคโนโลยีอาหาร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
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รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
1.ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 5 คน   24,000   บาท 

 รวมเป็นเงิน 24,000 บาท  
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ชื่อโครงการ: โครงการทวนสอบการจัดท า มคอ. 3-6 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ  ดร.วีระ พุ่มเกิด            
ต าแหน่ง   ประธานหลักสูตร                
โทร. (ภายใน/มือถือ)  02-423-9446             
E-mail/Line ID   veera_poo@hotmail.com            
 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
 มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
 ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัต ิ
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นทีต้่องด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีที่ผ่านมาด้วย) 
 

การจัดท า มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) มคอ. 4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) มคอ. 5 
(รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และ มคอ. 6 (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) 
ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
มคอ.3 เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร มคอ. 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออก
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารหรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รวมถึง มคอ. 5 และ 6 เป็นรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา และรายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา เมื่อสิ้นภาคเรียน
เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ว่าได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป  

ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดท าการทวนสอบการจัดท า มคอ. 3-6 
ในแต่ละภาคการศึกษาให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 

1. เพ่ือทวนสอบการจัดท า มคอ. 5-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
(นักศึกษารหัส 60-63) ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องตามแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2. เพ่ือทวนสอบการจัดท า มคอ. 3-4 และ 5-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 (นักศึกษารหัส 60-63) ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องตาม
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. ทราบผลการทวนสอบการจัดท า มคอ. 5-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 (นักศึกษารหัส 60-63) ว่ามีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องตาม
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือไม่ และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

2. ทราบผลการทวนสอบการจัดท า มคอ. 3-4 และ 5-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในของภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษารหัส 60-63) ว่ามีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือไม่ และด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

สามารถจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา หรือการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร หรือสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายละเอียดของหลักสูตร 
และรายระเอียดของรายวิชา รวมทั้งสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป 
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

โครงการทวนสอบการจัดท า มคอ. 3-6 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1. ทวนสอบการจัดท า มคอ. 5-6 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
(นักศึกษารหัส 60-63) ให้มีความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องตามแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

2. ประเมิน และสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดท า มคอ. 5-6 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษารหัส 
60-63) รวมทั้งด าเนินการแจ้งผลการ
ทวนสอบให้หลักสูตรทราบ เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงต่อไป  

ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 
 

3. ทวนสอบการจัดท า มคอ. 3-4 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
(นักศึกษารหัส 60-63) ให้มีความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องตามแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

4. ประเมิน และสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดท า มคอ. 3-4 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษารหัส 

ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60-63) รวมทั้งด าเนินการแจ้งผลการ
ทวนสอบให้หลักสูตรทราบ เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

5. ทวนสอบการจัดท า มคอ. 5-6 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
(นักศึกษารหัส 60-63) ให้มีความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องตามแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

6. ประเมิน และสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดท า มคอ. 5-6 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษารหัส 
60-63) รวมทั้งด าเนินการแจ้งผลการ
ทวนสอบให้หลักสูตรทราบ เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 
ของนักศึกษารหัส 60-63 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ:  จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษารหัส 60-63 คิดเป็นร้อยละ 100  

เชิงคุณภาพ:  รายวิชาของหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.  
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
โครงการทวนสอบการจัดท า มคอ. 3-6 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) ............................................. 
รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 คน x 6 วัน  = 108,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 108,000 บาท 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ชื่อโครงการ: โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกลุ  ดร.วีระ พุ่มเกิด            
ต าแหน่ง   ประธานหลักสูตร                
โทร. (ภายใน/มือถือ)  02-423-9446             
E-mail/Line ID   veera_poo@hotmail.com            
 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นทีต้่องด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีที่ผ่านมาด้วย) 
 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร ได้มีนโยบายในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร การรายงานผลการจัด
การศึกษาเป็นรายวิชาทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบรายงานผล
ด าเนินงานประจ ารายวิชา (มคอ.5 หรือ มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษารหัส 60-63 และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ทุกปีการศึกษา 

