
โครงการไหวค้รูวถีิใหม่โครงการไหวค้รูวถีิใหม่
เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งอาจารยแ์ละนักศึกษาระหวา่งอาจารยแ์ละนักศึกษา
รว่มอนุรกัษ์รว่มอนุรกัษ์เพื�อสง่เสรมิเอกลักษณ์เพื�อสง่เสรมิเอกลักษณ์

ศิลปวฒันธรรมไทยศิลปวฒันธรรมไทย

ประจาํป�การศึกษา 2564

โรงเรยีนการเรอืน

วนัที� 7 ตลุาคม 2564

ผา่นระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM
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โครงการไหวครูวิถใีหมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
อาจารยและนักศึกษารวมอนุรักษ 

เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
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สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ           10 
ภำพกิจกรรม             14 
ภำคผนวก             22 
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คาํนํา 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่จําเปนจะตองจัด
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการกับ
กิจการนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต เพื่ออนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการการ
สรางมาตรฐาน สรางสรรค สงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษา
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางดานทาง สังคม สติปญญา รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ในเรื่อง
ของคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  

โรงเรียนการเรือนจึงเล็งเห็นถึงความสําคญัในการจัด “ไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
อาจารยและนักศึกษารวมอนุรกัษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย” เพื่อสงเสริมนักศึกษาไดตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรม ดวยการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือ
ปลูกฝงนักศึกษาใหมีจิตสาธารณะเปนตัวแทนในการเผยแพรศลิปะวัฒนธรรมของไทย 

การจัดทํารายงานผลดําเนินงานโครงการนี้เพ่ือเปนการรวบรวมกิจกรรมตาง ๆ ภายในโครงการ

โครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2564  ผานระบบออนไลน ดวยโปรแกรม ZOOM คณะ

ผูจัดทําหวังวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจ    

 

ผูจัดทํา                     

โรงเรียนการเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ความสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

 จุดมุงเนนเชิงกลยุทธ (Strategic focus areas) (โปรดใสเครื่องหมาย  ในประเด็นท่ีทาน
เลือก) 

 ความหลากหลายทางการศกึษา 
  การพัฒนาหลักสูตรท่ีทาทายเพื่อความยั่งยืน 
  มุงเนนการผสมผสานระหวางการเรียนรูท้ังใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรูผานระบบออนไลน 
  การสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
คนทุกชวงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผูท่ีเกี่ยวของในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทํางาน 
  พ้ืนที่สรางสรรคการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  สภาพแวดลอม 
  ระบบสนับสนุนผูเรียน 

 องคกรที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใหเทาทัน
สถานการณ 
  การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอยางคุมคา 

 จุดเนน (SP ซีร่ีย) 
ความเปนเลิศในการผลิต 
- กําลังคน 
- พลังสติปญญา 
- ความรูและความคิดสรางสรรค 
โดยมีอัตลักษณ 
  ดานการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ดานอาหารบนรากฐานแหงความเชี่ยวชาญดวยการปฏิบัติ 
  ดานการพยาบาลและสุขภาวะสําหรับเด็กและผูสูงวัย 
  ดานอุตสาหกรรมบริการดวยมาตรฐานระดับสากล 

 

 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
(กรณสีอดคลองหลายประเด็น กรุณาเรียงลาํดับโดยเร่ิมจากประเด็นที่สอดคลองมากที่สุด) 
พันธกิจ : SDU 1 ผลลัพธผูเรียน 
ตัวชี้วัด : 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด : 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการไหวครูวิถีใหม 

เสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา 

รวมอนุรักษเพื่อสงเสรมิเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม ZOOM 
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2. หลักการและเหตุผล  
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่จําเปนจะตองจัด

กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการกับ
กิจการนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต เพื่ออนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการการ
สรางมาตรฐาน สรางสรรค สงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษา
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางดานทาง สังคม สติปญญา รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ในเรื่อง
ของคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  

โรงเรียนการเรือนจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัด “ไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
อาจารยและนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย” เพ่ือสงเสริมนักศึกษาไดตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรม ดวยการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และเพื่อ
ปลูกฝงนักศึกษาใหมีจิตสาธารณะเปนตัวแทนในการเผยแพรศลิปะวัฒนธรรมของไทย 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการ   
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

2. เพ่ือสรางจิตสาธารณะในการเปนตัวแทนในการเผยแพรศิลปะวัฒนธรรมของไทย 
3. เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา  
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. นักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
 2. เพ่ือสรางจิตสาธารณะในการเปนตัวแทนในการเผยแพรศิลปะวัฒนธรรมของไทย 

3. มีการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา  
 
5. ผลลัพธโครงการ (Outcome) 
 1. นักศึกษาสามารถนําองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมในการเรียนไดไปประยุกตใช 
 2. นักศึกษาตระหนกัถึงความมีจิตสาธารณะในการดําเนินชีวิต 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก 

การประกวดออกแบบพานไหวครู 
- ประเภทพานสวยงาม 
- ประเภทพานสรางสรรค 

20-30 กันยายน 

2564 

ผานชองทางสื่อสารออนไลน - คณะกรรมการฝายกิจการ

นักศึกษา 

- คณะกรรมการฝายทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

พิธีไหวครูวิถีใหมเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางอาจารยและ
นักศกึษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

7 ตุลาคม 2564 ผานระบบออนไลน ZOOM - คณะกรรมการฝายกิจการ

นักศึกษา 

- คณะกรรมการฝายทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกรรมหลัก 
วันที่/ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก 

สรุป และทบทวนกิจกรรม พฤศจิกายน 2564 สํานักงานโรงเรยีนการเรือน - คณะกรรมการฝายกิจการ

นักศึกษา 

- คณะกรรมการฝายทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

7. กลุมเปาหมาย 

 อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 200 คน 
 

8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ  ผูเขารวมกิจกรรม ไดแก อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไมนอยกวารอย

ละ 80 

 เชิงคณุภาพ  1. นักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
                2. เพ่ือสรางจิตสาธารณะในการเปนตัวแทนในการเผยแพรศิลปะวัฒนธรรมของไทย 

