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ค าน า 
 

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของสังคมและตลาดแรงงาน และให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 
ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม และด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและความเป็นสวนดุสิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่ส่งเสริมการน าความ
เชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ด้านอาหารไปสนับสนุน/งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา ประชาชน
และสังคม โดยประสานประโยชน์ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

โรงเรียนการเรือนได้จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม มีก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและระดับโครงการ โดยมีการติดตามประเมินผล
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
เพื่อให้งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามความต้องการของสังคมเชื่อมโยงสู่การพัฒนานาคุณภาพ
ชีวิต ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนก่อให้เกิดความยั่งยืน  

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร และแผนการพัฒนาปรับปรุงงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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สวนท่ี 1 บทนํา 
โรงเรียนการเรือน 

 
ความเปนมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กอ ต้ังเมื่ อป  พ .ศ .2477 “โรงเรียนมั ธยมวิสามัญการเรือน”             
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการใหผูหญิงในขณะนั้นไดมีการศึกษาเรียนรูเก่ียวกับการบาน 
การเรือนที่ดี เปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทยใชสถานที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เปน
สถานที่เรียน (ปจจุบันเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) ตอมา   
ป พ.ศ.2480 ไดยายมาอยูที่สวนสุนันทา (ท่ีตั้งปจจุบัน) ป พ.ศ.2483 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะ
พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยขึ้นจึงไดจัดตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้น ในพื้นที่ติดกับ
โรงเรียนการเรือนโดยเปนโรงเรียนอนุบาลของรัฐแหงแรกในประเทศ โรงเรียนการเรือนและโรงเรียนอนุบาล
แยกการบริหารจัดการออกจากกัน ไมข้ึนตอกันและพัฒนาควบคูกันมาโดยตลอด จนกระทั่งป พ.ศ.2504 
โรงเรียนการเรือน เปลี่ยนสภาพเปนวิทยาลัยครูสวนดุสิต ระยะแรกผลิตครูทางดานคหกรรมศาสตร ท่ีพัฒนา
มาจากการเรือน เปนหลัก สวนโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศก็มีแผนกฝกหัดครู ผลิตครูอนุบาล ควบคูไปกับ 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กอนุบาล ป พ.ศ. 2518 เมื่อมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โรงเรียน
อนุบาลละอออุทิศ จึงไดยายมารวมกับวิทยาลัยครูสวนดุสิต ทั้งแผนกฝกหัดครูและเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล
ละอออุทิศ จึงเปลี่ยนชื่อใหมเปน โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ การพัฒนาของวิทยาลัยครูสวนดุสิตจะเนน
ในดานคหกรรมศาสตร และการศึกษาปฐมวัยเปนหลัก 
 ในป พ.ศ. 2528 ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ. (ฉบับที่2) พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการอ่ืนได การพัฒนาหลักสูตรใหมก็พัฒนามาจากพ้ืนฐานเดิม เชน การอาหาร ผาและเครื่องแตง
กาย ศิลปะประดิษฐ อุตสาหกรรมบริการ พัฒนามาจากคหกรรมศาตร การศึกษาปฐมวัย ถูกพัฒนาใหเขมแข็ง
และสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนๆ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษเพ่ิมขึ้น โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเด็กปฐมวัย  
ท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
 พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนดุสิตเปลี่ยนสภาพเปน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตาม พ.ร.บ.สถาบัน   
ราชภัฏ พ.ศ.2538 ในการจัดทําแผนกลยุทธของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดมีการกําหนดอัตลักษณของสถาบัน
เอาไว 4 ดานดวยกันคือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ 
โดยหลักสูตรตางๆของสถาบัน จะตองมีการพัฒนาบนพื้นฐานของอัตลักษณของสถาบัน การใชงบประมาณ
บุคลากร ทุนการศึกษาของบุคลากร ลวนเนนหนักในดานอัตลักษณท้ัง 4 ดาน รวมท้ังการทําใหปรากฏใน 
การยอมรับของสังคมภายนอกดวย จากการออกไปรับงานตางๆ ที่เปนสวนสนับสนุน เชน การทําอาหาร    
ในงานกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งท่ี 13 การดูแลหองพักนักกีฬาเปนตน 
 พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยนสถานภาพเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 การพัฒนางานของมหาวิทยาลัยยังคงเนนหนักในดานอัตลักษณเดิมท่ี      
สืบเน่ืองมาจากสถาบันราชภัฏ 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมามากกวา 80 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน ความเขมแข็งทางวิชาการ อยูบนพื้นฐานเดิมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จนสรางความเขมแข็ง
ใหกับมหาวิทยาลัยในปจจุบัน ในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556) 
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ตอเนื่องมาถึงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 ไดมีการกําหนดไว
ชัดเจนวามหาวิทยาลัยจะมุงเนนไปดานอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และพยาบาลศาสตร 
และ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 โรงเรียนการเรือน (School of  Culinary Arts) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ไดถูกจัดตั้งขึ้นเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต          
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยและมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยโรงเรียนการเรือน พ.ศ.
2553 เปนขอบังคบัในการบริหารจัดการของโรงเรียนการเรือน 

โรงเรียนการเรือน เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงดาน       
การประกอบอาหาร และการจัดตกแตง การสรางและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมเพื่อเผยแพรและเปน
แหลงอางอิงแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนการเรือน มีการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี แบงตามหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ประกอบดวย สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการกําหนดและการประกอบอาหาร รวมท้ัง
พัฒนาหลักสูตรใหม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหารเพื่อการสรางเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ซึ่งจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563            
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร และ 3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร และมีหนวยงานศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สนับสนุนการจัดการศึกษาในดาน
หองปฏิบัติการอาหารรวมทั้งจัดหลักสูตรฝกอบรมดานอาหารใหกับบุคคลทั่วไปทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอก 

 
ปรัชญา: โรงเรียนการเรือนคือผูนําดานอาหาร 

  
วิสัยทัศน: โรงเรียนการเรือนเปนหนวยงานท่ีมีความเปนเลิศดานการประกอบอาหารและการจัด

ตกแตง  
 

พันธกิจ: โรงเรียนการเรือนเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงดานการประกอบ
อาหาร และการตัดตกแตง การสรางและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพรและเปนแหลอางอิง 
แกสังคมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
จุดมุงเนนกลยุทธ (Strategic focus areas) 
1. ความหลากหลายทางการศกึษา (Academic diversity) 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรที่ทาทายเพ่ือใหสามารถอยูรอดไดอยางย่ังยืน (Curriculum survivability) 
หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรที่โดดเดน หลักสูตรแบบยืดหยุน หลักสูตรที่ตอบสนองผูเรียน การผสาน
แบบกลมกลืนกับแนวทางวิถีใหม 
 1.2 มุงเนนการผสมผสานระหวางการเรียนรูทั้งในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรูผานระบบออนไลน 
(Various learning platform) การเรียนรูในพื้นที่การเรียนรูของมหาวิทยาลัย การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
จริง การเรียนรูบนพ้ืนฐานแหงเทคโนโลยี 
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 1.3 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนทุกชวงวัย (Promotion of lifelong learning) 
ระบบคลังหนวยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตร เพ่ือยกระดับทักษะ/ เพ่ิมทักษะ/ และสงเสริมทกัษะใหม 
 1.4 การเชื่อมโยงกับผูที่เก่ียวของในการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Links with 
SDU’s supporters) ศิษยเกา ผูปกครอง นักศึกษาตางชาติ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 
 