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
เพ่ือสอบทวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่าสอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่หลักสูตร
ได้ก าหนดไว้ โดยจะต้องมีการระดมความคิดเพ่ือวางแนวทางเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพ่ือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชาสามารถน าไปปรับใช้กับการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการและด้านอ่ืนๆ ให้มีคุณภาพ รวมทั้งสอดรับกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพต่อไป 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 
 

กิจกรรมที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับการพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของ
นักศึกษารหัส 60-63 
 
กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับการพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของ
นักศึกษารหัส 60-63 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
กิจกรรมที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

ทราบผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษารหัส 60-63 
 
กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 
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ทราบผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษารหัส 60-63 
 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
กิจกรรมที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

สามารถจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษารหัส 60-63 
 
กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

สามารถจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษารหัส 60-63 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 

กิจกรรมที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 
1. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ของนักศึกษารหัส 60-63 

ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

2. ประเมิน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งด าเนินการแจ้งผล
การทวนสอบให้หลักสูตรทราบของ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงต่อไป ต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่ตรงตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 2 

ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 

กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 
1. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ของนักศึกษารหัส 60-63 

พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

2. ประเมิน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งด าเนินการแจ้งผล
การทวนสอบให้หลักสูตรทราบของ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงต่อไป ต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่ตรงตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 2 

พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ดร.วีระ พุ่มเกิด 
- ผศ.ดร.ภัทราทิพย์ 
รอดส าราญ 
- ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ 
ปิ่นแก้ว 
- ผศ.ดร.สุวรรณา 
พิชัยยงค์วงศ์ดี 
- อ.กันต์กนิษฐ์            
จงรัตนวิทย์ 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของ
นักศึกษารหัส 60-63 
 
กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดของหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของ
นักศึกษารหัส 60-63 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 



 

โครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 Page 5 
 

เชิงปริมาณ:  จ านวนรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษารหัส 60-63 

เชิงคุณภาพ:  รายวิชาของหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.  
 
กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

เชิงปริมาณ:  จ านวนรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษารหัส 60-63 

เชิงคุณภาพ:  รายวิชาของหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
กิจกรรมที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาค 
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) ............................................. 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 คน =18,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท 

 
กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 0 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 0 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 5 คน = 18,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษา : เส้นทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองมี 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
โทรศัพท์  062-1954914 
E-mail :  ornanong16@gmail.com 
2. นางสาวโสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
โทรศัพท์  089-1688948 
E-mail :  katai23@hotmail.com 

1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 

 

 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 

พันธกิจ :  SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีท่ีผ่านมาด้วย) 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  จึงได้จัดกิจกรรม
การอบรม : เส้นทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน 

 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบคุณลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นเชฟที่ดี ซึ่งตลาดแรงงานต้องการ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้และแรงบันดาลใจในการเป็นเชฟจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ  
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แนวคิด และแนวทางการฝึกฝนสู่การเป็นเชฟที่มีความเชี่ยวชาญและประสบ

ความส าเร็จในวิชาชีพ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ประสบการณ์การเรียนจากรุ่นพ่ี และเรียนรู้การน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับ

ชีวิตการท างานจริงจากรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จในสายงานด้านอาหาร 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) ผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเสรจ็สิ้นโครงการ 

1. นักศึกษานักศึกษาได้ทราบคุณลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นเชฟที่ดี ซึ่งตลาดแรงงานต้องการ  
2. นักศึกษาได้รับรู้และแรงบันดาลใจในการเป็นเชฟจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ  
3. นักศึกษานักศึกษาได้เรียนรู้ แนวคิด และแนวทางการฝึกฝนการเป็นเชฟที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ 
4. นักศึกษาได้รับรู้ประสบการณ์การเรียนจากรุ่นพ่ี และเรียนรู้การน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิต

การท างานจริงจากรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในสายงานด้านอาหาร 
 
5. โครงการ (Outcome) ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลผลติ หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วระยะหนึ่ง 

