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ส่วนที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ก่ อตั้ งเมื่ อปี พ.ศ.2477 “โรงเรีย นมั ธ ยมวิ ส ามั ญ การเรือ น” ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ผู้หญิงในขณะนั้นได้มีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบ้าน การ
เรือนที่ดีเป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทยใช้สถานที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นสถานที่
เรียน (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) ต่อมาปี พ.ศ.
2480 ได้ย้ายมาอยู่ที่สวนสุนันทา (ที่ตั้งปัจจุบัน) ปี พ.ศ.2483 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนาการ
จัดการศึกษาในระดับ ประถมวัยขึ้น จึงได้จัดตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ” ขึ้น ในพื้นที่ติดกับโรงเรียน
การเรือนโดยเป็ นโรงเรียนอนุ บาลของรัฐแห่ งแรกในประเทศ โรงเรียนการเรือนและโรงเรียนอนุบาลแยก
การบริหารจัดการออกจากกัน ไม่ขึ้นต่อกันและพัฒนาควบคู่กันมาโดยตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ.2504 โรงเรียน
การเรือน เปลี่ยนสภาพเป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิต ระยะแรกผลิตครูทางด้านคหกรรมศาสตร์ ที่พัฒนามาจาก
การเรือน เป็นหลัก ส่วนโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศก็มีแผนกฝึกหัดครู ผลิตครูอนุบาล ควบคู่ไปกับการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กอนุบาล ปี พ.ศ. 2518 เมื่อมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โรงเรียนอนุบาล
ละอออุทิศ จึงได้ย้ายมารวมกับวิทยาลัยครูสวนดุสิต ทั้งแผนกฝึกหัดครูและเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลละออ
อุทิศ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ การพัฒนาของวิทยาลัยครูสวนดุสิตจะเน้นใน
ด้านคหกรรมศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัยเป็นหลัก
ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต
สาขาวิ ช าการอื่ น ได้ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ก็ พั ฒ นามาจากพื้ น ฐานเดิ ม เช่ น การอาหาร ผ้ า และ
เครื่องแต่งกาย ศิลปะประดิษฐ์ อุตสาหกรรมบริการ พัฒนามาจากคหกรรมศาตร์ การศึกษาปฐมวัย ถูกพัฒนา
ให้เข้มแข็งและสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นๆ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานจาก
เด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
พ.ศ. 2538 วิทยาลั ยครูสวนดุสิตเปลี่ ยนสภาพเป็น สถาบันราชภัฏสวนดุสิ ต ตาม พ.ร.บ.สถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ.2538 ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตได้มีการกาหนดอัตลักษณ์ของสถาบัน
เอาไว้ 4 ด้านด้วยกัน คือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ
โดยหลักสูตรต่างๆของสถาบัน จะต้ องมีการพัฒนาบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ของสถาบัน การใช้งบประมาณ
บุคลากร ทุนการศึกษาของบุคลากร ล้วนเน้นหนักในด้านอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งการทาให้ปรากฏในการ
ยอมรับของสังคมภายนอกด้วย จากการออกไปรับงานต่างๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุน เช่น การทาอาหารในงาน
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 การดูแลห้องพักนักกีฬาเป็นต้น
พ.ศ. 2547 สถาบั น ราชภั ฏ สวนดุสิ ต เปลี่ ยนสถานภาพเป็น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนดุสิ ต ตาม
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 การพัฒนางานของมหาวิทยาลัยยังคงเน้นหนักในด้านอัตลักษณ์เดิมที่
สืบเนื่องมาจากสถาบันราชภัฏ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่บนพื้นฐานเดิมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จนสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) ต่อเนื่อง
มาถึงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 ได้มีการกาหนดไว้ชัดเจนว่า
มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นไปด้านอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และพยาบาลศาสตร์ และ ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนการเรือน (School of Culinary Arts) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยโรงเรียนการเรือน พ.ศ.2553 เป็นข้อบังคับ
ในการบริหารจัดการของโรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้าน
การประกอบอาหาร และการจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และเป็น
แหล่งอ้างอิงแก่สังคมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนการเรือน มีการจัด
การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แบ่ ง ตามหลั ก สู ต ร 3 หลั ก สู ต ร ดั ง นี้ 1) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาการกาหนดและการ
ประกอบอาหาร รวมทั้งพั ฒ นาหลั กสู ตรใหม่ สาขาวิช าอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิช า
โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2563 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ 3) หลั กสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และมีหน่วยงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สนับสนุนการจัด
การศึกษาในด้านห้องปฏิบัติการอาหารรวมทั้งจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาหารให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก
ปรัชญำ: โรงเรียนการเรือนคือผู้นาด้านอาหาร
วิสัยทัศน์: โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานที่มีความเป็ นเลิศด้านการประกอบอาหารและการจัด
ตกแต่ง
พันธกิจ: โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบ
อาหาร และการตัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งอ้างอิง
แก่สังคมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดมุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategic focus areas)
1. ควำมหลำกหลำยทำงกำรศึกษำ (Academic diversity)
1.1 การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (Curriculum survivability)
หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรที่โดดเด่น หลักสูตรแบบยืดหยุ่น หลักสูตรที่ตอบสนองผู้เรียน การผสาน
แบบกลมกลืนกับแนวทางวิถีใหม่
1.2 มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
(Various learning platform) การเรียนรู้ในพื้นที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริง การเรียนรู้บนพื้นฐานแห่งเทคโนโลยี
1.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย (Promotion of lifelong learning)
ระบบคลังหน่วยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อยกระดับทักษะ/ เพิ่มทักษะ/ และส่งเสริมทักษะใหม่
1.4 การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Links with
SDU’s supporters) ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักศึกษาต่างชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน
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2. กำรบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกพื้นฐำน (Infrastructure services)
2.1 ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทางาน (System stability) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย การบริการดิจิทัล
2.2 พื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก (Learning space and facilities)
ห้ องสมุดมหาวิท ยาลั ย สวนดุสิ ต คาเฟ่ ไลบรารี่ พื้ นที่ การเรียนรู้ร่ว มกั น พื้น ที่ กิจกรรม ระบบการเรียนรู้
ออนไลน์
2.3 สภาพแวดลล้ อ ม (Environment) : มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส วยสะอาดและใส่ ใจสิ่ ง แวดล้ อ ม การ
ออกแบบที่เป็นสากลเพื่อคนทั้งมวล
2.4 ระบบสนับสนุนผู้เรียน (Student’s support system) : ระบบการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ
ทุนการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้านวิชาการ
3. องค์กรที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง (Adaptive organization)
3.1 การปรั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ให้ เ ท่ า ทั น สถานการณ์ (Resilience in law and
regulations)
3.2 การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต (Reshaping SDU staff) การเพิ่มขีดความสามารถทาง
ความคิ ด และความคิ ด สร้ า งสรรค์ การมุ่ ง มั่ น ในงาน การคิ ด เชิ งออกแบบ การรู้ล าดั บ ความส าคั ญ และ
สภาวการณ์เร่งด่วน ทักษะใหม่ ความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงาน
3.3 การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า (Optimal budget allocation) การลงทุนในสิ่งสนับสนุน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และการพัฒนาพื้น ที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่
โดยคานึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. จุดเน้น SP Series (Spotlight SP Series)
ความเป็นเลิศในการผลิตกาลังคน พลังสติปัญญา ความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยมีอัตลักษณ์ด้าน
อาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ (Culinary arts and services with Professional by
Hands) : การสร้างและพัฒ นาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหารที่สะท้อนจากความเชี่ยวชาญผ่านการ
ปฏิบัติ เพื่อสร้างความแตกต่างและเสริมความเข้มแข็งจากรากฐานการเรือนสู่ความเป็นสากล
สมรรถนะหลักของโรงเรียนกำรเรือน
เชี่ ย วชาญด้ านการประกอบอาหารไทย และการจั ด ตกแต่ ง การบู รณาการศาสตร์ด้ านอาหาร
เป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ และนวัตกรรมแก่สังคม
วัฒนธรรมองค์กำร
1. บุคลากรและนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี
2. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหาร
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
4. สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
5. มีความประณีตและรู้จริงในงานที่ทา
3