 
2. การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน (Infrastructure services) 
 2.1 ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทํางาน (System stability) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสรางพ้ืนฐานที่หลากหลาย การบริการดิจิทัล  
 2.2 พ้ืนท่ีสรางสรรคการเรียนรูและสิ่ งอํานวยความสะดวก (Learning space and facilities) 
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คาเฟ ไลบราร่ี พื้นท่ีการเรียนรูรวมกัน พื้นท่ีกิจกรรม ระบบการเรียนรู
ออนไลน 
 2.3 สภาพแวดลลอม (Environment) : มหาวิทยาลั ยที่ สวยสะอาดและใส ใจสิ่ งแวดลอม           
การออกแบบที่เปนสากลเพ่ือคนทั้งมวล  
 2.4 ระบบสนับสนุนผูเรียน (Student’s support system) : ระบบการใหคําปรึกษาและชวยเหลือ 
ทุนการศึกษา การบริการดานสุขภาพ การใหความชวยเหลือนักศึกษาดานวิชาการ 
  
3. องคกรที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง (Adaptive organization) 
 3.1 การปรับกฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคับ ให เทาทันสถานการณ  (Resilience in law and 
regulations) 
 3.2 การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิต (Reshaping SDU staff) การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
ความคิดและความคิดสรางสรรค การมุงมั่นในงาน การคิดเชิงออกแบบ การรูลําดับความสําคัญและ
สภาวการณเรงดวน ทักษะใหม ความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงาน 
 3.3 การจัดสรรงบประมาณอยางคุมคา (Optimal budget allocation) การลงทุนในสิ่งสนับสนุน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และการพัฒนาพื้นท่ีที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูรูปแบบใหม 
โดยคํานึงถึงการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
4. จุดเนน SP Series (Spotlight SP Series) 
 ความเปนเลิศในการผลิตกําลังคน พลังสติปญญา ความรูและการสรางนวัตกรรม โดยมีอัตลักษณ 
ด านอาหารบ นรากฐานแห งความ เชี่ ย วช าญ ด วยการป ฏิบั ติ  (Culinary arts and services with 
Professional by Hands) : การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานอาหารท่ีสะทอนจากความ
เชี่ยวชาญผานการปฏิบัติ เพื่อสรางความแตกตางและเสริมความเขมแข็งจากรากฐานการเรือนสูความเปน
สากล 
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สมรรถนะหลักของโรงเรียนการเรือน 
 เชี่ยวชาญดานการประกอบอาหารไทย และการจัดตกแตง การบูรณาการศาสตรดานอาหาร       
เปนแหลงอางอิงองคความรู และนวัตกรรมแกสังคม 
 

วัฒนธรรมองคการ 
1. บุคลากรและนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี 
2. ศึกษาและพัฒนาองคความรูดานอาหาร 
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 
4. สามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน 
5. มีความประณีตและรูจริงในงานที่ทํา 

 

คานิยม SCA :  
S = Specialization ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 C = Creative สรางสรรคพัฒนาองคความรู 
 A = Attraction ความมีเสนหจากบุคลิกภาพเฉพาะของบุคลากรและนักศึกษา 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีหลักสตูรที่เกี่ยวของกับอัตลักษณดานอาหารของมหาวิทยาลัย 
2. มีชื่อเสียงโดดเดนเปนที่ยอมรับ 
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุมเทในการทําทาน 
4. มีหองปฏิบัติการอาหารที่ไดมาตรฐาน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมีคุณภาพสูง 
5. มีเครือขายงานวิจัย และการบริการวิชาการ กับหนวยงานภายนอกที่เขมแข็ง 
6. มีศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อบรมเพ่ือเผยแพรความรูดานอาหารไทยทั้งในและ

ตางประเทศ 
 

จุดออน (Weaknesses) 
1. หองปฏิบัติการอาหารยังมีไมเพียงพอกับความตองการ 
2. ระบบการสื่อสารขอมูลภายในองคกรยังไมท่ัวถึงบุคลากรทุกระดับ 
3. ขาดกระบวนการวางแผนและการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 
4. องคกรยังขาดการปลูกฝงวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ผลงานทางวิชาการมีนอย 
6. ขาดการสรงแรงจูงใจในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 
7. การบริหารทรัพยากรยังไมคุมคา 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบายของรัฐท่ีใหการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
2. การกาวสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
3. ความตองการของตลาดแรงงานที่ตองการคนที่มีทักษะดานอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 
4. การเปดประชาคมอาเซยีน 

 

ภาวะคกุคาม (Threats) 
1. มีการแขงขันสูงดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 
2. โครงสรางปะชากร ดานอัตราการเกิดที่นอยลง สงผลใหจํานวนกลุมเปาหมายที่จะเขารับ

การศกึษามีแนวโนมลดลงไปดวย 
3. เกิดการแขงขันจากการคาเสรี และการเปดประชาคมอาเซยีน 
4. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโลยีที่รวดเร็ว 
5. เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
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วัตถุประสงคของแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. เพื่อสงเสริมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมตามความเชี่ยวชาญดานอาหารและคหกรรมศาสตร 
2. เพื่อสงเสริมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทยตามทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
กลยุทธของแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับชุมชนสังคมตามความเชี่ยวชาญดานอาหารและคหกรรม
ศาสตร แบบบูรณาการ 

2. การอนุรักษ สรางเสริม สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ความเปนไทย ตามทิศทางมหาวิทยาลัย      
สวนดุสิต 

3. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมเพ่ือเสริมสรางความเปนพลเมืองทีดีและความเปนมนุษย 
ที่สมบูรณ 
 
ตัวบงช้ีวัดความสําเร็จของแผนดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1. รอยละ 80 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ สําเร็จตามแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

2. รอยละ 80 ของโครงการท่ีดําเนินการ มีผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ  
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สวนท่ี 2  
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดานตางๆ ที่สัมพันธกับพันธกิจของคณะ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้             

1. แนวปฏิบัติการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    1.1 โครงการที่ เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเปนโครงการที่เห็นถึง