1. นักศึกษาสามารถน าความรู้ แนวคิด แรงบันดาลใจ จากเชฟผู้ประสบความส าเร็จ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ด้านอาหารและการบริการ และรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ ไปประยุกต์และน าไปใช้ได้ จริง 
ในการประกอบอาชีพด้านอาหารและบริการ 

2. นักศึกษาสามารถฝึกฝนตนเองเพ่ือเป็นเชฟที่มีความเชี่ยวชาญและประสบความส าเร็จ 
3. นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพสังคมได้ 
4. เกิดเครือข่ายและสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  
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6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมการอบรม  
“เส้นทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ” 
(กลุ่มเป้าหมาย = รหัส 63)  
วิธีด าเนินงาน 
อบรมนักศึกษารหัส 63 ด้วยวิทยากร
ภายนอก เป็นลักษณะการเสวนา 
 

22 ตุลาคม 2563 ห้อง 301 ชั้น 3  
อาคาร 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ถนนนครราชสีมา 

ผศ.ดร.อรอนงค์ ทองมี 
ผศ.ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ 
 

หมายเหตุ :  
 ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับการเตรียมโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ, การประชุมเตรยีมงาน, การเชิญวิทยากร, การจดัซื้อวัสด ุ

 

7. กลุ่มเป้าหมาย   (ระบุกลุม่และจ านวนในแตล่ะกลุ่ม) 

นักศึกษารหัส 63 จ านวน 135 คน  
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษารหัส 63 เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาได้รับความรู้ เกิดแรงบันดาลใจ รู้จักทักษะ คุณลักษณะ/คุณสมบัติของการเป็นเชฟมืออาชีพ 
2. นักศึกษาได้รับรู้ประสบการณ์ในชีวิตการท างานจากรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจด้านอาหาร 
 

9. แหล่งที่มาของงบประมาณ   แตกตัวคูณ แสดงการค านวณ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 
   แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านอาหารและการบริการ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล 
1. นางสาวธัญลักษณ์  อุ่นสุข 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
โทรศัพท์  062-5459515 
E-mail :  oil_ha@hotmail.com 
2. นายทรงพล  วิธานวัฒนา  
ต าแหน่ง  อาจารย์  
โทรศัพท์  099-6178820 
E-mail :  songpol_sd@hotmail.com 
3. นายเป็นเอก  ทรัพย์สิน 
ต าแหน่ง  อาจารย์  
โทรศัพท์  086-5697412 
E-mail    akepenake@hotmail.com  
4. นางสาวธนิกานต์  นับวันดี 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
โทรศัพท์  098-6263961 
E-mail    tanikan_n@hotmail.com  

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 

 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
 

mailto:songpol_sd@hotmail.com
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 โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 

พันธกิจ :  SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีท่ีผ่านมาด้วย) 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  จึงได้จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Smart Service Providers) 

กิจกรรมที่ 2  Culinary Community Volunteer (CCV) 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ 
กิจกรรมที่ 4  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการท างานในสถานประกอบการ 
กิจกรรมที่ 5  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง 

 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Smart Service Providers) 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในงานบริการ 
กิจกรรมที่ 2  Culinary Community Volunteer (CCV) 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ท างานที่เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ในงานด้านอาหารและบริการ โดยความ

สมัครใจ 
2. เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา เสียสละ และมีจิตบริการ 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะในการสื่อการให้แก่นักศึกษา 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีทักษะ และประสบการณ์ในการแข่งขันการประกอบอาหาร 
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2. เพ่ือสร้างแนวทางการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมนักศึกษาเข้าแข่งขัน 
  กิจกรรมที่ 4  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการท างานในสถานประกอบการ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านอาหารและการบริการจากสถาน
ประกอบการด้านอาหารและบริการที่มีศักยภาพในการพัฒนาวิชาชีพร่วมกันกับหลักสูตร ฯ 

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 5  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ประสบการณ์ในชีวิตการเรียนจากรุ่นพ่ีปัจจุบัน/ชีวิตการท างานจากรุ่นพ่ีที่