               3. มีการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา  
  4. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูในดานคุณธรรมและจริยธรรม และวัฒธรรมในดาน

อาหารเพ่ิมขึ้นหลังจากการเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 
 
9. แหลงที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณที่ไดรบัจัดสรร 
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ งบบริหารกายเพ่ือสุขภาพ ประจําป 2563 

รายละเอียดงบประมาณ  (คาใชจาย) รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท  
 
คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 
รางวัลสําหรับออกแบบพานประเภทสวยงาม             2,500 บาท
 รางวัลชนะเลิศ  

  - เสื้อแจ็คเก็ต+หนากากผา มสด. (1 ตัว x 1,200 บาท)   1,200 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 
  - ชุดผากันเปอน หมวก ผาเช็ดมือ+หนากากผา มสด. (1 ชุด x 650 บาท)  650 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 
  - แพลชไดรฟ+หนากากผา มสด. (1 ชิ้น x 450 บาท)   450 บาท 
  รางวัลชมเชย  
  - หนากากผา มสด. (2 ชิ้น x 100 บาท)     200 บาท 

 

รางวัลสําหรับออกแบบพานประเภทสรางสรรค     2,500 บาท
 รางวัลชนะเลิศ  

  - เสื้อแจ็คเก็ต+หนากากผา มสด. (1 ตัว x 1,200 บาท)   1,200 บาท 



6 
 

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 
  - ชุดผากันเปอน หมวก ผาเช็ดมือ+หนากากผา มสด. (1 ชุด x 650 บาท)  650 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 
  - แพลชไดรฟ+หนากากผา มสด. (1 ชิ้น x 450 บาท)   450 บาท 
  รางวัลชมเชย  
  - หนากากผา มสด. (2 ชิ้น x 100 บาท)     200 บาท 

 
รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 5,000 บาท  

 หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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กําหนดการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา 
รวมอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

รูปแบบออนไลน ZOOM 
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. คณบดี ผูบริหาร พรอมทั้งคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เขารวมพิธีผาน
รูปแบบออนไลน ZOOM โดยพรอมเพรยีงกัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลําดับพิธีการ 
- ประธานในพิธี (วาที่รอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน) จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัย (ประมวลภาพนิ่งปที่ผานมา) 
***(ในระหวางเปดภาพ พิธีกรกลาวใหทุกคนในพิธีต้ังใจ ยกมือประนมนอมรําลึกถึง

คุณพระรัตนตรัย) 
- ประธานในพิธี เจิมหนังสือพจนานุกรมหรือสารานุกรมไทย  (ประมวลภาพนิ่งปที่ผาน

มา/ถายทําใหม) 
***(ในระหวางเปดภาพ พิธีกรกลาวใหความรูถึงการเจิมหนังสือ และความสาํคัญของ
พิธีไหวคร/ูถายทําใหม) 

- พิธีกรหรือตัวแทนนักศึกษากลาวบทไหวครู (พิธีกรกลาวใหนักศึกษาทุกคนในพิธี 
รวมกันกลาวบทไหวครูโดยพรอมเพรียมกัน) 

- ประมวลภาพน่ิงตัวแทนนักศึกษาถือพานไหวครูจากปที่ผานมา  
***(ในระหวางเปดภาพ พิธีกรกลาวอธิบายถึงการประดิษฐพานไหวครูพรอม
ความหมายและความสําคัญ) 

- พิธีกรหรือตัวแทนนักศึกษากลาวบทเทิดทูลพระคุณครู (พิธีกรกลาวใหนักศึกษาทุก
คนในพิธี รวมรําลึกถึงพระคุณครูโดยพรอมเพรียมกัน) 

- พิธีกรหรือตัวแทนนักศึกษานํารองเพลงพระคณุที่สาม (พิธีกรกลาวใหนักศึกษาทุกคน
ในพิธี รวมกันรองเพลงพระคณุที่สามโดยพรอมเพรียมกัน) 

- พิธีกรหรือตัวแทนนักศึกษานํากลาวคาํปฏิญาณตน (พิธีกรกลาวใหนักศึกษาทุกคนใน
พิธี รวมกันกลาวคําปฏิญาณตนตามโดยพรอมเพรียมกัน) 

- ประกาศรายชื่อนักนักศึกษาที่ไดรับเกียรติบัตรในดานนักเรียนดี มีคณุธรรม 
ชวยเหลือกิจกรรม (ตัวแทนนักศึกษาที่ไดรับเกียรติบัตรกลาวขอบคุณ) 

- ประกาศรายชื่ออาจารยที่ไดรับเกียรติบัตรในดานสรางช่ือเสียง เปนแบบอยางที่ดี
ใหแกนักศึกษา (ตัวแทนนักศึกษาที่ไดรับเกียรติบัตรกลาวขอบคุณ) 

- ประธานในพิธีกลาวใหโอวาท (Live/คลิปวีดีโอ) 
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาไดรับรางวัลการประกวดพานไหวครูประเภทสวยงามและ

ประเภทสรางสรรค จํานวน 6 รางวัล (ประเภทละ 3 รางวัล) 
- เสร็จสิ้นพิธี 
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โรงเรียนการเรือน ไดจัดโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา

รวมอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผานระบบออนไลน ดวย
โปรแกรม ZOOM เพ่ืออนุรักษและสืบสานประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแตสมัยโบราณแสดงถึงความ
เคารพ ระลึกถึงบุญคุณของบูรพาจารยและครูบาอาจารย ผูซึ่งไดประสิทธ์ิประสาทวิชาใหกับนักศึกษา โดย
ไดรับเกียรติจาก วาที่ รอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เปนประธานในพิธี จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือพจนานุกรมไทย จากนั้นตัวแทนนักศึกษากลาวบทไหวครู กลาวเทิดทูล
พระคุณครู รองเพลงพระคุณที่สาม การกลาวคําปฏิญาณตน และประธานในพิธีกลาวใหโอวาทใหกับนักศึกษา 
กิจกรรมในครั้งนี้ไดมอบประกาศนีบัตรใหกับบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ท่ีมีผลงานสรางชื่อเสียง 
มีผลงานเรียนดี มีคณุธรรม ชวยเหลือกิจกรรม และเปนผูมีบุคลิกภาพและการแตงกาย เปนแบบอยางท่ีดีใหแก
นักศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดผลงาน "พานไหวครู" สไตลนิว นอรมอล โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาค
หกรรมศาสตร ชั้นปที่ 2 ไดรับรางวัลชนะเลิศ พานไหวครูประเภทสวยงาม และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปที่ 2 ไดรับรางวัลชนะเลิศ พานไหวครูประเภท
ความคดิสรางสรรค 
 