ความสําคัญและคุณคาเร่ืองศิลปะและวัฒนธรรม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความ
เชื่อ คานยิม และวัฒนธรรมใหมๆ   
          1.2 กิจกรรมที่เก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเปนกิจกรรมท่ีไดรับความ
รวมมือ หรือสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินกิจกรรม เชน บุคลากร นักศึกษา ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ ชุมชน เปนตน    
          1.3 โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเปนโครงการ 
หรือกิจกรรมที่บูรณาการเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญ
และคุณคาเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จําเปนตองปลูกฝงและ สามารถบูรณาการองคความรูนําไปสูการปฏิบัติ
ไดตามบรบิทของชุมชน ทองถ่ิน หรอืสังคม  
         1.4 การดําเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม           
ควรสนับสนุน สงเสริม ผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการรเิริ่ม สรางสรรค หรือเปนผูวางโครงการ เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการเขียนโครงการ การเสนอโครงการ และเสริมสรางการเรียนรูเก่ียวกับการดําเนินโครงการอยางเปน
ขั้นเปนตอนตามหลัก PDCA หรือการวางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (do) การประเมิน
คุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรงุ (act)        
         1.5 สนับสนุน สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก และเห็นความสําคัญของการมีวินัยและมีจิตอาสา 
สามารถนําโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกชุมชน ทองถิ่น หรือ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในสังคมดวยความเขาใจ มีน้ําใจ    
         1.6 สงเสริม และสนับสนุนใหการดําเนินโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่มีความเปนไปไดอยางเปนรูปธรรม สามารถจะดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน  
         1.7 ผลจากการดําเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ควรใหมีผลที่บงบอกถึงความเจริญงอกงามของนักศึกษาที่มีพัฒนาการตอเนื่องได เชน ความคิดตอการบริการ
สาธารณะ ความรูสึกที่สังเกตเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิต การเผยแพรอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของสวนดุสิต 
         1.8 การดําเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม           
ควรสนับสนุน สงเสรมิใหมีความสอดคลองกับศักยภาพ หรือความพรอมของบุคลากรตามความเชี่ยวชาญใน
แตละดานของบุคลากรในโรงเรียนการเรือน ตอการบริการที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทางปญญา ความรู 
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ความคิด ทัศนคติ จิตใจ การมีน้ําใจเสียสละ การมีสวนรวมกับสังคม สามารถแสดงออกใหเห็นถึงความมีวินัย
และการมีจิตอาสา และเปนท่ียอมรับของสังคมได 

   1.9 ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรไดรบัการเผยแพรท้ังภายในสถาบันการศึกษา และสูสาธารณชนผานชองทางการสื่อสารตางๆ 

 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ มีการดําเนินการ ดังนี้  
1.1 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและวิทยากร  
1.2 เชิญวิทยากร  
1.3 ขอจัดซื้อจัดจาง  
1.4 ขออนุญาตไปราชการ / การจัดเตรียมยานพาหนะ  
1.5 ขออนุญาตใชสถานที ่ 
1.6 ขอยืมเงินทดรองจาย  
 

2. ระหวางดําเนินโครงการ มีการดาํเนินการ ดังนี้  
2.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินโครงการที่กําหนดไว  
 

3. หลังดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ดังนี้  
3.1 รวบรวมผลการประเมินทั้ง 3 ดาน ไดแก จํานวนผูเขารวม ความรูความเขาใจ ความพึง

พอใจ  
3.2 ทําหนังสือขอบคุณวิทยากร  
3.3 สงหลักฐานการจัดซื้อจัดจาง คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ (ภายใน 1 เดือน

หลังจากขอยืมเงินทดรองจาย)  
3.4 การสรุปความรูที่ไดรับหลังจากเสร็จส้ินการดําเนินการโครงการที่ไดกําหนดไว เพ่ือให

เกิดเปนองคความรูข้ึน  
      4. ติดตามผลการนาํความรูไปใชประโยชน  
    ในการติดตามผลการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใชใหเกิดประโยชนของกลุมเปาหมาย 
ควรทําการติดตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน  
 5. สรุปผล ประเมินความสําเร็จของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดทํารายงาน  
           เม่ือดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบโครงการสรุปผล 
ประเมินความสําเร็จของการใหบริการตามตัวชี้วัดที่ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดไว ซึ่งจะตองมีการประเมิน 
ใหเห็นถึงผลความสําเร็จของการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือ 
การวิจัย และจัดทําสรุปผลโครงการในรูปเลมรายงานเพ่ือเปนหลักฐาน โดยจัดสงเลมรายงานผล              
ใหคณะกรรมการจํานวน 1 ชุด  
           6. นําผลการประเมินไปปรับปรุง  
       นําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาคุณภาพของ 
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ข้ันตอนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจความตองการการจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการคณะพิจารณาโครงการ 

จัดทําแผน / โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จัดทําโครงการ / กิจกรรมท่ีผานการพิจารณา 

สรุปผล ประเมินและจัดทํารายงาน 

ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สรุปองคความรูจากการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- เผยแพรสูบุคลากร   -   เผยแพรสูสาธารณชน 



คณะกรรมการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

วันที่
ดําเนินการ 

ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

กลยุทธของแผน 

ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 
3 

1 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสรางจิต
สาธารณะ กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมตอนรับ Miss 
Universe (ออกบูธสาธิตและรวมทํากิจกรรมกับผูเขา
ประกวด Miss Universe Thailand) 
กลุมเปาหมาย 
นักศึกษาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เปน
ตัวแทนสาธิตใหกับผูเขาประกวด Miss Universe  
และทีมผูจัดการประกวด 

- - 25 กันยายน 
2563 

     

สวนที่ 3  
แผนปฏิบตัิงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏบิัติงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

วันที่
ดําเนินการ 

ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

กลยุทธของแผน 

ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 
3 

2 
 

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสรางจิต
สาธารณะ กิจกรรมท่ี 1 ไหวครูสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางอาจารยและนักศึกษาสงเสริมเอกลักษณและ
วฒันธรรมไทย 
 
กลุมเปาหมาย 
อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 
200 คน 

13,900.00 งบประมาณโครงการ
บริหารกายเพ่ือ

สุขภาพและกิจกรรม
นันทนาการ ป

การศึกษา 2563 

29 ตุลาคม 
2563 

     

3 โครงการเตรียมความพรอมทักษะการประกอบอาชีพ
และทักษะการใชชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพรอมนักศึกษาในดาน
บุคลิกภาพความเปนสวนดุสิต 
กลุมเปาหมาย 
1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 63) ของโรงเรียนการเรือน  
2. นักศึกษาชั้นปที่ 2-3 (รหัส 62-61) ของโรงเรียน
การเรือน  

1,800.00 งบประมาณโครงการ
บริหารกายเพ่ือ

สุขภาพและกิจกรรม
นันทนาการ ป

การศึกษา 2563  

Online SDU 
1-11 , 14 
พฤษภาคม 

2564 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

วันที่
ดําเนินการ 

ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

กลยุทธของแผน 

ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 
3 

4 โครงการเตรียมความพรอมทักษะการประกอบอาชีพ
และทักษะการใชชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 
กิจกรรมที่ 6 ศิลปะประดิษฐกับการบูรณาการกับงาน
ท่ีเก่ียวของ 
 