ประสบความส าเร็จในสายงานด้านอาหารและการบริการ 
2.   เพ่ือให้นักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในโครงการความร่วมมือกับฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน) ได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ให้แก่
นักศึกษากลุ่มท่ีไม่ไดอ้ยู่ในโครงการความร่วมมือ 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) ผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเสรจ็สิ้นโครงการ 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Smart Service Providers) 
1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานบริการได้อย่างถูกต้อง 
กิจกรรมที่ 2  Culinary Community Volunteer (CCV) 
1. นักศึกษาที่สมัครใจท ากิจกรรมมีทักษะและประสบการณ์ในงานด้านอาหารและบริการ 
2. นักศึกษามีจิตอาสา เสียสละ/มีจิตบริการ และมีทักษะในการสื่อสาร 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ 
1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันการประกอบอาหาร 
2. นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ โดยใช้วิจารณญาณและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
3. นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม และสร้างภวาะการเป็นผู้น า 
4. หลักสูตรฯ มีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมนักศึกษาเข้าแข่งขัน 
กิจกรรมที่ 4  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการท างานในสถานประกอบการ 
1. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท างานจากสถานประกอบการด้านอาหารและบริการ 
2. นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
3. หลักสูตร ฯ มีเครือข่ายทางวิชาชีพกับสถานประกอบการด้านอาหารและการบริการ  
กิจกรรมที่ 5  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง 
1. นักศึกษาได้รับความรู้/แนวคิด/แบบอย่างในการเรียนและการท างาน จากประสบการณ์ของรุ่นพ่ี

ปัจจุบันและรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จในสายงานด้านอาหารและการบริการ 
1. นักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ ได้รับความรู้จากการฝึก

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ของนักศึกษากลุ่มความร่วมมือกับฝ่ายครัวการบิน บริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
5. โครงการ (Outcome) ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลผลติ หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วระยะหนึ่ง 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Smart Service Providers) 
1. นักศึกษาสามารถพัฒนางานและถ่ายทอดทักษะงานบริการได ้
2. นักศึกษาสามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส าหรับงานบริการ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
กิจกรรมที่ 2  Culinary Community Volunteer (CCV) 
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1. นักศึกษาเกิดความสนใจและสมัครใจท ากิจกรรมจิตอาสา มากขึ้น 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ 
1. นักศึกษาสามารถใช้ประสบการณ์ที่ได้รับเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหาร รายการต่างๆ ได้ 

ต่อไป น ามาซึ่งความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะในการคิด วิเคราะห์ การคิดโดยใช้วิจารณญาณ การรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้า การท างานร่วมกัน และการมีภาวะผู้น า โดยน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สังกัดโรงเรียน

การเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในเวทีการแข่งขันประกอบอาหาร  
กิจกรรมที่ 4  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการท างานในสถานประกอบการ 
1. นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์ในการท างานด้านอาหารและการบริการจาก

สถานประกอบการด้านอาหารและบริการ ที่มีศักยภาพ ได ้
2. หลักสูตร ฯ สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพกับสถานประกอบการด้านอาหารและการบริการ เพ่ิม

มากขึ้น และสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ต่อไป 
กิจกรรมที่ 5  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง 
1. เกิดเครือข่ายและสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  
2. เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพจากสมาชิกในเครือข่าย 
3. หลักสูตรฯ สามารถน าความรู้ นั้น มาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ได้ 

 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1  
การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม (Smart Service 
Providers) 
วิธีด าเนินงาน 
อบรม/ฝึกปฏิบัติการจัดบริการ
อาหาร : เสริฟอาหารในโอกาสต่างๆ 
 

มีนาคม – พฤษภาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.จันทรจ์นา ศิริพันธ์วัฒนา 
อ.บุษราคัม สดีาเหลือง 
 

กิจกรรมที่ 2  
Culinary Community Volunteer 
(CCV) 
วิธีด าเนินงาน 
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาไปท างาน 
หรือ  
- อาสาเข้าร่วมกิจกรรมผลิตและ
จัดบริการอาหาร ในวาระต่างๆ  
หรือ  

พฤศจิกายน 2563 – 
กรกฎาคม 2564 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / 
หน่วยงานภายนอกที่ขอ
อนุเคราะห์นักศึกษา
ช่วยงานในโอกาสต่าง ๆ 