7. กลุมเปาหมาย 

อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 200 คน 
 

8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการที่ตั้งไว ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด บรรลุ 
เชิงปริมาณ 
ผู เ ข า ร วมกิ จกร รม  ได แ ก  อ า จา รย  
เจาหนาที่ และนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไมนอย
กวารอยละ 80 

เชิงปริมาณ 
มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 590 คน คิดเปน
รอยละ 100 

 
บรรลุ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
2.  เพื่อสรางจิตสาธารณะในการเปน
ตัวแทนในการเผยแพรศิลปะวัฒนธรรม
ของไทย 

เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาโรงเรียนการเรือนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม โดยการสงพาน
เขาประกวด ในรูปแบบผานการจัดทําสื่อ 
พร อมทั้ งอ ธิบายความหมายของพานที่
นักศึกษาไดจัดทําขึ้น 
2. กิจกรรมไหวครูฯ มีตัวแทนนักศึกษาได
กลาวถึงความหมายในองคประกอบของพาน

 
บรรลุ 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการไหวครูวิถีใหม 

เสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา 

รวมอนุรักษเพื่อสงเสรมิเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  

วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 ผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม ZOOM 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการที่ตั้งไว ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด บรรลุ 
 
 
 
3. มีการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ใหแกนักศกึษา  
 
 
 
 
4. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูในดาน
คุณธรรมและจริยธรรม และวัฒธรรมใน
ดานอาหารเพ่ิมขึ้นหลังจากการเขารวม
กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 
 

ไหวครูเพ่ือเปนการเผยแพรศิลปะวัฒนธรรม
ของไทย 
 
3. กิจกรรมไหวครูฯ ไดมีการปลูกฝงคุณธรรม
และจริยธรรมใหกับนักศึกษา รวมท้ังไดมีการ
มอบเกียรติบัตรให นักศึกษาดี  มีคุณธรรม 
ชวยเหลือกิจกรรม เพ่ือเปนแบบอยางใหกับรุน
นอง และเพื่อนๆ 
 
4. ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 590 คนโดยคิด
เปนรอยละ 100 ไดรับความรูในดานคุณธรรม
และจริยธรรม และวัฒธรรมในดานอาหาร
เพ่ิมข้ึนหลังจากการเขารวมกิจกรรม 
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โครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผานระบบออนไลน ดวยโปรแกรม ZOOM    
การดําเนินงานในครั้งนี้มี ผูเขารวมงานจํานวนทั้งสิ้น 590 คน มีผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ จํานวน 211 คน จําแนกเปน อาจารยจํานวน 5 คน เจาหนาที่ จํานวน 4 คน และนักศึกษา
โรงเรยีนการเรือน จํานวน 202 คน  

สรปุผลการดําเนินงานจากแบบประเมินผลโครงการ มีผูตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 35.76 ของ
ผูเขารวมท้ังหมด โดยสรปุผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1: ขอมูลท่ัวไป 

หัวขอ 
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

คิดเปนรอยละ 

1.1 สถานะ 
- อาจารย 5 2.37 
- เจาหนาที่ 4 1.90 
- นักศึกษา 202 95.73 
1.2 ชั้นป 
- ชั้นปที่ 1 127 60.19 
- ชั้นปที่ 2 59 27.96 
- ชั้นปที่ 3 14 6.64 
- ชั้นปที่ 4 3 1.42 
- อ่ืน ๆ (เจาหนาท่ี อาจารย) 8 3.79 
1.3 สาขาวิชา/สํานักงาน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยวิทยาศาสตร 98 46.45 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร 60 28.44 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี - - 
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 9 4.27 
- สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพ่ือการสรางเสริมสมรรถภาพ 
  และการชะลอวัย 

20 9.48 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 10 4.74 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยฯ ลําปาง - - 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยฯ ตรัง 9 4.27 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจการเขารวมงาน 
โครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา 

รวมอนรุักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  

วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 ผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม ZOOM 
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หัวขอ 
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

คิดเปนรอยละ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 0.47 
- สาขาวิชาการกําหนดและการประกอบอาหาร 3 1.42 
- สํานักงานโรงเรยีนการเรือน 1 0.47 

 

ตอนที่ 2: ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

หัวขอ 

ความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

(รอยละ) 

มาก 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

(รอยละ) 

นอย 

(รอยละ) 

นอยที่สุด 

(รอยละ) 

𝒙 
ระดับ 

2.1 เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการในดานตางๆ ดังนี้ 

- ไดมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

60 
28.44 

85 
40.28 

60 
28.44 

6 
2.84 

- 3.94 มาก 

- สรางจิตสาธารณะในการเปน
ตัวแทนในการเผยแพร
ศิลปะวัฒนธรรมของไทย 

53 
25.12 

99 
46.92 

55 
26.07 

4 
1.90 

- 3.95 มาก 

- มีการปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแกนักศึกษา 

60 
28.44 

103 
48.82 

44 
20.85 

4 
1.90 

- 4.04 มาก 

2.2 ดานการดําเนินการจัดโครงการ 
- การประชาสัมพันธโครงการ 65 

30.81 
98 

46.45 
48 

22.75 
- - 4.08 มาก 

- รูปแบบในการจัดโครงการ 60 
28.44 

98 
46.45 

53 
25.12 

- - 4.03 มาก 

- สื่อท่ีใชในการจัดโครงการ 63 
29.86 

103 
48.82 

45 
21.33 

- - 4.09 มาก 

- ระยะเวลาในการจัดโครงการ 70 
33.18 

90 
42.65 

49 
23.22 

2 
0.95 

- 4.08 มาก 

- ทานมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของโครงการ 

53 
25.12 

104 
49.29 

51 
24.17 

3 
1.42 

- 3.98 มาก 

หมายเหตุ :  มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 นอย = 2 นอยที่สุด = 1 

