
 
 

 
 
 

 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา 3/2564 

(โครงการโภชนบ าบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง 
และบทบาทของนักก าหนดอาหารในโรงพยาบาล) 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
 ห้องประชุม Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาก าหนดและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
นักศึกษา 2/2564(โครงการโภชนบ าบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนัก
ก าหนดอาหารในโรงพยาบาล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านโภชนบ าบัด และสุขภาวะ 
โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอนในเชิงรุกของโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 
                                                                                                         ผู้จัดท า 
                                                                                         ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา 2/2564 
(โครงการโภชนบ าบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของ 

นักก าหนดอาหารในโรงพยาบาล) 
วันที่ 6 พฤศจกิายน 2563 ณ ห้องประชมุ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ศูนย์วิทยาศาสตร ์ 
 

 ความสอดคลอ้งกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563-2567และการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 ความหลากหลายทางการศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรทีท่้าทายเพ่ือความยั่งยืน 
 มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย 
  การเช่ือมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถยีรของระบบสนับสนุนการท างาน 
  พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
  สภาพแวดล้อม 
  ระบบสนบัสนุนผู้เรียน 

 องค์กรทีพ่ร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน
สถานการณ ์
  การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
ความเป็นเลิศในการผลิต 
- ก าลังคน 
- พลังสติปัญญา 
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค ์
โดยมีอัตลักษณ ์
  ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
 ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชีย่วชาญด้วย
การปฏิบัติ 
 ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรบัเด็กและผู้
สูงวัย 
  ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับ
สากล 

 เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย 
            พันธกิจ : SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
            ตัวชี้วัด : 5.4 การน าองค์ความรู้/นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจวิชาการ 
 

หลักการและเหตุผล  
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัด โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีพันธ

กิจในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในด้านการประกอบอาหารทั้งในรูปแบบการจัดอบรม และการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน  เป็นศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะกลุ่มอาหาร เบเกอรี่ และอาหารในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อการ
จัดจ าหน่าย การจัดบริการตามค าร้องขอของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก การดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น  
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 ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นฯ ได้ท าการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาก าหนดและการ
ประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ใน
การนี้เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาจึงเป็นมาของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
นักศึกษา2/2564 (โครงการโภชนบ าบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนักก าหนด
อาหารในโรงพยาบาล) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ   

เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านโภชนบ าบัด และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน
ในเชิงรุกของโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. นักศึกษาได้เห็นถึงวิธีการและกระบวนการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านสังคม อารมณ์ 

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พร้อมทั้งการเรียนรู้เพื่อน าไปปฏิบัติงานจริง 
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของนักก าหนดอาหาร โภชนบ าบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง และสามารถน าไปต่อยอดใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
           นักศึกษามีองค์ความรู้และทักษะในหลักโภชนบ าบัด และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้จริงในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต 
 

กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
สถานทีด่ าเนนิการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
และจัดเตรียมความพร้อมของ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 

เดือนตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 
ผศ.ดร.ยศพร  พลายโถ 
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย 
ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า 
นางสาวยุพยง วงค์ชัย 
นางสาวพรทิพย์ บ ารุงแคว้น 

2.อบรมหัวข้อโภชนาการบ าบัด
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนัก
ก าหนดอาหารในโรงพยาบาล 
 

6 พฤศจิกายน 
2563 

ห้องประชุม Hall 3 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ถนนสิรินธร 

นางสาวพรทิพย์ บ ารุงแคว้น 
นางสาวยุพยง วงค์ชัย 

3.สรุปผลการด าเนินงาน เดือนธันวาคม 
2563 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ 

นางสาวภัทริยา คร้ามอยู่ 
นางสาวยุพยง วงค์ชัย 
นางสาวพรทิพย์ บ ารุงแคว้น 
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กลุ่มเป้าหมาย 

             1. นักศึกษาสาขาวิชาก าหนดและการประกอบอาหารเข้าร่วมโครงการจ านวน 70 คน 

             2. นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัยเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน 

 
     ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชีวัดความส าเร็จของโครงการที่ตั้งไว้ ผลการดเนินการตามตัวชี้วัด บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ 
1.มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 คน (กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา
ทั้งหมด 100 คน) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 96 คน แบ่งเป็น นักศึกษา
จ านวน 70 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 
และบุคลากร/บุคคลทั่วไปเข้าร่วมจ านวน 15 คน 

บรรล ุ

2.ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80    

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 97.2 

บรรล ุ

                                                                                                                                       
 

 แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  ไมใ่ช้งบประมาณ 

 แหล่งงบประมาณอื่นๆ (รายได้จากการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ) 
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 31,100 บาท  

 
  
 
 

 

- ค่าตอบแทน 8,400 บาท 
ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200บาทx 3ชม x 1คน) 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (600 บาท  x 3 ชม x 1 คน) 
ค่าตอบแทนผู้ด าเนินรายการ (1,000บาท x 1 คน) 
ค่าตอบแทนผู้บันทึกเทป (1,000 บาท x 1 คน) 
ค่าตอบแทนผู้ตัดต่อส าหรับการประชาสัมพันธ์ (1,000 บาท x 1 คน) 

 
3,600 บาท 
1,800 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 

- ค่าวัสดุ  22,700 บาท 
ประกอบด้วย 
ค่าวัตถุดิบขนมเบรก (30 บาท x 110 ชุด) 
ค่าของที่ระลึก (200บาท x 2ชุด) 
ค่าเอกสารอบรม (150บาท x 100 ชุด)  
ค่าวุฒิบัตร (40 บาท x 100 ชุด) 

 
3,300 บาท 
400บาท 

15,000 บาท 
4,000 บาท 

*ประมาณการค่าใช้จ่ายสุทธิ        31,100 บาท 

  ประมาณการรายรับมากกว่าค่าใช้จ่าย     - บาท 

หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
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สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา 2/2564 
(โครงการโภชนบ าบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนักก าหนดอาหารในโรงพยาบาล) 

วันที่ 6 พฤศจกิายน 2563 
ณ ห้องประชมุ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ศูนย์วิทยาศาสตร ์
 

การจัดอบรมหัวข้อโภชนบ าบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนักก าหนดอาหารใน
โรงพยาบาล) จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ การด าเนินงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 96 คน จ าแนกเป็น 
อาจารย์ 11 คน นักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 55  คน นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย จ านวน 15  คน บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
จ านวน 15 คน สรุปผลการด าเนินงานจากแบบประเมินผลโครงการ มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.87 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี ้

 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1.1 เพศ 

 ชาย  30 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 หญิง  39 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.2 สาขาวิชา 
 นักศึกษาสาขาวิชาการก าหนดและการประกอบอาหาร  

จ านวน 45  คน คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 

 จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 บุคลากรและบคุคลทั่วไป  

จ านวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.39 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                    

ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานกิจกรรม 
2.1 สรุปรายการประเมนิผลความพึงพอใจเป็น ร้อยละ 

 

รายการปรเมนิความพึงพอใจ ร้อยละระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหา หัวข้อโภชน
บ าบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและบทบาทของนักก าหนดอาหารใน
โรงพยาบาล 

 

92.20 5.79 - - - 

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปปรับใช้ได้ 
 

92.75 7.24 - - - 

3. สถานที่การจัดอบรมเหมาะสม 81.15 15.94 2.89 - - 

4. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 

 
84.05 14.49 1.44 - - 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดอบรม 

 
86.95 13.04 - - - 
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2.2 สรุปรายการประเมนิผลความพึงพอใจเป็น ค่าเฉลี่ย 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(AVG.) 

ความพึง 
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลประเมิน 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหา หัวข้อโภชน
บ าบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและบทบาทของนักก าหนดอาหารใน
โรงพยาบาล 

 

4.94 98.80 0.23 มากที่สุด 

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปปรับใช้ได้ 
 

4.92 98.40 0.26 มากที่สุด 

3. สถานที่การจัดอบรมเหมาะสม 

 

4.78 95.60 0.48 มากที่สุด 

4. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 

 
4.82 96.40 0.41 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดอบรม 

 
4.86 97.20 0.33 มากที่สุด 

เกณฑ์การให้คะแนน   ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
                            ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 ระดบัความพึงพอใจ มาก 
                            ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 
                            ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 ระดบัความพึงพอใจ น้อย 
                            ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 
 
 ตอนที่ 3 : ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
 3.1 ด้านกิจกรรม 
       - อาจารย์ให้ความรู้ดีมากค่ะ 
       - ควรจัดกิจกรรมแบบนีอ้ย่างต่อเนื่องในหัวข้ออื่นๆ 
 3.2 ด้านสถานที ่
       - ห้องจัดกิจกรรมกว้าง นั่งสบาย 
       - แอร์หนาวมากเลยค่ะ 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
 

1. บันทึกขออนุมัติโครงการ 
                                               2. ใบลงทะเบียน 
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