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 
1-4  
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กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

- จัดกิจกรรมจิตอาสาให้นักศีกษาได้
ท าในวาระโอกาสต่าง ๆ 
 
กิจกรรมที ่3  
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการ
ประกอบอาหารและการบริการ 
วิธีด าเนินงาน 
- จัดการอบรมทักษะพ้ืนฐานส าหรับ
การแข่งขันท าอาหาร 
- น านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ท าอาหารในรายการต่าง ๆ  
 

มกราคม – 
กรกฎาคม 2564 

- HALL 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- เวทีการแข่งขันต่าง ๆ  

อ.ทรงพล วิธานวัฒนา 
อ.ธนิกานต์ นับวันดี 

กิจกรรมที ่4  
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยการท างานในสถาน
ประกอบการ 
วิธีด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบด้านอาหารและการบริการ 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

มกราคม – 
พฤษภาคม 2564 

สถานประกอบด้าน
อาหารและการบริการ 
การ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ 
ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ 
อ.ทรงพล วิธานวัฒนา 

กิจกรรมที ่5  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง 
วิธีด าเนินงาน 
จัดการเสวนาจากศิษย์เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จในวิชาชีพเชฟ และรุ่นพี่
ศิษย์ปัจจุบันที่อยู่ในโครงการความ
ร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ให้รุ่นน้องได้รับฟัง 
 

มีนาคม - เมษายน 
2564 

HALL 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์  

ผศ.ราตรี เมฆวิลัย 
อ.ณัจยา เมฆราวี 
อ.ธัญลักษณ์ อุ่นสุข 

หมายเหตุ :  
 ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับการเตรียมโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ, การประชุมเตรยีมงาน, การเชิญวิทยากร, การจดัซื้อวัสด ุ

 

7. กลุ่มเป้าหมาย      ระบุกลุม่และจ านวนในแตล่ะกลุ่ม 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Smart Service Providers) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) จ านวน 159 คน 
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กิจกรรมที่ 2  Culinary Community Volunteer (CCV) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) จ านวน 135 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) จ านวน 117 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) จ านวน 140 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) จ านวน 104 คน 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) จ านวน 135 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) จ านวน 117 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) จ านวน 140 คน 
กิจกรรมที่ 4  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการท างานในสถานประกอบการ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) จ านวน 159 คน 
กิจกรรมที่ 5  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) จ านวน 135 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) จ านวน 104 คน 
 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Smart Service Providers) 
เชิงปริมาณ   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ   นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในงานบริการ 
กิจกรรมที่ 2  Culinary Community Volunteer (CCV) 
เชิงปริมาณ   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 (รหัส 63 - 61)  เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ   นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในงานด้านอาหารและบริการ 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านการประกอบอาหารและการบริการ 
เชิงปริมาณ   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 (รหัส 63 - 61)  เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ   นักศึกษาได้รับความรู้ มีทักษะ และประสบการณ์ในการแข่งขันการท าอาหาร  
กิจกรรมที่ 4  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการท างานในสถานประกอบการ 
เชิงปริมาณ   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 (รหัส 63 – 60) เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ   นักศึกษาได้รับความรู้ มีทักษะ และประสบการณ์ในการท างานด้านอาหารและการบริการ  
กิจกรรมที่ 5  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง 
เชิงปริมาณ    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
                 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ  - นักศึกษาได้รับรู้ประสบการณ์ในชีวิตการท างานจากรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จในสายงาน       
            ด้านอาหารและการบริการ 

           - นักศึกษากลุ่มท่ีไม่ได้อยู่ในโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ ได้รับการแบ่งปัน 
       ความรู้ ประสบการณ์ จากนักศึกษากลุ่มท่ีอยู่ในโครงการความร่วมมือ 

 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ    
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
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หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
ชื่อโครงการ: ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการก าหนดและการประกอบอาหาร 