คาเฉลี่ย 

4.51-5.00 มากที่สุด 

3.51-4.50 มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 

1.51-2.50 นอย 

0.00-1.50 นอยที่สุด 
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2.3 ขอมูล/ความรูที่นกัศึกษาไดรับจากการเขารวมโครงการในคร้ังนี้ 

- ไดรบัความรูเก่ียวกับการไหวครู ไดรูถึงความหมายของดอกไมตางๆ 

- รูจักนอบนอม และมีความกตัญูตอครูบาอาจารย 

- รูสึกวาเกงมากที่สามารถสรางการไหวครูในรูปแบบออนไลน 

- มีการปลูกฝงดานคณุธรรม จริยธรรม เปนการถายทอดใหนักศึกษาเขาใจเเละเปนเเบบอยางในการ

นําไปใช  

- การกตัญูตอผูมีพระคุณ 

- ไดเรียนรูเก่ียวกับหารสืบสานประเพณีไหวครู 

- ความเปนมาของการแสดงความเคารพครูอาจารย 

- ดานศิลปะวัฒนธรรมของไทยในการไวครู และความหมายของพานไหวครู 

- สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 

- เพ่ือทําใหเห็นความสําคัญของครูบาอาจารยที่สั่งสอนเรา 

- เห็นประสิทธิภาพของอาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดสุิต จาก กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 

- ทําใหรูวาการที่นักศึกษาไดดีนั้น ก็มาจากอาจารยที่ดีของ ม.สวนดุสิต 

- ไดเห็นพิธีตางๆ ที่ไมเหมือนตอนเรียนมัธยม 

- สรางจิตสาธารณะในการเปนตัวแทนในการเผยแพรศลิปะวัฒนธรรมของไทยมีการปลูกฝงคุณธรรม

และจริยธรรมใหแกนักศึกษา ฯลฯ 

- ไดแสดงความเคารพตอครูในรูปแบบใหม 

- รูประวัติความเปนมาและรูความหมายของ ของท่ีใชในการประกอบพิธีไหวครู 

2.4 ความประทับใจจากการเขารวมโครงการ 

- ประทับใจที่โรงเรยีนจัดกิจกรรมใหไดกระชับความสัมพันธทราบซึ้งในคณุครูอาจารย 

- ประทับใจในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด 

- รูสึกมีผูมีพระคุณของครู 

- ประทับใจที่ไดมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม  

- รูปภาพอาจารยคณะที่รองเพลงพระคุณท่ีสาม 

- รูสึกดีใจท่ีไดรวมงานกับเพื่อน ๆ และอาจารย 

- การมีสวนรวมระหวางอาจารยกับลูกศิษย 

- การอนุรักษวัฒนธรรมในรปูแบบใหม 

- ไดเห็นความต้ังใจในการรวมพิธีของทุกคนเพ่ือใหเกิดพิธีที่สมบูรณ 

- ไดไหวครูในชวงชีวิตของมหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมนาสนใจ กระชับดี 

- การไดเห็นแนวคิดใหมๆ ในการทําพาน 

- ประทับใจการจัดกิจกรรม 
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- การจัดงานนี้แมจะมีเหตุการณโรคระบาดแตสามารถ ให ทุกคนไดเขารวมงานออนไลนได 

- มีพิธีไหวครูถึงจะอยูในยุคโควิด แตก็ไมละทิ้งประเพณี 

- ประทับใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในพิธีนี้ ไดตอบแทนบุญคุณ ถึงจะเปนการตอบแทนแบบเล็กนอย ซึ่ง

เทียบ ไมไดกับ ที่อาจารยทําเพ่ือนักศึกษา 

- รูสึกซาบซึ้งในพระคุณของครูอาจารยที่ถายทอดวิชาความรูดวยเมตตาตอศิษย 

- ปรับเปลี่ยนรปูแบบไดเหมาะสม 

- คนที่เขารวมโครงการน้ีมีจํานวนมาก ใหความสําคัญกับวันไหวครู 

- ถึงมีอุปสรรคในการจัดงาน งานก็สําเร็จไดดวยดี 

2.5 ขอเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับโครงการในคร้ังนี้ 

- การจัดงานดีมาก ๆ ไมมีอะไรตองปรับปรุง 
- ควรมีสัญญาณที่ดีกวานี้เพราะสะดุดบอยมาก 
- ปญหาอินเตอรจของอาจารยบางทานไมเสถียร 
- โปรแกรมประชุมไมคอยสะดวก 
- อยากใหมีกิจกรรมเยอะกวานี้ 
- ความไหลลื่นของพิธี 

 
แนวทางในการปรับปรุง 
 เนื่องจากสถานการณอยูในชวงของการแพรระบาดของโรค COViD-19 การจัดโครงการจึงจัดใน
รูปแบบออนไลน ซึ่งจัดเปนกิจกรรมภาพรวมของคณะ ดังนั้น หากสถานการณดีขึ้น จะมีการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบ On Site ซึ่งมีกิจกรรมที่ใชเวลามากขึ้นและใหนักศึกษาไดมีโอกาสทาํความรูจักกันมากขึ้น 
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รายชื่อนักศึกษาได้รับเกียรติบัตร

นักศึกษาดีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม

รวมจ านวน 68 คน



นาย ณัฐวนิท ์พินชุนศร ีชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

1

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาวญาณศิา แก้วเข็ม ชั้นปีที ่2 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

2

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย สุกฤษฏิ ์ข าน้อย ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

3

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว มธุพร  เฮงสริธินะชัย ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

4

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ทรรศวรรณ  อัทธกลุ ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

5

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว จริยา  ลอยนอก ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

6

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว บุศรากร ดวงจันทร ์ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

7

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว อณัศยา ศิริพรสวรรค ์ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

8

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว จีรนันท ์ แนะแกว้ ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