ค่ำนิยม SCA :
S = Specialization ความเชีย่ วชาญเฉพาะ
C = Creative สร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้
A = Attraction ความมีเสน่ห์จากบุคลิกภาพเฉพาะของบุคลากรและนักศึกษา

4

โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร

มหำวิทยำลัยสวนดุสติ

วิทยำเขตสุพรรณบุรี
สำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี

สำนักงำนตรวจสอบภำยใน

คณะและส่วนงำนอื่น
ที่เทียบเท่ำคณะ

สำนัก สถำบัน และส่วนงำนอื่น
ที่เทียบเท่ำคณะ

หน่วยงำนอิสระ

คณะครุศำสตร์

สำนักงำนมหำวิทยำลัย

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

สำนักบริหำรกลยุทธ์

ศูนย์กำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง
- ลำปำง
- นครนำยก
- หัวหิน
- ตรัง

คณะวิทยำกำรจัดกำร

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยำบำลศำสตร์
โรงเรียนกำรเรือน
โรงเรียนกำรท่องเทีย่ ว
และกำรบริกำร
โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง

สวนดุสิตโพล

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์
กรำฟฟิคไซท์

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์

สำนักกิจกำรพิเศษ

ศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำร
สวนดุสิต
โครงกำรปฏิบัติกำรอำหำรแปรรูป

โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ
บัณฑิตวิทยำลัย

หมำยเหตุ : เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ภาพที่ 1.2 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนการเรือน
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ภาพที่ 1.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนการเรือน
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนบริกำรวิชำกำร
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ด้านอาหารของมหาวิทยาลัย
2. มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามอัตลักษณ์ด้านอาหาร และคหกรรมศาสตร์
4. มีห้องปฏิบัติการอาหารที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีคุณภาพสูง
5. มีเครือข่ายงานวิจัย และการบริการวิชาการ กับหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็ง
6. มี ศู น ย์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารอาหารนานาชาติ อบรมเพื่ อ เผยแพร่ค วามรู้ด้ านอาหารไทยทั้ งในและ
ต่างประเทศ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ห้องปฏิบัติการอาหารยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
2. ระบบการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรยังไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ
3. ขาดกระบวนการวางแผนและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
4. องค์กรยังขาดการปลูกฝังวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลงานทางวิชาการมีน้อย
6. ขาดการสร้งแรงจูงใจในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
7. การบริหารทรัพยากรยังไม่คุ้มค่า
โอกำส (Opportunities)
1. นโยบายของรัฐที่ให้การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
2. การก้าวสู่มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3. ความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการคนที่มีทักษะด้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
4. การเปิดประชาคมอาเซียน
ภำวะคุกคำม (Threats)
1. มีการแข่งขันสูงด้านหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
2. โครงสร้างประชากร ด้ านอัตราการเกิด ที่ น้อยลง ส่ งผลให้ จานวนกลุ่ ม เป้ าหมายที่ จะเข้ารับ
การศึกษามีแนวโน้มลดลงไปด้วย
3. เกิดการแข่งขันจากการค้าเสรี และการเปิดประชาคมอาเซียน
4. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโลยีที่รวดเร็ว
5. มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนบริกำรวิชำกำรของโรงเรียนกำรเรือน และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดยเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาล และ
สุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

ควำมหลำกหลำยทำง
กำรศึกษำ
(Academic diversity)

กำรบริกำรสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกพื้นฐำน
(Infrastructure
services)

องค์กรที่พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง
(Adaptive
organization)

จุดเน้น SP Series
(Spotlight SP
Series)