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

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
 

พันธกิจ : SDU 1A การผลิตบัณฑิต 
ตัวชี้วัด : 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการก าหนดอาหารและการประกอบอาหาร
โดยสามารถเป็นนักก าหนดอาหารที่สามารถประกอบอาหารได้  ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรม 
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การเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) รวมถึงตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาโดยเน้นการ
พัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ทางศตวรรษที่ 21 (3R8C) ความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ ทาง
หลักสูตรฯ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาก าหนดและการประกอบอาหารขึ้น โดยโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

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

ทางหลักสูตรฯ เห็นถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพด้วยอาหารและโภชนาการ จึงได้จัดกิจรรม
โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพให้กับคนในชุนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็นการให้ความรู้ด้านอาหาร 
โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีสมวัย  

 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning) เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการ
อาหารและโภชนาการ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย และช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   

กิจกรรมที่ 1 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
2.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถให้ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสมตามวัยได ้
 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบบริการอาหาร 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

กิจกรรมที่ 1 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
1. นักศึกษาเกิดทักษะการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ และการพูดน าเสนอต่อสาธารณชน 
2. นักศึกษามีทักษะในการประเมินภาวะโภชนาการในช่วงวัยต่างๆ 
 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
1. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
กิจกรรมที่ 1 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
1.  นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
1.  นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ 1 โภชนาการสมวัย
ใส่ใจสุขภาพ 
วิธีด าเนินงาน 
นักศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้ า น อ าห าร  โภ ช น าก าร ที่
เห ม าะสมตามวัยกับ คน ใน
ชุมชน 

มีนาคม – พฤษภาคม 
 2564 

ชุมชนใกล้เคียงกับ
มหาวิทยาลัย  

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

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้าน
อาหารและโภชนาการ 
วิธีด าเนินงาน 
น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้าน
อ าห ารแ ล ะ โภ ช น าก าร ใน
โรงพยาบาล 
 

เมษายน – กันยายน  
2564 

โรงพยาบาลรัฐและ
เอกชน  
 

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

หมายเหตุ :  
 ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับการเตรียมโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ, การประชุมเตรยีมงาน, การเชิญวิทยากร, การจดัซื้อวัสด ุ

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

 
กิจกรรมที่ 1 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 20 คน 

 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 
1.  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 45 คน 

 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 โภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ 
 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจรรมรสามารถให้ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย 
 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสามารถแนะน าแนวทางการรับประทานอาหารที่

เหมาะสมตามวัยได้ 
 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ 

 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ  1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ......................... บาท  
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
ชื่อโครงการ: ส่งเสริมความคิดอิสระบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

ผู้ประสานงาน  ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย       
ต าแหน่ง  อาจารย์            
โทรศัพท ์ 02-423-9439   083-5556651      
E-mail  spicychuchu@hotmail.com        

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ์ 
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรณุาเรียงล าดับโดยเริม่จากประเด็นที่สอดคล้องมากทีสุ่ด) 
พันธกิจ : SDU 1A การผลิตบัณฑิต 
ตัวชี้วัด : 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. หลักการและเหตุผล  

การน าเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคและวิธีการใหม่ ที่มีความอิสระ นอกกรอบ
แนวคิดเดิม กล้าที่จะคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยอารมณ์สนุกสนาน จะสร้างตัวตนที่แตกต่าง โดยผสานอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การน าเสนอด้วยวิธีการที่แตกต่างอย่างน่าสนใจและแปลกใหม่จะเป็นกิจกรรม
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การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว มีส่วนส าคัญที่จะท าให้นักศึกษาได้
พัฒนาสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างยิ่ง ท าให้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
ความคิด เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้นักศึกษาโดยตรง  

ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหารจึงจัดโครงการส่งเสริม
ความคิดอิสระบูรณาการการจัดการเรียนการสอนขึ้น เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีความคิดอิสระนอกกรอบ
แนวคิดเดิม กล้าที่จะคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยอารมณ์สนุกสนาน สร้างตัวตนที่แตกต่าง มีโอกาสลงมือกระท า
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวในห้องเรียน รวมถึงตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาโดย
เน้นการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ทางศตวรรษที่ 21 (3R8C) ความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT)  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ   