กลุมเปาหมาย 
นักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นปท่ี 1-3 จํานวน 100 
คน 
 
 

3,900.00 งบประมาณโครงการ
บริหารกายเพ่ือ

สุขภาพและกิจกรรม
นันทนาการ ป

การศึกษา 2563 

Online SDU 
1-11 , 21 
พฤษภาคม 

2564 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

วันที่
ดําเนินการ 

ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

กลยุทธของแผน 

ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 
3 

5 โครงการเตรียมความพรอมทักษะการประกอบอาชีพ
และทักษะการใชชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 
กิจกรรมที่ 17 อบรมหัวขอ “Social Media Usage 
Negative Effect on Student’s” รวมกับโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง  
 
กลุมเปาหมาย 
นักศึกษาโรงเรียนการเรือน จํานวน 100 คน 
 

1,800.00 งบประมาณโครงการ
บริหารกายเพ่ือ

สุขภาพและกิจกรรม
นันทนาการ ป

การศึกษา 2563  

Online  
28 พฤษภาคม 

2564 

     

6 กิจกรรม คิดถึงเสนหไทย 
 
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนการเรือน 
 

4,025.10 งบประมาณหาง
หุนสวน สปารกกิ้ง

เฮด โปรดักชั่น จํากัด 

3 เม.ย. 64      

 
วัตถุประสงคของแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. เพ่ือสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามความเชี่ยวชาญดานอาหารและคหกรรมศาสตร 
2. เพ่ือสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทยตามทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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กลยุทธของแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับชุมชนสังคมตามความเชี่ยวชาญดานอาหารและคหกรรมศาสตร แบบบูรณาการ 
2. การอนรุักษ สรางเสริม สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ความเปนไทย ตามทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3. การสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม คานิยมเพ่ือเสรมิสรางความเปนพลเมืองทีดีและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ประจําปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 

รายงานสรุปผลการดาํเนินงานโครงการตามแผนทํานุบํารุงศลิปะวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
1. รอยละ 80 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ สําเร็จตามแผนการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
2. รอยละ 80 ของโครงการท่ีดําเนินการ มีผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้วัดความสําเร็จของแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. รอยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการสําเร็จตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลการดําเนินการ โรงเรียนการเรือนมีโครงการท่ีระบุในแผนจํานวน 6 โครงการ มีการดําเนินการเสร็จแลวจํานวน 6 โครงการ  
คิดเปนรอยละ 100 

2. รอยละ 80 ของโครงการท่ีดําเนินการ มีผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ดังนี ้
โครงการทั้ง 3 โครงการ มีผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการมากกวารอยละ 80 ทุกโครงการ  แสดงรายละเอียดดังนี ้
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

1 .  โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรมและการสรางจิต
สาธารณะ กิจกรรมท่ี 1 ไหวครู
สงเสริมความสัมพันธระหวาง
อาจารยและนักศึกษาสงเสริม
เอกลักษณและวัฒนธรรมไทย 
 
กลุมเปาหมาย 
อ า จ า ร ย  เจ า ห น า ที่  แ ล ะ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 200 
คน 

   1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
มีส วน ร วม ในการอ นุรักษ
ศิลปวฒันธรรม 
   2. เพ่ือสรางจิตสาธารณะ
ในการเป น ตัวแทนในการ
เผยแพรศิลปะวัฒนธรรมของ
ไทย 
   3 . เ พ่ื อเป นการป ลูกฝ ง
คุณธรรมและจริยธรรมใหแก
นักศึกษา 

เปาหมายเชิงปริมาณ ดังน้ี  
   - ผู เขารวมกิจกรรม ไดแก
นักศึกษาช้ันปที่ 1 ไมนอยกวา
รอยละ 80  
   - ผู เข ารวมกิจกรรมไดรับ
ค ว าม รู ใ น ด า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
ดานอาหารเพ่ิมข้ึนหลังจากเขา
ร วม กิ จกรรม  ไม น อ ยกว า   
รอยละ 80 
 
เปาหมายเชิงคุณภาพ ดังน้ี  
   - นักศึกษาไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
   - สรางจิตสาธารณะในการ
เปนตัวแทนในการเผยแพร
ศิลปะวัฒนธรรมของไทย 
   - มีการปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแกนักศึกษา 

   โรงเรียนการเรือน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงถือเปน  
พันธกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมี
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และ
บูรณาการกับกิจการนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต 
เพ่ืออนุรักษสืบสาน พัฒนาเผยแพรศิลปะและ
วัฒ นธรรม  รวม ถึ งการการสร า งม าตรฐาน 
ส ร า ง ส ร ร ค  ส ง เส ริ ม กิ จ ก ร รม เพื่ อ พั ฒ น า
ประสบการณ ท างวิชาการและวิชาชีพใหแก
นักศึกษา สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางดานสังคม 
สติปญญา รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะทางปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ  
   โรงเรียนการเรือนจึงได จัด กิจกรรมไหวครู 
ประจําปการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 ต.ค 
63 เวลา 08:00–12:00 น. ณ หอง Hall 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใหนักศึกษาไดแสดง

13,900.00 บรรลุ โรงเรยีนการเรือน 



18 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

ความกตัญูกตเวทีและระลึกพระคุณของครู
อาจารย รวมถึงเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
นักศึกษาและครูอาจารย อีกท้ังเพ่ือใหนักศึกษามี
สวนรวมในการอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี อันดีงามของไทย โดยมี ตัวแทนจาก
นักศึกษาทุก ช้ันป เชิญพานธูปเทียน และพาน
ดอกไมไหวครู ใหนักศึกษารับชมวีดิโอการสราง
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาโรงเรียน    
การเรือน วีดิโอแนะนําวัฒนธรรมอาหารสวนดุสิต
จากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานอาหาร พิธี
มอบ เกียรติบั ตรให แก นัก ศึกษารุน พ่ี ท่ี เรียนดี        
มีคุณธรรม ชวยเหลือกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร
ใหแกอาจารย ท่ีสรางชื่อเสียง เปนแบบอยางที่ดี
ใหแกนักศึกษา รับฟงคํากลาวโอวาทจาก วาท่ี ร.ต. 
ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน 
ทั้งน้ีมีผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษาใหมเขา
รวมพิธี  
   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
โครงการบรรลุสําเร็จตามเปาหมายทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ สรุปไดดังน้ี 1) มีผูเขารวมกิจกรรม
ทั้ งหมด จํานวน 322 คน ตอบแบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

จํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 100 จําแนกเปน
อาจารย จํานวน 16 คน เจาหนาที่ จํานวน 5 คน 
ผูปกครอง จํานวน 1 คน และ นักศึกษาช้ันปที่ 1 
จํานวน 231 คน จากทั้งหมด 235 คน คิดเปนรอย
ละ 98.30 และผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูใน
ดานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมข้ึนหลังจากเขารวม
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 โดยทุกคนไดมีสวน
รวมในกิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรม สรางจิตสา
ธารณโดยการเปนตัวแทนเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ของไทย ต รัห นักรับความ รู ในด าน คุณ ธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในเพ่ิมข้ึน ซ่ึงบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด  

2 .  โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรมและการสรางจิต
ส า ธ า ร ณ ะ  กิ จ ก ร ร ม ท่ี  2 
กิ จ ก ร ร ม ต อ น รั บ  Miss 
Universe (ออกบูธสาธิตและ
รวมทํากิจกรรมกับผูเขาประกวด 
Miss Universe Thailand) 
 
กลุมเปาหมาย 

   1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
มีส วน ร วม ในการอ นุรักษ
ศิลปวฒันธรรม 
   2. เพ่ือสรางจิตสาธารณะ
ในการเป น ตัวแทนในการ
เผยแพรศิลปะวัฒนธรรมของ
ไทย 
   3. เพื่ อ เป น การป ลูกฝ ง
คุณธรรมและจริยธรรมใหแก

เปาหมายเชิงปริมาณ ดังน้ี  
   - ผูเขารวมกิจกรรมมีจํานวน 
18 0  คน  คื อ  ได แก  ผู เข า
ประกวด Miss Universe และ 
ทีมผูจัดการประกวด 
   - นัก ศึกษ าและอาจารย
ประจําบูธสาธิต 22 คน 
   - จํานวนผูเขาดูกิจกรรมผาน
ท า ง  Facebook Live 

   โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมให
ก า ร ต อ น รั บ ผู เข า ป ร ะ ก วด  Miss Universe 
Thailand 2020 ในวันศุกรที่ 25 กันยายน 2563 
โดยไดนําศักยภาพดานอัตลักษณไปจัดแสดง และ
เป น กิจกรรมให ผู เข าป ระกวดได  workshop 
รวมกับคณาจารย นักศึกษา และนักศึกษาพิการ
เรียนรวม อาทิ การแกะสลักสบู การรอยดอกมะลิ  
การผสมเครื่องด่ืมม็อกเทล การทําซูชิ โรลมากิ 
สรางความประทับใจใหแกสาวงามทั้ง 30 คน  

- บรรลุ โรงเรียนการเรือน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

นักศึกษาของสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร  สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การประกอบอาหารและการ
บริการ เปนตัวแทนสาธิตใหกับ 
ผู เขาประกวด Miss Universe  
และทีมผูจัดการประกวด 

นักศึกษา  
 

มากกวา 1,000 คน 
 
เปาหมายเชิงคุณภาพ ดังน้ี  
   - นักศึกษาไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
   - เพ่ือสรางจิตสาธารณะใน
การเปนตัวแทนในการเผยแพร
ศิลปะวัฒนธรรมของไทย 
   - มีการปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแกนักศึกษา 

   กิจกรรมดังกลาวมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 
จํานวน 180 คน จําแนกเปน ผูเขาประกวด Miss 
Universe และ ทีมผูจัดการประกวด จํานวนมาก
วา 30 คน นักศึกษาและอาจารยประจําบูธสาธิต 
จํานวน 22 คน และ ผู เขาชมกิจกรรมผานทาง 
Facebook Live จํ านวนมากกว า  1 ,0 00  คน     
คิด เป นรอยละ 100 ของก ลุ ม เป าหมาย โดย
นักศึกษา บุคลากรของโรงเรียนการเรือนไดมีสวน
รวมในกิจกรรม และเปนตัวแทนในการเผยแพร
ศิลปะวัฒนธรรมของไทย เกิดความภูมิใจและมีจิต
สาธารณะ และก อให เกิด คุณธรรมจริยธรรม       
ซ่ึงบรรลุตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

3. โครงการเตรียมความพรอม
ทักษะการประกอบอาชีพและ
ทักษะการใชชีวิตของนักศึกษา
โรงเรียนการเรือน กิจกรรมท่ี 2 
การเตรียมความพรอมนักศึกษา
ในดานบุคลิกภาพความเปนสวน
ดุสิต 
กลุมเปาหมาย 
   นักศึกษาโรงเรียนการเรือน 

   1 . เพื่ อ ให ผู เข า รั บ ก าร
อ บ ร ม รู แ ล ะ เข า ใ จ ถึ ง
บุคลิกภาพท่ีเปนจุดดอยและ
จุ ด เด น ข อ ง ต น เอ ง แ ล ะ
สามารถนําความรูท่ีไดรับไป
ปรับและพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเองใหเหมาะสมและดี
ยิ่งข้ึน 
   2 . เ พ่ื อ ให ผู เข า รั บ ก าร

เปาหมายเชิงปริมาณ ดังน้ี  

   - มี นั ก ศึ ก ษ า เข า ร ว ม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 
85 (กลุมเปาหมายนักศึกษา
จํานวน 100 คน) 
   - ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ 85 

   โรงเรียนการเรือนได เห็นวาการเตรียมพรอม
นักศึกษาใหมีทักษะการประกอบวิชาชีพน้ันเปนสิ่ง
สําคัญ ซ่ึงในทุกสาขาวิชานักศึกษาจะมีทักษะวิชาชีพ
ข้ันสูงที่แตกตางกัน แตในพื้นฐานในการเรียนรูพ้ืนฐาน
น้ันมีศาสตรที่คลายคลึงกัน ดังนั้นการพัฒนานักศึกษา
ในดานความรูพื้นฐานเปนสิ่งสําคัญเพราะจะเปน
รากฐานที่ดีที่จะสงผลใหนักศึกษาสามารถนําทักษะ
ทางวิชาชีพตาง ๆ ที่ไดไปใชในการเรียนเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนที่ ดี ขึ้ น  และนํ าไป ใช ใน

1,800.00 บรรลุ โรงเรยีนการเรือน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

จํานวน 100 คน  อบรมมีความรูและทักษะใน
การเข าสั งคมธรรม เนี ยม
ปฏิบัติสากลใหเหมาะสมกับ
ค วา ม เป น ส วน ดุ สิ ต แ ล ะ
สามารถนําไปประยุกตใชกับ
วิชาชีพไดในอนาคต 

เปาหมายเชิงคุณภาพ ดังน้ี  
   - เพ่ือนักศึกษามีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพเปนบุคคลากรทางดาน
อาหาร มีความรูและทักษะ 
ตลอดจนการวางตัวท่ีถูกตอง
เหมาะสม 
   - เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูและทักษะมารยาทใน
การเขาสังคมธรรมเนียมปฏิบัติ
สากลให เหมาะสมกับความ
เป นสวน ดุ สิตและสามารถ
นําไปประยุกตใชกับวิชาชีพได
ในอนาคต 
   - นักศึกษามีความรูในดาน
พั ฒ นาบุ ค ลิ กภ าพ เพ่ิ มขึ้ น
หลังจากการเขารวมกิจกรรม 
ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 