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนกำรเรือน
เป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรประกอบอำหำรไทย และกำรจัดตกแต่ง
แผนกำรบริกำรวิชำกำร
โรงเรียนการเรือน พ.ศ. 2563-2567
วัตถุประสงค์ของแผนกำรบริกำรวิชำกำร
1. เพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชนสังคมตามความเชี่ยวชาญด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมงานบริการวิชาการ ตามทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. เพื่อส่งเสริมการนาองค์ความรู้ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ของแผน
1. การบริการวิชาการให้กับชุมชนสังคมตามความเชี่ยวชาญด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
แบบบูรณาการ
2. การส่งเสริมงานบริการวิชาการ ตามทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. การส่งเสริมการนาองค์ความรู้ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ

ตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จของแผนบริกำรวิชำกำร
1. ร้อยละ 80 ของจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ สาเร็จตามแผนการบริการวิชาการ
2. ร้อยละ 80 ของโครงการที่ดาเนินการ มีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
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วัตถุประสงค์ของแผนกำรบริกำรวิชำกำร
1. เพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชนสังคมตามความเชี่ยวชาญด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมงานบริการวิชาการ ตามทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. เพื่อส่งเสริมการนาองค์ความรู้ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและ
การประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ของแผน
1. การบริการวิชาการให้กับชุมชนสังคมตามความเชี่ยวชาญด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ แบบ
บูรณาการ
2. การส่งเสริมงานบริการวิชาการ ตามทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. การส่งเสริมการนาองค์ความรู้ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและ
การประกอบอาชีพ
ตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จของแผนบริกำรวิชำกำร
1. ร้อยละ 80 ของจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ สาเร็จตามแผนการบริการวิชาการ
2. ร้อยละ 80 ของโครงการที่ดาเนินการ มีผ ลการดาเนิน งานบรรลุ ตามตัว ชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ
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ส่วนที่ 2 ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำร
ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำร
คณะกรรมการบริการวิชาการ มีการวางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการด้าน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. แนวปฏิบัติกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร
1.1 โครงการที่เกี่ยวช้องกับการบริการทางวิชาการ ต้องดาเนินการสอดคล้องกับนโยบาย
ของโรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามยุทธ์ศาสตร กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
1.2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการควรเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างการ
พัฒนา เผยแพร่ความรู้ ทักษะเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม
1.3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการ ควรเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ
หรือสนับ สนุ น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการดาเนินกิจกรรม เช่น บุคลากร นักศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน
หน่วยงานวิชาชีพ ชุมชน เป็นต้น
1.4 โครงการหรื อกิจ กรรมที่ เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิช าการควรเป็นโครงการ หรือ
กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้นาไปสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม
1.5 การดาเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการควรสนับสนุน
ส่งเสริมผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้วางโครงการ เพื่อเพิ่มทักษะการเขียน
โครงการการเสนอโครงการ และเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินโครงการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตาม
หลั ก PDCA หรือการวางแผน (plan) การด าเนิน งานและเก็บ ข้อมูล (do) การประเมินคุณ ภาพ (check)
และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act)
1.6 สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึก ษาตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการมีวินั ย และมี
จิตอาสา สามารถนาโครงการด้านการบริการทางวิชาการไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ การดาเนิ นโครงการด้านการบริการทางวิช าการสามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
1.8 ผลจากการดาเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการควรให้มี
ผลที่ บ่ งบอกถึงความเจริ ญ งอกงามของนั ก ศึ ก ษาที่ มี พั ฒ นาการต่ อ เนื่ อ งได้ เช่ น ความคิ ด ต่ อการบริก าร
สาธารณะ ความรู้สึกที่สังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
1.9 การดาเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ หรือความพร้อมต่อการบริการวิชาการที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม
ทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ จิตใจ การมีน้าใจเสียสละ การมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถแสดงออกให้
เห็นถึงความมีวินัยและการมีจิตอาสา และเป็นที่ยอมรับของสังคมได้
1.10 ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมการบริการทางวิชาการควร
ได้รับการเผยแพร่ทั้งภายในสถาบันการศึกษา และสู่สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ขั้นเตรียมกำร มีการดาเนินการ ดังนี้
1.1 ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร
1.2 เชิญวิทยากร
1.3 ขอจัดซื้อจัดจ้าง
1.4 ขออนุญาตไปราชการ / การจัดเตรียมยานพาหนะ
1.5 ขออนุญาตใช้สถานที่
1.6 ขอยืมเงินทดรองจ่าย
2. ระหว่ำงดำเนินโครงกำร มีการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้รับบริการ เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
(ถ้ามี) เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดาเนินโครงการที่กาหนดไว้
3. หลังดำเนินโครงกำร มีการดาเนินการ ดังนี้
3.1 รวบรวมผลการประเมิ น ทั้ ง 3 ด้ า น ได้ แ ก่ จ านวนผู้ เข้ า ร่ ว ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ความพึงพอใจ
3.2 ทาหนังสือขอบคุณวิทยากร
3.3 ส่ งหลั กฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานโครงการ (ภายใน 1 เดือน
หลังจากขอยืมเงินทดรองจ่าย)
3.4 การสรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการโครงการที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้
เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น
4. ติดตำมผลกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการติดตามผลการนาความรู้ที่ได้ให้บริการทาง
วิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ควรทาการติดตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน
3 เดือน
5. สรุป ผลองค์ค วำมรู้ ของบุค ลำกรและควำมเชี่ยวชำญ สรุป ผลกำรด ำเนิ น งำน ประเมิ น
ควำมสำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร และกำรจัดทำรำยงำน
เมื่อด าเนิ น โครงการบริ การวิช าการแล้ ว เสร็จ ผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการสรุป ผลองค์ ความรู้ของ
บุคลากรและความเชี่ยวชาญ สรุปผลการดาเนินงาน ประเมินความสาเร็จของการให้ บริการตามตัวชี้วัดที่
ผู้รับ ผิดชอบโครงการกาหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้ เห็ นถึงผลความสาเร็จของการ บูรณาการงาน
บริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และจัดทาสรุปผลโครงการในรูปเล่มรายงานเพื่อเป็น
หลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้คณะกรรมการจานวน 1 ชุด เพื่อสรุปรวบรวมองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรตามอัตลักษณ์ ของโรงเรียนการเรือนต่อไป
6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
น าผลการประเมิน โครงการไปปรับปรุง เพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพของการให้ บริการ พัฒ นาแผน
พัฒนากระบวนการ
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ขั้นตอนกำรบริกำรวิชำกำร
สำรวจควำมต้องกำรกำรจัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำร
คณะกรรมกำรคณะพิจำรณำโครงกำร
จัดทำแผน / โครงกำรบริกำรวิชำกำร
จัดทำโครงกำร / กิจกรรมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ดำเนินโครงกำร / กิจกรรม
สรุปผล ประเมินและจัดทำรำยงำน
สรุปองค์ควำมรู้จำกกำรบริกำรวิชำกำร
- เผยแพร่สู่บุคลำกร - เผยแพร่สู่สำธำรณชน
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รำยนำมคณะกรรมกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรประจำปีกำรศึกษำ 2563
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ส่วนที่ 3 แผนบริกำรวิชำกำร และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)
แผนกำรบริกำรวิชำกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนกำรเรือน กำหนดแผนบริกำรวิชำกำร จำนวน 4 โครงกำร ดังนี้
ลำดั
บ