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดอิสระ นอกกรอบแนวคิดเดิม กล้าที่จะคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วย
อารมณ์สนุกสนาน สร้างตัวตนที่แตกต่าง 

2. เพ่ือให้นักศึกษาน าประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักศึกษาเกิดทักษะการพัฒนาตนเอง  
2. นักศึกษามีความกล้าคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
3. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. นักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหารได้รับประสบการณ์ น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาหารต่อไป 

2. นักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร มีความกล้าคิดและสร้างสรรค์ในการประกอบ
อาหารมากข้ึน 

3. นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมหลัก 
พัฒ นาความคิด อิสระ นอก
กรอบ แนวคิ ด เดิ ม  คิ ด แล ะ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ด้ ว ย อ า ร ม ณ์
สนุกสนาน  
วิธีด าเนินงาน 
- ให้นักศึกษาเยี่ยมชม ศึกษา
แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะด้วยเทคนิคและวิธีการ
ใ ห ม่ ๆ  ที่ ร ว บ ร ว ม ง า น

 
 
 
 
 
มีนาคม – กันยายน 

2564 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
ก า ห น ด แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร 
โร ง เรี ย น ก าร เรื อ น 
และศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม 

ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ 
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 
ดร.พรรณรพี เอ่ียมทวีเจริญ 
อ.จันทรกานต์ ทรงเดช 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ศิลปหั ตถกรรม  เสริมสร้ าง
ความแข็งแกร่งของภูมิปัญญา
ไทย รักษาอัตลักษณ์  ความ
ประณตีงดงาม ผสมผสานความ
ร่วมสมัย  
สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 
 
 

กันยายน 2564 

หมายเหตุ :  
 ไม่ต้องระบุเกี่ยวกับการเตรียมโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ, การประชุมเตรยีมงาน, การเชิญวิทยากร, การจดัซื้อวัสด ุ

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 45 คน 
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
3. นักศึกษามีผลการประเมิน 3R8C และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPRIT) มีค่าเท่ากับ 3.00 

จากคะแนนเต็ม 5.00 
 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงการพัฒนาความคิดอิสระ นอกกรอบแนวคิดเดิม 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร 
ชื่อโครงการ: นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก บุญไชย    
ต าแหน่ง      ประธานหลักสูตร/อาจารย์       
โทร. (ภายใน/มือถือ)    02 423 8439 / 083 555 6651       
E-mail/Line ID     spicychuchu@hotmail.com      

 
1. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก) 
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนับสนุนผู้เรียน 

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ ์
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยมีอัตลักษณ์ 
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
  ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(กรณีสอดคล้องหลายประเด็น กรุณาเรียงล าดับโดยเริ่มจากประเด็นท่ีสอดคล้องมากที่สุด) 
 

 

พันธกิจ :   SDU 1A การผลิตบัณฑิต 
ตัวชี้วัด : 1-A1.4+ + รูป แ บ บ ก า ร ฝึกประสบการณ์ และรูปแบบการประเมินการฝึกประสบการณ์ 

(Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนฯ 
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2. หลักการและเหตุผล  
(ความเป็นมาและความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ควรระบุถึงผลด าเนินงานปีที่ผ่านมาด้วย) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ทางด้านการก าหนดอาหาร โภชนาการ โภชนบ าบัดที่มีทักษะในการประกอบอาหาร จึงก าหนดให้นักศึกษาของ
หลักสูตรฯ ต้องฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้าน
โภชนาการ โภชนบ าบัด และการประกอบอาหาร รวมถึงงานการบริการอาหารผู้ป่วย การให้โภชนศึกษา การให้
ค าปรึกษาทางโภชนาการ ภายใต้การให้ค าแนะน าการท างานโดยหัวหน้างานของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล 
ซึ่งผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจจะท าให้นักศึกษาต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดังนั้นจึ งได้จัดให้มี
อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการก าหนดและการประกอบอาหาร เพ่ือที่จะได้ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ ตลอดจนประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการ
ควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้ได้รับการพัฒนาตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการ  (เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อย) 