ชีวิตประจําวันได  
   โรงเรียนการเรือนจึงไดจัดกิจกรรมการเตรียม
ความพรอมนักศึกษาในดานบุคลิกภาพความเปน
สวนดุสิต ในวันที่  1-11 และ 14 พ.ค. 64 ใน
รูปแบบออนไลนผานระบบ SDU Online Course 
และ  Microsoft Teams ใน หั วข อก ารพั ฒ น า
บุคลิกภาพและการแตงกายของนักศึกษาโรงเรียน
การเรือน โดย ผศ.ชุติมา จักรจรัส อาจารยจาก
สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม โรงเรียนการทองเท่ียวและ
การบริการ และ ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดี
โรงเรียนการเรือน  
   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
โครงการบรรลุสําเร็จตามเปาหมายทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวมผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 
จํานวน 313 คน ตอบแบบสอบถาม จํานวน 107 
คน คิดเปนรอยละ 34.19 สรุปไดดังน้ี  
   - ระหวางวันที่ 1-11 พ.ค. 64 อบรมผานระบบ 
SDU Online Course มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 
จํานวน 126 คน จําแนกเปนบุคลากร จํานวน 36 
คน และ นักศึกษา จํานวน 90 คน  
   - วัน ท่ี  14 พ .ค . 64  อบ รมผ าน  Microsoft 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

Teams มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 187 
คน จําแนกเปนบุคลากร จํานวน 15 คน และ 
นักศึกษา จํานวน 172 คน  
   จากผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมดมีนักศึกษา จํานวน 
262 คน คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 
และบุคลากร จํานวน 51 คน โดยทุกคนไดรับ
ความรู มีความเขาใจในดานของบุคลิกภาพ การ
วางตัวให เหมาะสม มารยาทในการเขาสังคมท่ี
เหมาะสมกับความเปนสวนดุสิต สามารถนําไป
ประยุกตใชกับการเรียน และการทํางานในอนาคต
ได  คิดเปนรอยละ 99.07 ของกลุมเปาหมาย      
ซ่ึงบรรลุตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

4. โครงการเตรียมความพรอม
ทักษะการประกอบอาชีพและ
ทักษะการใชชีวิตของนักศึกษา
โรงเรียนการเรือน กิจกรรมท่ี 6 
ศิลปะประดิษฐกับการบูรณาการ
กับงานที่เก่ียวของ 
 
กลุมเปาหมาย 
นักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นป

   1.เพ่ือใหนักศึกษามีความรู
และเขาใจศิลปะประดิษฐกับ
ก า รบู รณ าก า ร กั บ ง าน ที่
เก่ียวของเพ่ิมข้ึนจากโครงการ 
   2 . เ พ่ื อ ให นั ก ศึ ก ษ า ได
ตระหนักถึงความสัมพันธภาพ
ที่ ดีตอกันระหวางหลักสูตร
และเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของศิลปะประดิษฐกับการ 

เปาหมายเชิงปริมาณ ดังน้ี  
   - มี นั ก ศึ ก ษ า เข า ร ว ม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 85 
(ก ลุ ม เป า ห ม าย นั กศึ กษ า
จํานวน 100 คน) 
   - ผู เข ารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูความเขาใจ ไมนอยกวา
รอยละ 85 
 

   โรงเรียนการเรือนได เห็นวาการเตรียมพรอม
นักศึกษาใหมีทักษะการประกอบวิชาชีพน้ันเปนสิ่ง
สําคัญ ซ่ึงในทุกสาขาวิชานักศึกษาจะมีทักษะวิชาชีพ
ข้ันสูงที่แตกตางกัน แตในพื้นฐานในการเรียนรูพ้ืนฐาน
น้ันมีศาสตรที่คลายคลึงกัน ดังนั้นการพัฒนานักศึกษา
ในดานความรูพื้นฐานเปนสิ่งสําคัญเพราะจะเปน
รากฐานที่ดีที่จะสงผลใหนักศึกษาสามารถนําทักษะ
ทางวิชาชีพตาง ๆ ที่ไดไปใชในการเรียนเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนที่ ดี ขึ้ น  และนํ าไป ใช ใน

3,900.00 บรรลุ โรงเรยีนการเรือน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

ที่ 1-3 จํานวน 100 คน 
 
 

บูรณาการเพ่ิมขึ้น 
   3. เพ่ือเปนแนวทางในการ
สร า งส รรค งาน ที่ มี ค ว าม
เช่ือมโยงและเก่ียวของ 
 

 
 
เปาหมายเชิงคุณภาพ ดังน้ี  
   1. นักศึกษามีความรูและ
เข า ใจ ศิ ล ป ะ ป ระดิ ษ ฐ กั บ
ก า รบู ร ณ า ก า ร กั บ ง า น ที่
เก่ียวของเพ่ิมข้ึนจากโครงการ 
   2. นักศึกษาเกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีตอกันระหวางหลกัสูตรและ
เล็งเห็นถึงความสํ าคัญของ
ศิลปะประดิษฐกับการบูรณา
การเพ่ิมขึ้น 
   3. นักศึกษามีความรูและ
เข า ใจ ศิ ล ป ะ ป ระดิ ษ ฐ กั บ
ก า รบู ร ณ า ก า ร กั บ ง า น ที่
เก่ียวของเพ่ิมข้ึนหลังจากการ
เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ชีวิตประจําวันได  
   โรงเรียนการเรือน จึงได จัด กิจกรรมศิ ลป ะ
ประดิษฐกับการบูรณาการกับงานที่เก่ียวของ ใน
วันท่ี 1-11 และ 21 พ.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน
ผานระบบ SDU Online Course และ Microsoft 
Teams โดยมีการอบรมกิจกรรมในหัวขอการจัด
โต ะอาหารแบบตะวันตก การพับผา เช็ดปาก     
การจัดดอกไม จากอาจารยสาขาวิชาคหกรรม 
   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
โครงการบรรลุสําเร็จตามเปาหมายทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวมผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 
จํานวน 254 คน ตอบแบบสอบถาม จํานวน 99 
คน คิดเปนรอยละ 32.78 สรุปไดดังน้ี  
   - ระหวางวันที่ 1-11 พ.ค. 64 อบรมผานระบบ 
SDU Online Course มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 
จํานวน 126 คน จําแนกเปนบุคลากร จํานวน 36 
คน และ นักศึกษาจํานวน 90 คน  
   - วัน ท่ี  21  พ .ค . 64  อบ รมผ าน  Microsoft 
Teams มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 176 
คน จําแนกเปนบุคลากร จํานวน 12 คน และ 
นักศึกษา จํานวน 164 คน  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

   จากผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมดมีนักศึกษา จํานวน 
254 คน คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 
และ บุคลากร จํานวน 48 คน โดยทุกคนไดรับ
ความรู มีความเขาใจในดานศิลปะประดิษฐกับ
การบูรณาการกับงานที่เก่ียวของเพิ่มข้ึน สามารถ
นําไปประยุกต ใช กับการเรียน การสรางสรรค
ผลงาน และการทํางานในอนาคตได คิดเปนรอยละ 
97.98 ของกลุมเปาหมาย ซ่ึงบรรลุตามตัวช้ีวัดที่
กําหนด 

5. โครงการเตรียมความพรอม
ทักษะการประกอบอาชีพและ
ทักษะการใชชีวิตของนักศึกษา
โรงเรียนการเรือน กิจกรรมท่ี 17 
อบรม หัวขอ  “Social Media 
Usage Negative Effect on 
Student’s” รวมกับโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง  
 
กลุมเปาหมาย 
นัก ศึกษ าโรงเรียนการเรือน 
จํานวน 150 คน 

   1. เพ่ือใหนักศึกษาโรงเรียน
ก า ร เ รื อ น ไ ด ท ร า บ ถึ ง
ผลกระทบทางสั งคมและ
จิ ต วิ ท ย า ใ น ก า ร ใ ช
อินเตอรเน็ต 
   2. เพ่ือใหนักศึกษาโรงเรียน
การเรือนไดทราบถึง พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร และกฏหมาย
ของประเทศไทยที่เก่ียวของ 
   3. เพ่ือใหนักศึกษาโรงเรียน
การเรือนรูเทาทันภัยอันตราย
ที่มาจากสื่อสังคมออนไลนใน

เปาหมายเชิงปริมาณ ดังน้ี  
   - มี นั ก ศึ ก ษ า เข า ร ว ม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
(ก ลุ ม เป า ห ม าย นั กศึ กษ า
จํานวน 150 คน) 
   - ผู เข ารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูความเขาใจ ไมนอยกวา
รอยละ 85 
 
เปาหมายเชิงคุณภาพ ดังน้ี  
   1. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรู และตระหนักถึงหนาที่

   โรงเรียนการเรือนไดเห็นวาการสื่อสารมีความ
จําเปนตอการใชชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน  
ในปจจุบันการสื่อสารไดพัฒนามาเปนการส่ือสาร
ผานเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต หรือ
เรียกวา “สังคมออนไลน” เปนสังคมที่มีความนิยม
และใชกันอยางแพรหลาย รวดเร็ว และไรพรมแดน 
แตยังคงมีภัยอันตรายแอบแฝงมาในรูปแบบตาง ๆ  
   โรงเรียนการเรือน รวมกับ โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง จัดอบรมหัวขอ “Social Media Usage 
Negative Effect on Student’s”  ใน วั น ท่ี  2 8 
พ .ค . 64 ในรูปแบบออนไลน ผ าน  Microsoft 
Teams โดยมี ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ อาจารย

1,800.00 บรรลุ โรงเรยีนการเรือน 
รวมกับ 

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

 ปจจุบัน พลเมือง สิทธิของประชากร
ประเทศไทยเพิ่มข้ึนหลังจาก
การเขารวมกิจกรรม ไมนอย
กวารอยละ 80 
   2. สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไป ประยุกต ใช ในการเรียน  
การสอน การประกอบอาชีพ
ได 

ประจํ าห ลักสูตรนิติศาสตรบัณ ฑิ ต  โรงเรี ยน
กฎหมายและการเมือง เปนวิทยากร มาใหความรู
และถายทอดประสบการณแกนักศึกษาในเรื่อง 
Social and Psychological Effects of the 
Internet Use, การหลอกลวงคนบนโลกออนไลน
กับกฎหมายไทย กรณีตัวอยางภัยจากโลกออนไลน 
Romance Scam หลอกรัก ออนไลน และ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร...รูกันสักนิด กอนคิดจะโพสต ไลค 
แชร 
   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
โครงการบรรลุสําเร็จตามเปาหมายทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวมผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 
จํานวน 192 คน ตอบแบบสอบถาม จํานวน 76 
คน คิดเปนรอยละ 39.58 จําแนกเปน วิทยากร 
จํานวน 1 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน อาจารย 
จํานวน 11 คน เจาหน าที่  จํานวน 7 คน และ 
นักศึกษา จํานวน 172 คน  
   จากผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมดมีนักศึกษา จํานวน 
172 คน บุคลากร จํานวน 19 คน โดยทุกคนได
รับทราบถึงผลกระทบทางสังคมและจิตวิทยาในการ
ใชอินเตอรเน็ต ทราบถึง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร และ
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

กฏหมายของประเทศไทยที่เก่ียวของ และรูเทาทัน
ภัยอันตรายที่มาจากสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน 
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันคิดเปนรอย
ละ 114.67 ของกลุมเปาหมาย และผู เขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม คิดเปนรอยละ 
86.05 ซ่ึงบรรลุตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

6. กิจกรรม คิดถึงเสนหไทย 
 
กลุมเปาหมาย 
คณาจารย สังกัดโรงเรียนการ
เรือน  จํ าน วน  5  คน  เป น ผู
ถ า ย ท อ ด อ งค ค ว าม รู แ ล ะ
เร่ืองราวความเปนมาของ 
อาหารไทยดวยเทคนิคการหอ 
รัด มัด รอย ผูก 

   เพ่ื อ จัดทําสื่อสารคดีสั้ น
เร่ืองการประกอบอาหารไทย
ดวยเทคนิคการหอ รัด มัด 
รอย ผูก  จํานวน 5 เมนู โดย
ออกอากาศทางชองโทรทัศน
รัฐสภา (ชอง 10) 

   1 .  ส า ร ค ดี สั้ น ชุ ด ก า ร
ป ระกอบ อ าห าร ไท ยด ว ย
เทคนิคการหอ รัด มัด รอย ผูก 
จํานวน 5 เร่ือง 
   2. คณาจารยสังกัดโรงเรียน
การเรือน จํานวน 5 คน ได
ถ า ยท อ ดอ งค ค ว าม รู แล ะ
เร่ือ งราวความ เป นมาของ
อาหารไทยดวยเทคนิคการหอ 
รัด มัด รอ ย ผูก 
   3. คณาจารยโรงเรียนการ
เรือนไดนําความรูและทักษะ
วิ ช า ชี พ  ร ว ม ทั้ ง
ศิลปะวัฒนธรรมการประกอบ
อาหารไทยดวยเทคนิค การหอ 