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักศึกษาโรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง
“เชฟพรีเมี่ยม)

งบประมำณ
(บำท)
91,920.00

แหล่งที่มำ
ของ
งบประมำณ
งบประมาณ
ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการ
อาหาร
นานาชาติ

วันที่
ดำเนินกำร
31 ต.ค.1 พ.ย. 63

ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อ 1


ข้อ 2


ข้อ 3


กลยุทธ์ของแผน
ข้อ 1


ข้อ 2


ข้อ 3


ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

16

ลำดั
บ

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
สาหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบ
กิจการ

งบประมำณ
(บำท)
-

แหล่งที่มำ
ของ
งบประมำณ
งบประมาณ
ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการ
อาหาร
นานาชาติ

วันที่
ดำเนินกำร
1 พ.ย. 6328 ก.พ. 64

ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อ 1


ข้อ 2


ข้อ 3


กลยุทธ์ของแผน
ข้อ 1


ข้อ 2


ข้อ 3


ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ โรงเรียนการเรือน
2. งานอนามัยและสุขาภิบาล กอง
อาคารสถานที่
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ลำดั
บ

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

3

โครงการโภชนบาบัดเพื่อการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
บทบาทของนักกาหนดอาหารใน
โรงพยาบาล

งบประมำณ
(บำท)
31,100.00

แหล่งที่มำ
ของ
งบประมำณ
งบประมาณ
ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการ
อาหาร
นานาชาติ

วันที่
ดำเนินกำร
6 พ.ย. 63

ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3


กลยุทธ์ของแผน
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3


ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ โรงเรียนการเรือน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการกาหนดและการ
ประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม
สมรรถภาพและการชะลอวัย
โรงเรียนการเรือน
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ลำดั
บ

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

4

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะ
การ ประกอบวิชาชีพและทักษะการ
ใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการ
เรือนกิจกรรม “Open kitchen by
Culino”

งบประมำณ
(บำท)
30,990.00

ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ
โรงเรียนการเรือน

5

กิจกรรม คิดถึงเสน่ห์ไทย
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนการเรือน

4,025.10

แหล่งที่มำ
ของ
งบประมำณ
1. งบประมาณ
โครงการ
บริหารกายเพื่อ
สุขภาพและ
กิจกรรม
นันทนาการ ปี
การศึกษา
2563
2. งบประมาณ
ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการ
อาหาร
นานาชาติ
งบประมาณ
ห้างหุ้นส่วน
สปาร์กกิ้งเฮด
โปรดักชั่น
จากัด

วันที่
ดำเนินกำร

ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

20 ธ.ค. 63

ข้อ 1


3 เม.ย. 64



ข้อ 2


ข้อ 3


กลยุทธ์ของแผน
ข้อ 1


ข้อ 2


ข้อ 3
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แผนกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาโรงเรียนการ

เรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
จังหวัดตรัง “เชฟพรีเมี่ยม)
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการ
เรือน

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
สาหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
2. งานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารสถานที่

แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร

1. นั กเรียนในเขตพื้ นที่ จังหวัดตรังและจังหวัด ภาคใต้ ได้รับประสบการณ์ และความรู้ เกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการจริง ความรู้ในเรื่องของหลักการ แนวทางการเขียนแฟ้มสะสมงาน
และความเข้าใจในหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอน จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของ
โรงเรียนการเรือน เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น
2. โรงเรียนการเรือนได้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง
และจังหวัดภาคใต้
3. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ โรงเรียนการเรือน และศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
1. ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียม
การปรุง การประกอบอาหาร การจาหน่ายอาหาร การเสิร์ ฟอาหาร การล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
ความสะอาด การจัดการด้านสถานที่ และสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับ
พนักงานในสถานประกอบการของตนเองได้ โดยผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการผ่านการอบรมสามารถ
นาไปประกอบการการดาเนินงานด้านธุรกิจอาหาร ประกอบการขอใบอนุญาตจัดตั้งร้านอาหารได้
2. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน และ งานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคาร
สถานที่ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากร และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของ

20

ลำดับ

3

4

ชื่อโครงกำร

แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคมในเชิงวิชาการมากขึ้น ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีรายได้จากการจัดอบรม
4. ประชาชนผู้บริโภคอาหารที่ปรุงประกอบอาหารเองภายในบ้าน และที่บริโภคอาหารนอกบ้านได้
บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยมากขึ้น
โครงการโภชนบาบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 1. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร หลักสูตร
เรื้อรัง และบทบาทของนักกาหนดอาหารในโรงพยาบาล
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย และบุ ค ลากรโรงเรีย นการเรือ น ได้ รับ การถ่ ายทอดประสบการณ์ แ ละความรู้ จาก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านโภชนบาบัด และสุขภาวะ ได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
ทักษะด้านสังคม อารมณ์ กระบวนการการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ โภชนบาบัดเพื่อการป้องกันและ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกาหนดและการ ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และบทบาทของนักกาหนดอาหารในโรงพยาบาล สามารถนาองค์ความรู้ไป
ประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน
ประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพได้จริงในอนาคต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ 2. อาจารย์ / บุคลากรโรงเรียนการเรือนนาความรู้ไปใช้ ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน และ
ประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การปฏิบัติงาน
โรงเรียนการเรือน
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการ ประกอบวิชาชีพและ
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและผู้สนใจทั่วไปได้รับประสบการณ์และความรู้
ทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือนกิจกรรม
เกี่ยวกับการประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการจริง ความรู้ในเรื่องของหลักการ แนวทางการเขี ยนแฟ้ม
“Open kitchen by Culino”
สะสมงาน และความเข้าใจในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาหารของโรงเรียนการเรือน เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร) และหลักสูตรอื่น ๆ ของ
การประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนการเรือน
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2. โรงเรียนการเรือนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าและผู้สนใจทั่วไปให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
3. นักศึกษาของโรงเรียนการเรือนได้รับการฝึกฝน และพัฒ นาทักษะด้านการประกอบอาหาร การ
จัดเตรียมงาน การประสานงานและการทางานร่ว มกับ ผู้อื่น สามารถพั ฒ นาไปสู่ การเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดประสบการณ์หรือสามารถสาธิตการประกอบอาหารได้ในอนาคต
4. บุคคลทั่ว ไปที่ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ไ ด้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน หรือ
สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้
1. อาจารย์ ข องโรงเรี ย นการเรื อ น ได้ น าความรู้ แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ ด้ า นอาหาร และความรู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมอาหาร ไปถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราวความเป็นมาของอาหารไทยด้วยเทคนิคการ
ห่อ รัด มัด ร้อย และ ผูก จานวน 5 เมนู ได้แก่ ถุงทอง ขนมใส่ไส้ ข้าวต้มมัด ทอดมันปลากราย และ
แกงจืดลูกรอก และได้สารคดีสั้นชุดการประกอบอาหารไทย จานวน 5 เรื่อง
2. โรงเรียนการเรือนได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากร และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เป็นอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคมในเชิงวิชาการมากขึ้น
3. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือนกับหน่วยงานภายนอก
4. ประชาชนทั่วไปได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา เรื่องราว ศิลปะและวิธีการประกอบ
อาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด ร้อย และ ผูก สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาหาร
ได้
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รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร ของโรงเรียนกำรเรือน ประจำปีกำรศึกษำ 2563

วัตถุประสงค์ของแผนกำรบริกำรวิชำกำร
1. เพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชนสังคมตามความเชี่ยวชาญด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมงานบริการวิชาการ ตามทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. เพื่อส่งเสริมการนาองค์ความรู้ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ

ตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จของแผนบริกำรวิชำกำร
1. ร้อยละ 80 ของจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการสาเร็จตามแผนการบริการวิชาการ
2. ร้อยละ 80 ของโครงการที่ดาเนินการ มีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนบริกำรวิชำกำร
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการสาเร็จตามแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ คิดเป็น ร้อยละ 100
มีกำรดำเนินงำนทั้ง 4 โครงกำรที่ระบุตำมแผนบริกำรวิชำกำร คิดเป็นร้อยละ 100
2. ทุกโครงการในแผนบริการวิชาการ มีการประเมินผลตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
กำรบริกำรวิชำกำร ทั้ง 4 โครงกำร มีผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำรร้อยละ 100 ทุกโครงกำร
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สรุปผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2563 (งบประมำณ พ.ศ. 2564)
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็น
นักศึกษาโรงเรียนการ
เรือน มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งตรัง จังหวัด
ตรัง “เชฟพรีเมี่ยม)
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ โรงเรียนการ
เรือน
ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน
31 ต.ค.-1 พ.ย. 63

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
แ ล ะ ให้ ข้ อ มู ล ส า ห รั บ
นักศึกษาที่มีความประสงค์
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในสาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ก ารประกอบ
อาหารและบริ ก ารของ
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง
ต รั ง จั ง ห วั ด ต รั ง ปี
การศึกษา 2564
2. เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสทาง
การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย น
ทุกพื้นที่
3. เพื่ อ ให้ ค วามร่ ว มมื อ
กั น ระ ห ว่ า งห น่ วย งาน
ภายใต้กากับเดียวกัน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ผลกำรดำเนินงำน
เป้าหมายเชิงปริมาณ ดังนี้
1. ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ งตรั ง จั งหวั ด ตรั ง ร่ ว มกั บ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึ งพอใจ ศูน ย์ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารอาหารนานาชาติ โรงเรีย นการเรื อ น
ในกิจกรรม ร้อยละ 85
ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ดังนี้
บริการ ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ภาคใต้ ที่ มี ความประสงค์ เข้ าศึก ษาต่อ ในหลั กสู ตรวิท ยา
ต่อโครงการในระดับมาก
ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และบริการของศูนย์การศึกษานอกที่ ตั้งตรัง จังหวัดตรัง
ในปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-15 ต.ค. 63 ทั้งนี้มี
ผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการจานวน 25 คน
2. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 25 คน ในเรื่ อ งเบเกอรี่ แ ละการ
รับประทานเบเกอรี่คู่กับเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-1
พ.ย. 63 สาธิ ต การประกอบอาหารเมนู พิ ซ ซ่ า และ
พาสต้า และให้ความรู้ในเรื่องของหลักการ แนวทางการ
เขี ย นแฟ้ ม สะสมงาน ระหว่ า งวั น ที่ 28-29 พ.ย. 63 ณ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง
3. จากการสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ จานวน 25 คน ตอบแบบสอบถามจานวน 14
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.00 มี ค วามพึ งพอใจโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.67 (93.40) ซึ่งมากกว่า
ร้อยละ 85 ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ รวมสรุปข้อมูลได้ดังนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการบรรยาย/การ