1. เพ่ือติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร
 2. เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากโรงพยาบาลที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร 

 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

อาจารย์สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร ได้นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. นักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการก าหนดและการประกอบอาหารในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. นักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร มีพร้อมต่อการท างานในสาขาวิชาชีพ 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ก าหนดผู้เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดวันนิเทศ 
- แจ้งคณาจารย์ 
 

รอบการฝึกงานที่ 2 
พฤศจิกายน 2563 
 
รอบการฝึกงานที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

สาขาวิชาการก าหนดและ
การประกอบอาหาร 

 

วิธีการด าเนินงาน 
-นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ใน
โรงพยาบาล  

รอบการฝึกงานที่ 2 
มกราคม 2564 
 
 

 
รพ.เกษมราษฎร์ประชา
ชื่น และ รพ.เปาโล รังสิต 
 

 
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 
และดร.พรรณรพี เอ่ียทวี
เจริญ 
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กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 

รพ .เป าโล  พ ห ล โย ธิ น 
และ สถาบั นประสาท
วิทยา 
 
รพ.เสรีรักษ์ 

ผศ .ฉั ต รชนก  บุ ญ ไชย 
และผศ.ดร.ยศพร พลาย
โถ 
 
อ.จันทรกานต์ ทรงเดช 

 รอบการฝึกงานที่ 3 
เมษายน 2564 
 

 
รพ.เปาโล รังสิต และ รพ.
มหาชัย 
 
 
รพ .เป าโล  พ ห ล โย ธิ น 
และ สถาบั นประสาท
วิทยากรมการแพทย์  
 
รพ.พญาไท 1 และ 
รพ.เสรีรักษ์ 

 
ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 
และดร.พรรณรพี เอ่ียทวี
เจริญ 
 
ผศ .ฉั ต รชนก  บุ ญ ไชย 
และผศ.ดร.ยศพร พลาย
โถ 
 
อ. จันทรกานต์ ทรงเดช 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร รหัส 60 จ านวน 10 คน 
 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  

1. อาจารย์สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร ได้นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 
 เชิงคุณภาพ   

1. นักศึกษา สาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร รหัส 60 มีพร้อมต่อการท างานในสาขาวิชาชีพ
การก าหนดอาหาร 
 
9. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  แหล่งงบประมาณ (โปรดระบุ) .............................................. 
 

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ......................... บาท  
 


	cover-แผนปฏิบัติการ
	แผนปฏิบัติงาน 2564 update 16-10-63 ความเชื่อมโยง
	แผนปฏิบัติงาน 2564 update 16-10-63 ไตรมาส
	cover โครงการ ต่างๆ
	2. โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิต_64_(กิจนักศึกษา)
	3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ_64_(กิจนักศึกษา)
	4. โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ _64_(กิจนักศึกษา)
	5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ_64_(กิจนักศึกษา)
	6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา_64_(กิจนักศึกษา)
	7. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านโภชนาการและสมรรถภาพ (NuAging)
	8. โครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารฯ (NuAging)
	9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษ 21 (NuAging)
	10.โครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ he
	11.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ he
	12.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ he
	13. โครงการบูรณาการวิชาการทางคหกรรมศาสตร์
	14. โครงการใบตองในวิถีไทย  ปีการศึกษา 2563-2564 he
	15. โครงการศิลปะประดิษฐ์ในวิถีไทย  ปีการศึกษา 2564 he
	16. โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหาร cuind
	17. โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร cuind
	18. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้านเทคโนโลยีอาหาร ft
	19. โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของนักเทคโนโลยีอาหารในศตวรรษที่ 21
	20. โครงการสังคมดีด้วยนักเทคโนโลยีอาหาร ft
	21. โครงการทวนสอบการจัดทำ มคอ. 3-6 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ft
	22. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ft
	23. โครงการพัฒนานักศึกษา-เส้นทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ cu
	24. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านอาหาร cu
	25. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการกำหนดและการประกอบอาหาร die
	26. โครงการส่งเสริมความคิดอิสระบูรณาการการจัดการเรียนการสอน die
	27. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล die