9

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว แพรววนิต กาญจนส าราญวงศ์  ชั้นปทีี ่2

สาขาวิชา อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

10

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย พันกร แก้วเรอืง ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

11

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว รุจีรา ชารรีตัน์  ชั้นปีที ่1

สาขาวิชา อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

12

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ปาณิศา สุขผล ชั้นปีที่ 1

สาขาวิชา อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

13

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย พงศ์พันธ์ ศรีจันทรา  ชั้นปทีี ่2

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

14

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย เจตนิพัทธ์ มาลี  ชั้นปีที ่2

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

15

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย ธราธร อินทนนัท์  ชั้นปีที ่2

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

16

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย ภควัชร อ าภาผดั  ชั้นปีที ่2

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

17

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว พิมพร อภิวัฒนาทร  ชั้นปทีี่ 2

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

18

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว อัญเชญิ อินถา  ชั้นปทีี ่2

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

19

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย ชนินทร ์ทาชาต ิ ชั้นปทีี ่2

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

20

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย เปี่ยมสุข เจริญสวสัดิ์  ชั้นปีที ่2

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

21

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว วรณณั ข าเนตร ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

22

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย ณัฐพงศ ์วัจนะประพันธ์ ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

23

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว อภิษฐา อรชร ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

24

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว จุฬาลักษณ ์ภาณุภาพศร ี ชั้นปีที ่4

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

25

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว จรรยพร ชายทวปี  ชั้นปทีี ่4

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

26

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย ปิยะพงษ ์เปรมฤทธิ์  ชั้นปีที ่4

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

27

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย ณัฐชัย  ชมภูสวสัดิ์

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

28

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย ธนาทร  พันธรธปิก ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

29

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว นันทัชพร  อายยุนื ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

30

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย กวินภพ สิทธิ ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

31

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย พงศกร สุขกันต์ ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

32

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ศุภรดา ยศธิวงค ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

33

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย กลวชัร  สุวรรณศร  ชั้นปีที ่4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

34

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ชญานศิ  ม่วงไหม ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

35

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ศศิกานต์  บุญหลา้ ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

36

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว จีรนันท์  รัตนสภุา  ชั้นปทีี ่4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

37

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว มุทิตา บุญอ่อน ชั้นปีที ่4

สาขาวิชา การก าหนดและการประกอบอาหาร 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

38

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว วิไลลกัษณ ์จันณรงค ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา การก าหนดและการประกอบอาหาร 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

39

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว นูรมาลา สูเด็น ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา การก าหนดและการประกอบอาหาร 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

40

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย นที สว่างเนตร ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา การก าหนดและการประกอบอาหาร 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

41

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย ปกรณ์ ช่อบญุกลาง ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา การก าหนดและการประกอบอาหาร 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

42

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย ก้องภพ กัณหานนท ์ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา การก าหนดและการประกอบอาหาร 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

43

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว พรรภษา สุขเสม  ชั้นปีที ่2

สาขาวิชา โภชนาการและการประกอบอาหาร

เพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

44

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว พรประภา คนร า ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา โภชนาการและการประกอบอาหาร

เพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

45

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ปาณิดา นาครอง ชั้นปีที ่2

สาขาวิชา โภชนาการและการประกอบอาหาร

เพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

46

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว กนกพร อามิสวทิยาภรณ์ ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

47

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย เอกรถั เพชรรจูี ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

48

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ชาครยิา สาเคน ชั้นปีที ่2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

49

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ฐาปวณัณ ์วรสทุธิ์พศิาล ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

50

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว นภัสสร จันทสขุ ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

51

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว สาวกิา แก้วบตุรดี ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

52

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว วิชยา สกุลสอน ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

53

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ฐริณยี ์สุภา ชั้นปีที ่4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

54

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ปรียานนัท์ สิงห์หลอด ชั้นปีที ่4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

55

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย ภาคิน  ทองบศุย ์ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

56

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย นาวนิ น้ าแกว้ ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

57

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย จตุพร ยอดอุดม ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

58

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย นิรวทิธ์ สุขใส ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

59

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ณิชมน จันทรง์าม ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

60

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย อัธพล รัตนเมอืง ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

61

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นายศมัชฌาฏ์ อรัญฤทธิ์ ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

62

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว จีรภัทร พุทธสโร ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

63

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย พุฒิพงศ์ ล่องตี้ ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

64

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย วรญัญ ูบัวแกว้ ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

65

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว ชฎารตัน์ คงรอด ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

66

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย สิทธิพงศ ์โกศากล ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

67

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นาย กฤตบญุ ทองแท ้ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

68

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



รายชื่อนักศึกษาได้รับเกียรติบัตร

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รวมจ านวน 25 คน



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว ประภาภรณ์ ทองโรย

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว รุจิยา จึงประเสรฐิศรี

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว ณัฐวดี เพิ่มขุนทศ ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นาย ขจรศกัดิ์ นฤมติร ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



1

นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว จันทิมา ผ่องระนาต ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว อัญชญา โชคชัย ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว บุษรา ทาแกง ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว เสาวภาคย์ จิตเอื้ออารยี ์ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว พิมพิดา โหรา ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว นิษา บุญเสนนัท ์ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว พนิตตา ชูวงศ ์ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว ปนัดดา ไชยศรสีขุ ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว ปิยมน นรสาร ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวธญานี ประคองภักดิ์ ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว มณีรตัน์ นิ่มทอง ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นาย วรานนท ์ค าเเหวน ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

“

“

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงลอย ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ พระอารามหลวงวัดไร่ขิง

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจ านวน 16 คน

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทความคดิสรา้งสรรค์

รางวัลชนะเลิศกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลชมเชยกระทงลอย

ประเภทสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระทงลอยประเภทสวยงาม

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นาย คมสัน พวงประดบั ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ล าปาง

“

“

ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ าว้า ประเภทผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

ผลิตภัณฑ์ชอคโกบานานามัฟฟินปราศจากกลูเตน

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นาย ศักดิเดช พลพวก ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ล าปาง

“

“

ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ าว้า ประเภทผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