งบประมำณ
91,920.00

บรรลุ
หน่วยงำน
บรรลุผล ศูนย์ ฝึกปฏิ บัติ การ
สาเร็จตาม อาหารนานาชาติ
ตัวชี้วัด โรงเรียนการเรือน
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2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารสาหรับ
ผู้สัมผัสอาหารและผู้
ประกอบกิจการ

1. เพื่ อ จั ด การอบรมใน
สาขาวิชาที่ เป็ นอั ตลัก ษณ์
มหาวิท ยาลั ย ฯ เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง และการ
ยอมรับในเชิงวิชาการ
2 . เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร
วิชาการกับประชาชน และ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ตามศั ก ยภาพทั้ ง ในเชิ ง
ประมาณและเชิงคุณภาพ
3. เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหาร
มี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจเรื่อ ง
การสุ ขาภิ บ าล อ าห าร
สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมใน
การป รุ ง แ ล ะป ระกอ บ
อาหารได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายเชิงปริมาณ ดังนี้
- มี ผู้ เข้ า อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร
สุ ข าภิ บ าลอาหารส าหรั บ ผู้ สั ม ผั ส
อาหาร ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ต่ อ
หลักสูตร
- มี ผู้ เข้ า อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร
สุ ข าภิ บ าลอาหารส าหรั บ ผู้ สั ม ผั ส
อาหาร ผ่ านการทดสอบความรู้ ด้ า น
สุขาภิบาลอาหาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80 ต่อหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ
โรงเรียนการเรือน
2. งานอนามัยและ
สุขาภิบาล กองอาคาร
สถานที่
ระยะเวลำ
การดาเนินงาน
เดือน พ.ย. 63-ก.พ. 64

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ดังนี้
ผูเขาอบรมมี ความรู ความเขาใจใน
เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร มีสุขวิทยา
สวนบุคคลที่ดีและสถานประกอบการ
มีความสะอาด ปลอดภัย สามารถนา
ความรูไปเผยแพร ตอยอดธุรกิจได้

ผลกำรดำเนินงำน
สอน (ความเข้าใจ) คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน ระยะเวลา
ในการสอน คุณภาพของอุปกรณ์ การจัดเตรียมเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอ และความสะอาดของสถานที่ ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5 (100) 4.93 (98.60) และ 4.86
(97.20) ตามล าดั บ ส่ ว นของเนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน และ
คุณภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ มีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 3.93 (78.60)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
ร่วมกับ งานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารสถานที่ จัด
อบรมให้ กั บ ผู้ สั ม ผั ส อาหาร ผู้ ป ระกอบกิ จ การ และ
ประชาชนทั่วไปที่เกี่บวข้องกับอาหาร ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี
สถานประกอบการสะอาด ปลอดภั ย และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ต่อยอดธุรกิจ
ได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดการอบรมหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารสาหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบ
กิจการตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.พ. 64 รวมจานวน 2,936
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ทั้ ง จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยทั้งหมดได้ผ่านการ
ทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร คิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 ตามตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ รวมสรุป
ข้อมูลได้ดังนี้
- เดือน พ.ย. 63 จัดอบรมระหว่างวันที่ 2-30 พ.ย. 63
มีผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 24 รุ่น รวม 1,526 คน ตอบ
แบบสอบถามจานวน 1,026 คน คิดเป็นร้อยละ 67.23 มี

งบประมำณ

-

บรรลุ

หน่วยงำน

บรรลุผล 1. ศูนย์ฝึก
สาเร็จตาม ปฏิบัติการอาหาร
ตัวชี้วัด นานาชาติ โรงเรียน
การเรือน
2. งานอนามัยและ
สุขาภิบาล กอง
อาคารสถานที่
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผลกำรดำเนินงำน
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
4.66 (93.20) รวมสรุปข้อมูลได้ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มีความพึ งพอใจด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ด้านเนื้อหา
การอบรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านความรู้ความ
เข้าใจ และการนาไปใช้ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
4.70 (94.00) 4.68 (93.60) 4.65 (93.00) และ 4.64
(92.80) ตามลาดับ
- เดือน ธ.ค. 63 จัดอบรมระหว่างวันที่ 1-26 ธ.ค. 63 มี
ผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 13 รุ่น รวม 846 คน ตอบ
แบบสอบถามจานวน 609 คน คิดเป็นร้อยละ 71.99 มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
4.58 (91.60) รวมสรุปข้อมูลได้ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มีความพึ งพอใจด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ด้านเนื้อหา
การอบรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านความรู้ความ
เข้าใจ และการนาไปใช้ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
4.64 (92.80) 4.60 (92.00) 4.60 (92.00) และ 4.51
(90.20) ตามลาดับ
- เดือน ก.พ. 64 จัดอบรมระหว่างวันที่ 13-20 ก.พ. 64
มีผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 6 รุ่น รวม 564 คน ตอบ
แบบสอบถามจานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 23.05 มี
ความพึ งพอใจโดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
4.39 (87.80) รวมสรุปข้อมูลได้ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มี ค วามพึ งพอใจด้ า นวิ ท ยากรและเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นการ
บริหารจัดการ ด้านความรู้ความเข้าใจ และการนาไปใช้
และด้านเนื้อหาการอบรม ในระดับมาก คิด เป็ นร้อยละ