   โรงเรียนการเรือน รวมกับ หางหุนสวน สปาร
กก้ิงเฮด โปรดักชั่น จํากัด ไดดําเนินการผลิตสื่อสาร
คดีสั้นเร่ืองการประกอบอาหารไทยดวยเทคนิคการ
หอ รัด มัด รอย ผูก  จํานวน 5 เมนู ไดแก ถุงทอง 
ขนมใสไส ขาวตมมัด ทอดมันปลากราย และแกง
จืดลูกรอก โดยการนําความรูทางดานวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพของคณาจารยสังกัดโรงเรียนการเรือน
ถายทอดผานการประวัติและวิธกีารประกอบอาหาร
ไทย เพื่ ออ นุรักษ และสืบสานวัฒ นธรรมการ
ประกอบอาหารไทยและองคความรูสูชนรุนปจจุบัน 
ซ่ึงมีการถายทํารายการเม่ือวันที่  3 เม.ย. 64 ณ 
ลานนาอารีย ซอยอารีย 2 แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร ช่ือรายการ “คิดถึงเสนห
ไทย” ออกอากาศทางโทรทัศนรัฐสภา (ชอง 10) 
ลักษณะรายการเปนสารคดีส้ัน ความยาว 3 นาท ี

4,025.10 บรรลุ โรงเรยีนการเรือน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ 
ตัวบงชี้วัด 

ความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

การบรรลุ
ความสําเร็จ 

ตาม
วัตถุประสงค
ของโครงการ 

หนวยงาน 

รัด มัด รอย ผูก ไปเผยแพร
และสืบสานองคความรูสูชนรุน
ปจจุบัน 

จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาว สรุปไดดังน้ี 
   - ไดสารคดีส้ันชุดการประกอบอาหารไทยดวย
เทคนิคหอ รัด มัด รอย และ ผูก จํานวน 5 เรื่อง 
คิดเปนรอยละ 100  
   - คณาจารยโรงเรียนการเรือน จํานวน 5 คน ได
ถายทอดองคความรูและเร่ืองราวความเปนมาของ
อาหารไทยดวยเทคนิคหอ รัด มัด รอย และ ผูก 
เรื่อง คิดเปนรอยละ 100 
   - คณาจารยโรงเรียนการเรือนไดนําความรูและ

ทักษะวิชาชีพ รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมการประกอบ
อาหารไทยดวยเทคนิค การหอ รัด มัด รอย ผูก ไป
เผยแพรและสืบสานองคความรูสูชนรุนปจจุบัน  
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รายงานแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 

ลําดบั หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อโครงการ แผนพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

1 โรงเรยีนการเรือน โครงการสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมและการสรางจิต
สาธารณะ กิจกรรมที่  1 ไหวครูสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางอาจารยและนักศึกษาสงเสริมเอกลักษณและ
วัฒนธรรมไทย 

เพิ่มเติมกิจกรรมการรับชมวีดีโอของโรงเรียนการเรือนในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของใหมีความหลากหลาย เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางดานทางสังคม 
สติปญญา รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
 

2 โรงเรยีนการเรือน โครงการสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมและการสรางจิต
สาธารณ ะ กิ จกรรมที่  2  กิ จกรรมต อน รับ  Miss 
Universe (ออกบูธสาธิตและรวมทํากิจกรรมกับผูเขา
ประกวด Miss Universe Thailand) 

สงเสริมนักศึกษาในการมีจิตสาธารณะ และเขารวมโครงการที่สงเสริมและถายทอด
ความเปนไทย 

3 โรงเรยีนการเรือน โครงการเตรียมความพรอมทักษะการประกอบอาชีพ
และทักษะการใชชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 
กิจกรรมท่ี 2 การเตรียมความพรอมนักศึกษาในดาน
บุคลิกภาพความเปนสวนดุสิต  

จากผลการประเมินผล พบวา การจัดอบรมในรูปแบบ On line และ On Air เหมาะกับ
การพัฒนานักศึกษาในชวงสถานกาณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
จึงควรจัดอบรมในรูปแบบน้ีเพื่อใหนักศึกษาและกลุมผูสนใจสามารถเขารับการอบรมได
ทุกกลุม ทุกสาขาวิชา รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนจากวิทยากรที่หลากหลายมาก
ย่ิงขึ้น 

4 โรงเรยีนการเรือน โครงการเตรียมความพรอมทักษะการประกอบอาชีพและ
ทั กษะการใช ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 
กิจกรรมที่  6 ศิลปะประดิษฐกับการบูรณาการกับงาน   
ที่เก่ียวของ 

จากผลการประเมินผล พบวา การจัดอบรมในรูปแบบ On line และ On Air เหมาะกับ
การพัฒนานักศึกษาในชวงสถานกาณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
เพื่อใหนักศึกษาและกลุมผูสนใจสามารถเขารับการอบรมไดทุกกลุม ทุกสาขาวิชา และ
ปรับรูปแบบกิจกรรมในหัวขออื่น ๆ เพิ่มข้ึน เชน การจัดอบรมในดานอาหาร ศิลปะการ
ตกแตงอาหาร 

5 โรงเรยีนการเรือน โครงการเตรยีมความพรอมทักษะการประกอบอาชีพและ
ทั กษะการใช ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน 
กิจกรรมที่  17 อบรมหัวขอ “Social Media Usage 
Negative Effect on Student’s”  ร วม กับ โรง เรียน

จากผลการประเมินผล พบวา การจัดอบรมในรูปแบบ On line และ On Air เหมาะกับ
การพัฒนานักศึกษาในชวงสถานกาณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
จึงควรจัดอบรมในรูปแบบน้ีเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขารับการอบรมไดทุกกลุม       
ทุกสาขาวิชา รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น จากวิทยากรที่หลากหลายมากข้ึน 
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ลําดบั หลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อโครงการ แผนพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

กฎหมายและการเมือง  

6 โรงเรยีนการเรือน กิจกรรม คิดถึงเสนหไทย ไมม ี

 
สรุป ภาพรวมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2563 มีการดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรมกอนการจัด
งาน โดยผานชองทางการสื่อสารตางๆ อาทิ www.dusit.ac.th, Facebook, www.food.dusit.ac.th/main และแอพพลิเคชั่น line เพื่อใหผูสนใจเขารวม
กิจกรรม/โครงการ ในงานท่ีเปนการเผยแพร อีกทั้งมีการปรับรูปแบบกิจกรรมเปนแบบ On line และ On Air เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้ในป
การศึกษา 2564 การจัดโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะพิจารณาการดําเนินงานในรูปแบบ On line และ On Air ไว เพ่ือใหสะดวกในการนําเสนอกับ
กลุมเปาหมายไดมากขึ้น อีกท้ังพรอมปรับตามสถานการณตลอดเวลา ทั้งในดานสถานที่จัด ชวงเวลาการจัด เพ่ือใหตรงกับกลุมเปาหมายที่โครงการตองการ     
โดยคํานึงถึงชวงเวลาเปดการศึกษาและไมตรงกับชวงการเรียนเพ่ือใหมีกลุมผูเขารวมกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น  
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