งบประมำณ

บรรลุ

หน่วยงำน
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3. โครงการโภชนบาบัด
เพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และบทบาทของ
นักกาหนดอาหารใน
โรงพยาบาล

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาด้านโภชนบาบัด
และสุขภาวะ โดยบูรณา
การกับระบบการจัดการ
เรียนการสอนในเชิงรุกของ
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เป้าหมายเชิงปริมาณ ดังนี้
มีจานวนนักศึกษาและบุคลากรเข้า
ร่ว มโครงการไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย 70
คน)

ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหารนานาชาติ
โรงเรียนการเรือน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
กาหนดและการ
ประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพื่อการ
สร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย
โรงเรียนการเรือน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ดังนี้
- นั กศึกษาและบุค ลากรที่ เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจโดยร่วมทุก
ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลกำรดำเนินงำน
4.42 (88.40) 4.42 (88.40) 4.40 (88.00) และ 4.35
(87.00) ตามลาดับ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
ร่ ว มกั บ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
กาหนดและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหารเพื่ อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวั ย โรงเรี ย นการเรื อ น จั ด อบรมหั ว ข้ อ
“โภชนบ าบั ด เพื่ อ การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ
เรื้อรังและบทบาทของนักกาหนดอาหารในโรงพยาบาล”
ในวันที่ 6 พ.ย. 63 ณ ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พ รรษา มห าวชิ ร าลงกรณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาจะ
ได้ รั บ การถ่ า ยทอดประสบการณ์ และความรู้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้ าน ได้แก่ ด้านโภชนบาบัด
และสุขภาวะ ได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านสังคม
อารมณ์ กระบวนการการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ โภชน
บาบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
บทบาทของนักกาหนดอาหารในโรงพยาบาล โดยสามารถ
นาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพได้จริง
ในอนาคต การอบรมมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มรวมจ านวน 96 คน
มากกว่ากว่าร้อยละ 80 ตามตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ จาแนก
เป็ น อาจารย์ จ านวน 11 คน นั ก ศึ ก ษาจ านวน 70 คน
บุคคลทั่วไปจานวน 15 คน ตอบแบบสอบถามจานวน 69
คน คิดเป็นร้อยละ 98.57 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.86 (97.20) ซึ่งมากกว่า

งบประมำณ
31,100.00

บรรลุ

หน่วยงำน

บรรลุผล 1. ศูนย์ฝึก
สาเร็จตาม ปฏิบัติการอาหาร
ตัวชี้วัด นานาชาติ โรงเรียน
การเรือน
2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการ
กาหนดและการ
ประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน
3. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
โภชนาการและการ
ประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริม
สมรรถภาพและ
การชะลอวัย
โรงเรียนการเรือน
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โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลำ
การดาเนินงาน
วันที่ 6 พ.ย. 63

4. โครงการเตรียมความ
พร้อมทักษะการ
ประกอบวิชาชีพและ
ทักษะการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาโรงเรียนการ
เรือนกิจกรรม “Open
kitchen by Culino”

1 . เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมมี ค วามเข้ า ใจใน
หลักสูตรการเรียนการสอน
2 . เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเกิดความสนใจที่
จ ะ เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก าร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ประกอบอาหารและการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ บริการ และหลักสูตรอื่น ๆ
ประกอบอาหารและการ ด้ านอาหาร ของโรงเรี ย น
บริการ โรงเรียนการ
การเรือน
เรือน
3. เพิ่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ฝึ ก ฝ น ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ระยะเวลำ
ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละการ
การดาเนินงาน
ทางานร่วมกัน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละ 80 ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ รวมสรุปข้อมูลได้ดังนี้
ผู้เข้ าร่วมอบรม มี ค วามพึ งพอใจในความเหมาะสมของ
เนื้อหา การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ระยะเวลาใน
การจัดอบรม และ สถานที่ในการจัดอบรม อยู่ในระดั บ
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.94 (98.80) 4.92 (98.40)
4.82 (96.40) และ 4.78 (95.60) ตามลาดับ ทั้งนี้ จานวน
นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ าร่ ว มการอบรมน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 ของ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณ ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
มีผู้ เข้าร่ วมกิจ กรรม จ านวน 1 รุ่ น ประกอบอาหารและการบริ ก าร จั ด กิ จ กรรม Open
อย่างน้อยรุ่นละ 60 คน
Kitchen by Culino ในวันที่ 20 ธ.ค. 63 ณ ห้อง Hall 4
ชั้น 4 อาคารเฉลิ มพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิ ราลง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ดังนี้
กรณ และห้องปฏิบัติการอาหาร อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ ท ราบแนว อาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทางการสมัครเข้าเรียนและทราบการ ถนนสิ ริน ธร มีผู้ส มัครเข้ าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็ นนัก เรียนที่
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
สนใจเข้ าศึ ก ษาต่ อ ในสาขาวิ ชาเทคโนโลยี การประกอบ
อาหารและการบริการ และบุคคลทั่วไปที่มีความชอบและ
ความสนใจในการทาอาหาร โดยกิจกรรมจะมีการแนะนา
เนื้อหาสาระวิชาของหลักสูตร การเรียนการสอน และการ
สมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 64 และต่อด้วยกิจกรรม
การสาธิตและฝึกปฏิบัติการในเมนูอาหารว่างไทย อาหาร
ยุโรป เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติใน
เมนูช่อม่วง ช่อมะลิ พิซซ่า มัฟฟินชอคโกแลตชิพ สตรูเซล
แล ะเค รื่ อ งดื่ ม Hawaiian Delight แ ล ะ Strawberry
Mojito โดยวิ ท ยากรที่ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนที่ มี ค วาม

งบประมำณ

30,990.00

บรรลุ

หน่วยงำน

บรรลุผล หลักสูตรวิทยา
สาเร็จตาม ศาสตรบัณฑิต
ตัวชี้วัด สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
ประกอบอาหาร
และการบริการ
โรงเรียนการเรือน
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โครงกำร/กิจกรรม
วันที่ 20 ธ.ค. 63

วัตถุประสงค์
4 . เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
ให้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่
บุ ค ค ล ภ าย น อ ก ที่ เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ผลกำรดำเนินงำน
เชี่ ย วชาญเฉพาะในอาหารแต่ ล ะประเภท ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร และได้รับความรู้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชา และสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
กิจกรรม Open Kitchen by Culino นอกจากจะเป็น
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้ว ยังเป็นสร้างทักษะ และ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันที่สามารถนาความรู้ที่
ได้เรียนมานั้ น สามารถนามาใช้ได้ ในจริง โดยการเป็น พี่
เลี้ยง/ผู้ช่วยอาจารย์ผู้ทาการสาธิตอาหารเมนูต่ าง ๆ และ
สร้ า งทั ก ษะการท างานร่ ว มกั น และให้ ค วามรู้ ด้ า นการ
ประกอบอาหาร จึงนับเป็นการให้บริการทางวิชาการ ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มผี ู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจานวน
100 คน แบ่งเป็นอาจารย์จานวน 12 คน เจ้าหน้าที่
จานวน 9 คน นักศึกษาจานวน 35 คน นักเรียนและบุคคล
ทั่วไปจานวน 44 คน ตอบแบบสอบถามจานวน 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 41 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.83 (96.59) รวมสรุปข้อมูลได้
ดังนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในสถานที่จัด
กิจกรรม ความรู้ที่ได้รับ ประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต
ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้การจัดกิจกรรม และความ
เหมาะสมของระยะเวลา อยู่ในระดับมากที่สดุ คิดเป็นร้อย
ละ 4.85 (97.07) 4.76 (95.12) 4.76 (95.12) 4.68
(93.66) และ 4.68 (93.66) ตามลาดับ

งบประมำณ

บรรลุ

หน่วยงำน

29

โครงกำร/กิจกรรม
5. กิจกรรม
คิดถึงเสน่หไ์ ทย
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน
การเรือน
ระยะเวลำ
การดาเนินงาน
วันที่ 3 เม.ย. 64

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาสื่อสารคดีสั้น
เรื่อ งการประกอบอาหาร
ไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด
มั ด ร้ อ ย ผู ก จ านวน 5
เมนู โดยออกอากาศทาง
ช่องโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง
10)

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. สารค ดี สั้ น ชุ ด การป ระกอบ
อาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด
ร้อย ผูก จานวน 5 เรื่อง
2. คณาจารย์ สั ง กั ด โรงเรี ย นการ
เรือน จานวน 5 คน ได้ ถ่ายทอดองค์
ความรู้และเรื่องราวความเป็นมาของ
อาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด
ร้อ ย ผูก
3. คณาจารย์ โรงเรี ย นการเรื อ น ได้ น า
ความรู้ แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ รวม ทั้ ง
ศิลปะวัฒนธรรมการประกอบอาหาร
ไทยด้วยเทคนิค การห่อ รัด มัด ร้อย
ผูก ไปเผยแพร่และสืบสานองค์ความรู้
สู่ชนรุ่นปัจจุบัน

ผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วน สปาร์กกิ้งเฮด
โปรดักชั่น จากัด ได้ดาเนินการผลิตสื่อสารคดีสั้นเรื่องการ
ประกอบอาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด ร้อย ผูก
จ านวน 5 เมนู ได้ แ ก่ ถุ ง ทอง ขนมใส่ ไ ส้ ข้ า วต้ ม มั ด
ทอดมันปลากราย และแกงจืดลูกรอก โดยการนาความรู้
ทางด้านวิชาการและทั กษะวิชาชีพ ของคณาจารย์สังกั ด
โรงเรี ย นการเรือ นถ่ ายทอดผ่ า นการประวั ติ แ ละวิ ธี ก าร
ประกอบอาหารไทย เพื่ ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
การประกอบอาหารไทยและองค์ความรู้สู่ชนรุ่นปัจจุบั น
ซึ่งมีการถ่ายทารายการเมื่อวัน ที่ 3 เม.ย. 64 ณ ล้านนา
อารี ย์ ซอยอารี ย์ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญ าไท
กรุงเทพมหานคร จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว สรุปได้
ดังนี้
- ได้สารคดีสั้นชุดการประกอบอาหารไทยด้วยเทคนิค
ห่อ รัด มัด ร้อย และ ผูก จานวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
100
- คณาจารย์ โ รงเรี ย นการเรื อ น จ านวน 5 คน ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราวความเป็นมาของอาหาร
ไทยด้วยเทคนิคห่อ รัด มัด ร้อย และ ผูก เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 100
- คณาจารย์โรงเรียนการเรือ นได้น าความรู้และทัก ษะ
วิชาชีพ รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมการประกอบอาหารไทย
ด้วยเทคนิค การห่อ รัด มัด ร้อย ผูก ไปเผยแพร่และสืบ
สานองค์ความรู้สู่ชนรุ่นปัจจุบัน

งบประมำณ
4,025.10

บรรลุ
หน่วยงำน
บรรลุผล โรงเรียนการเรือน
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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แผนกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรบริกำรวิชำกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2563
(งบประมำณ พ.ศ. 2564)
ลำดับ
1

2

3

4

5

ชื่อโครงกำร
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง
“เชฟพรีเมี่ยม)

แผนพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ไม่มี

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ไม่มี
สาหรับผู้สมั ผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
2. งานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารสถานที่
โครงการโภชนบาบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่มี
และบทบาทของนักกาหนดอาหารในโรงพยาบาล
ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกาหนดและการ
ประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ
ประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
โรงเรียนการเรือน
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการ ประกอบวิชาชีพและทักษะ
การใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือนกิจกรรม “Open
kitchen by Culino”

ไม่มี

ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน
กิจกรรม คิดถึงเสน่หไ์ ทย
ไม่มี
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนการเรือน
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