ผลิตภัณฑ์ชอคโกบานานามัฟฟินปราศจากกลูเตน

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว ณัฐฐา บางแสงออ่น ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

“

“

ได้รับรางวลัชนะเลศิ

รายการแข่งขัน ครีเอทเมนูอาหารไทย จากซอสโคชูจังเกาหลี

(Thai Creator Challenge of K-Food Wellness in Thailand)

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นาย นาวนิ น้ าแกว้ ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง

“

“

ตัวแทนเขา้รว่มกจิกรรม 

CU & SDU & TOYO Food Science Camp 2021

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิลาวลัย ์เกาะสมนั ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง

“

“

ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1

การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ 

โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็น Smart Start Up 

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นาย วีรภัทร ขุนบุญจันทร ์ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง

“

“

ได้รับรางวลั เหรียญทองแดง

รายการแข่ง Classic Thai Cuisine Junior Chef 

ในงาน Thailand Ultimate Chef Challenge 2019 

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายกฤตบญุ ทองแท ้ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

“

“

ได้รับรางวลัเหรียญทอง และรางวลัชมเชย

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค และระดับประเทศ

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว บุญสิตา เจรญิพงศ์ ชั้นปีที ่4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

“

“

ได้รับรางวลั รองชนะเลศิอนัดบัที ่2

รายการแข่ง Real California Pizza Battle 2020

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสหรฐั ทินวงศ์ปาน ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

“

“

ได้รับรางวลั รองชนะเลศิอันดบัที ่2

รายการแข่ง Real California Pizza Battle 2020

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว ณัฐฐา บางแสงออ่น ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

“

“

ได้รับรางวลัชนะเลศิ

รายการแข่งขัน ครีเอทเมนูอาหารไทย จากซอสโคชูจังเกาหลี

(Thai Creator Challenge of K-Food Wellness in Thailand)

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



นางสาว วรณณั ข าเนตร ชั้นปีที ่3

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

นักศึกษาด ีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกจิกรรม“ “

22

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



รายชื่อบุคลากรได้รับเกียรติบัตร

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รวมจ านวน 7 คน



บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราทิพย ์รอดส าราญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร

“

“

ด้าน

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย ์จารกึ ศรีอรณุ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 

“

“

ด้าน

การบริการวิชาการแก่สังคม การประกวดแข่งขันการประกอบอาหาร

ผู้ฝึกสอน และให้ค าแนะน านักศึกษาเข้าแข่งขันการประกอบอาหาร

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถ  ขันสี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

“

“

ด้าน

การบริการวิชาการแก่สังคม และการประกวดแข่งขันการประกอบอาหาร

ผู้ฝึกสอน และให้ค าแนะน านักศึกษาเข้าแข่งขันการประกอบอาหาร

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย ์นันทพร รุจิขจร

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

“

“

ด้านผู้ฝกึสอนและใหค้ าแนะน านกัศกึษาเขา้แข่งขนัการประกอบอาหาร

รายการแข่งขัน ครีเอทเมนูอาหารไทย จากซอสโคชูจังเกาหลี  

(Thai Creator Challenge of K-Food Wellness in Thailand)

จัดโดย บริษัท เค.ที.ซ.ีซี จ ากัด

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย ์ธัญลักษณ ์อุ่นสขุ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

“

“

ด้านผู้ฝกึสอนและใหค้ าแนะน านกัศกึษาเขา้แข่งขนัการประกอบอาหาร

รายการแข่งขัน ครีเอทเมนูอาหารไทย จากซอสโคชูจังเกาหลี  

(Thai Creator Challenge of K-Food Wellness in Thailand)

จัดโดย บริษัท เค.ที.ซ.ีซี จ ากัด

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวด ีนาคบรรพ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

“

“

ด้าน

การบริการวิชาการแก่สังคม

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาพร  เชื่อมสมพงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

“

“

ด้าน

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องดื่ม สู่ชุมชน

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย ์อัครพล ไวเชียงคา้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คหกรรมศาสตร์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

“

“

ด้าน

การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



รายชื่อบุคลากรได้รับเกียรติบัตร

เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย 

เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา

รวมจ านวน 10 คน



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย 

เป็นแบบอยา่งที่ดใีหแ้กน่ักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศด์ี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญภสัก์ ปิ่นแก้ว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

อาจารย์ ฐิติวรฎา  ใยส าลี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ฉัตรชนก บุญไชย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

ดร.ภาคภมู ิคูประเสรฐิยิ่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การก าหนดและการประกอบอาหาร

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชตุปิภา สุวรรณกนษิฐ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โภชนาการและการประกอบอาหาร

เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

อาจารย์ ปิยวรรณ อยู่ดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โภชนาการและการประกอบอาหาร

เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

อาจารยเ์ป็นเอก  ทรัพย์สิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

อาจารย์ ดุษฎี ทรัพย์บัว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พรทวี ธนสัมบัณณ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

ผศ.ดร.พรยพุรรณ  พรสุขสวสัดิ์

อาจารย์ประจ าโรงเรียนการเรือน

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถ  ขันสี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง

“

“

ด้าน

การบริการวิชาการแก่สังคม และการประกวดแข่งขันการประกอบอาหาร

ผู้ฝึกสอน และให้ค าแนะน านักศึกษาเข้าแข่งขันการประกอบอาหาร

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแตง่กาย 

เป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักศึกษา

อาจารยเ์ป็นเอก  ทรัพย์สิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

“ “

โรงเรยีนการเรือน ขอแสดงความยินดี

บุคลากรและนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564

Congratulations



การประกวด"พานไหว้ครู" สไตล์นิว นอร์มอล
ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ร่วมอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



การประกวด"พานไหว้ครู" สไตล์นิว นอร์มอล (ประเภทสวยงาม)
โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสมัพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



การประกวด"พานไหว้ครู" สไตล์นิว นอร์มอล (ประเภทความคิดสร้างสรรค)์
โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสมัพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ผลการประกวด"พานไหว้คร"ู สไตล์นิว นอร์มอล (ประเภทสวยงาม)
โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รางวัลชนะเลิศ
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี



ผลการประกวด"พานไหว้คร"ู สไตล์นิว นอร์มอล (ประเภทความคิดสร้างสรรค)์
โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รางวัลชนะเลิศ
ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร



ผลการประกวด"พานไหว้ครู" สไตล์นิว นอร์มอล (ประเภทสวยงาม)
โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รางวัลชนะเลิศ
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์



ผลการประกวด"พานไหว้ครู" สไตล์นิว นอร์มอล (ประเภทสวยงาม)
โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย



ผลการประกวด"พานไหว้ครู" สไตล์นิว นอร์มอล (ประเภทสวยงาม)
โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

และการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี



ผลการประกวด"พานไหว้ครู" สไตล์นิว นอร์มอล (ประเภทความคิดสร้างสรรค์)
โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รางวัลชนะเลิศ
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

และการบริการวิทยาเขตสุพรรณบุรี



ผลการประกวด"พานไหว้ครู" สไตล์นิว นอร์มอล (ประเภทความคิดสร้างสรรค์)
โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

และการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง



ผลการประกวด"พานไหว้ครู" สไตล์นิว นอร์มอล (ประเภทความคิดสร้างสรรค์)
โครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
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ภาคผนวก 

 
1. บันทึกขอความขออนุมัติโครงการ 
2. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. บันทึกขอความเชิญตาง ๆ 
4. บันทึกขอความขออนุเคราะหใชงานระบบ ZOOM 
5. บันทึกขอความขออนุเคราะหลามภาษามือ 
6. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 



บันทึกขอความ

สวนงาน โรงเรียนการเรือน (สํานักงานโรงเรียน) โทร.๙๔๔๙-๕๐

ที่ รกร. ๒๙๕๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษารวม

อนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

เรียน อธิการบดี

ดวยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดําเนินการโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความ

สัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันท่ี ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครู 

เรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ซึ่งเปนการปลูกฝงการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ 

และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของไทยบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยยัง

คงรักษาไวซึ่งความผูกพันระหวางอาจารยกับศิษยอยางครบถวน หากแตปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเปนการจัด

ในรูปแบบของกิจกรรมออนไลนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากนักศึกษาผานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย

ของนักศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) 

ในการนี้โรงเรียนการเรือน จึงมีความประสงคขออนุมัติดังนี้

๑. ขออนุมัติดําเนินการโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา

รวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ในรูป

แบบออนไลน ผานระบบ ZOOM   

๒. ขออนุมัติงบประมาณโครงการบริหารกายเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปน

จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)  

๓. ขออนุมัติคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(วาท่ีรอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง)

คณบดีโรงเรียนการเรือน
17 ก.ย. 64  เวลา 16:30:17  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgBEA-DgARQ-AyAEU-ANQA2



หมายเหตุ ท้ังนี้ วงเงินงบประมาณบริหารกายฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ คงเหลือ ๒๑,๓๕๕ บาท และ งบประมาณ

บริหารกายฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ คงเหลือ ๔๙,๙๐๐ บาท รวมคงเหลือจํานวน (๖๖,๒๕๕ บาท (หก

หมื่นหกพันสองรอยหาสิบหาบาทถวน)

1

(นางรัชนีกร พลวิชิต)

ผูอํานวยการกองกลาง
19 ก.ย. 64  เวลา 15:08:44 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MgAzA-EUAQg-BFADA-AQwBE

2 อนุมัติ

(รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
21 ก.ย. 64  เวลา 15:52:06 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OQA2A-EQANQ-A1ADI-AQQAw



คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ท่ี ๓๗๐๗/๒๕๖๔

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารย

และนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

___________________________

ดวยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดําเนินการโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางอาจารยและนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในรูป

แบบออนไลน ผานระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมนักศึกษาได ระลึกถึงพระคุณของครู เรียนรูขนบ

ธรรมเนียมประเพณีของไทย ซึ่งเปนการปลูกฝงการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ และการเผย

แพรศิลปวัฒนธรรมของไทยบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยยังคงรักษาไวซึ่ง

ความผูกพันระหวางอาจารยกับศิษยอยางครบถวน หากแตปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเปนการจัดในรูปแบบของ

กิจกรรมออนไลนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากนักศึกษาผานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยของนิสิต เพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษารวม

อนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการ ดังตอไปนี้

คณะกรรมการอํานวยการ

๑. วาท่ี ร.ต. ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง ๒. อาจารยธิติมา แกวมณี

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนก นุกิจ ๔. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชนก บุญไชย

๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตา ฟูเผา ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราธิป ปุณเกษม

๗. อาจารยอัครพล ไวเชียงคา ๘. ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร เช่ือมสมพงษ

๙. อาจารยดุษฎี ทรัพยบัว ๑๐. อาจารยสุรียพร ธัญญะกิจ

หนาที่ อํานวยการใหคําแนะนํา ปรึกษาเสนอแนะแกฝายตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานตลอดจนสนับสนุน

การดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย

คณะกรรมการดําเนินงาน

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนก นุกิจ ๒. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี นาคบรรพ

๓. ผูชวยศาสตราจารยพรทวี ธนสัมบัณณ ๔. อาจารย ดร.ภาคภูมิ คูประเสริจยิ่ง

๕. อาจารย ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ ๖. อาจารยเปนเอก ทรัพยสิน

๗. อาจารยปยวรรณ อยูดี ๘. อาจารยจารึก ศรีอรุณ

๙. อาจารยกันตกนิษฐ จงรัตนวิทย ๑๐. อาจารยปรมะ รอดมวง



- ๒ -

๑๑. อาจารยสุนิทรา ชัยภัย ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

๑๓. อาจารยธัญลักษณ อุนสุข ๑๔. อาจารยอานง ใจแนน

๑๕. อาจารยดุษฎี ทรัพยบัว ๑๖. อาจารยเสาวลักษณ กันจินะ

๑๒. อาจารยเบญจรัตน ประพฤทธ์ิตระกูล ๑๓. อาจารยยศสินี หัวดง

๑๔. อาจารยณัจยา เมฆราวี ๑๕. นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ

หนาที่ ดําเนินงานโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย

คณะกรรมการฝายประสานงานทั่วไป

๑. นางสาวฐานิช วงศเมือง ๒. นางดวงสุดา บุญพบ

๓. นางสาวปรียานิตย ต้ังธานาภักดี ๔. นายพฤกษ จินตะนานุช

หนาที่ ประสานงานกับทุกฝาย บันทึกภาพการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลและสรุปเปนรายงาน

คณะกรรมฝายลงทะเบียน

๑. นางสาวกัญจนณัฏฐ ไวยคูนา ๒. นางสาวพรทิพย บํารุงแควน

๓. นางสาวปานรวี กุมารสิทธ์ิ ๔. นางสาวศิวพร ยิ้มแต

๕. นางสาวมยุรี ยอดยา ๖. นายพงศทอง จงรักวิทย

๗. นางสาวสุธาสินี เตียสรรเสริญ ๘. นางสาวนุสรา อินแขก

หนาที่ ดูแลการลงทะเบียน เอกสารประชาสัมพันธ แบบสอบถาม ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนสิ้นสุดโครงการ

สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
21 ก.ย. 64  เวลา 15:52:51  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NwA4A-DgANg-AyADE-ANQBB



บันทึกขอความ

สวนงาน โรงเรียนการเรือน (สํานักงานโรงเรียน) โทร.๙๔๔๙

ที่ รกร. ๓๐๐๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะหอาจารยลามภาษามือ

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร

ตามท่ี โรงเรียนการเรือน ไดกําหนดจัดโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารย

และนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-

๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาระลึกถึงพระคุณของ

ครู เรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ซึ่งเปนการปลูกฝงการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม การมีจิต

สาธารณะ และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของไทยบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับกิจกรรมของนัก

ศึกษา โดยยังคงรักษาไวซึ่งความผูกพันระหวางอาจารยกับศิษยอยางครบถวน หากแตปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด

งานเปนการจัดในรูปแบบของกิจกรรมออนไลนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากนักศึกษาผานเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวัยของนักศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID–19)

ท้ังนี้เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับพิธีไหวครู สื่อสารครอบคลุมไปถึงนักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

และใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น โรงเรียนการเรือน จึงขอความอนุเคราะหอาจารยลาม

ภาษามือ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเปนวิทยากรบรรยายภาษามือในโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง

อาจารยและนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ตามรายละเอียดขางตน โดยมอบ

หมายนางดวงสุดา บุญพบ เบอรโทร ๐๘๐ ๔๖๖ ๙๙๘๖ เปนผูประสานงาน ท้ังนี้ลิงคสําหรับเขาระบบ ZOOM 

จะประสานงานจัดสงใหในภายหลัง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห

(วาท่ีรอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง)

คณบดีโรงเรียนการเรือน
20 ก.ย. 64  เวลา 12:36:25  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQBGA-DUANg-A4ADk-AQQBB



1 เสนอเพ่ือโปรดพิจารณา

(นางจันทรา สาดะระ)

หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร
20 ก.ย. 64  เวลา 13:51:11 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OABEA-DUAMA-A4ADA-AMgBD

2 1.อนุเคราะห

2.เรียน หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษเพ่ือโปรด

พิจารณา

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณัฐ สกุลหอม)

คณบดีคณะครุศาสตร
20 ก.ย. 64  เวลา 14:00:59 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MQAyA-DcAQw-AxADA-AMQA4

3 ทราบและมอบ น.ส.ชนินันท แยมขวัญยืนดําเนิน

การ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกยูร วงศกอม)

หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ
20 ก.ย. 64  เวลา 21:34:12 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NgAyA-DkAOA-A2AEE-AMABE

4 รับทราบ

(นางสาวชนินันท แยมขวัญยืน)

เจาหนาท่ีบริการการศึกษา
28 ก.ย. 64  เวลา 11:56:54 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MQBBA-DYAQQ-A0ADY-AQQBD



บันทึกขอความ

สวนงาน โรงเรียนการเรือน (สํานักงานโรงเรียน) โทร.๙๔๔๙-๕๐

ที่ รกร. ๓๐๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุเคราะหช่ือผูใชและรหัสผานสําหรับใชงานแอปพลิเคช่ัน ZOOM  สวนกลาง

เรียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดวย โรงเรียนการเรือน ไดกําหนดจัดโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารย

และนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบอ

อนไลน ผานระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครู เรียนรูขนบ

ธรรมเนียมประเพณีของไทย ซึ่งเปนการปลูกฝงการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ และการ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของไทยบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยยังคงรักษา

ไวซึ่งความผูกพันระหวางอาจารยกับศิษยอยางครบถวน หากแตปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเปนการจัดในรูป

แบบของกิจกรรมออนไลนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากนักศึกษาผานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยของ

นักศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)

ท้ังนี้ โรงเรียนการเรือนจึงขอความขออนุเคราะหช่ือผูใชและรหัสผานสําหรับใชงานแอปพลิเคช่ัน 

ZOOM สวนกลาง จํานวน ๑ User โดยมีผูเขารวมกิจกรรมโดยประมาณ ๘๐๐ คน โดยมีกําหนดซอมกิจกรรมใน

วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ท้ังวัน) และมีกําหนดจัดโครงการในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต้ังแตเวลา ๐๗.๐๐-๑๓.๐๐ 

น. โดยมอบหมาย นางดวงสุดา บุญพบ เปนผูประสานงาน เบอรโทร ๐๘๐-๔๖๖-๙๙๘๖

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห

(วาท่ีรอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง)

คณบดีโรงเรียนการเรือน
20 ก.ย. 64  เวลา 12:37:01  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OAAyA-DEAMg-A1ADE-ARgBG

1 เรียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

เสนอเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา
2 1.แจงคุณจํานรรจา ทราบ

2.มอบคุณไพฑูรย พิจารณา

(นายวีระพันธ ชมภูแดง)



(นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม)

รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานอํานวยการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ก.ย. 64  เวลา 15:10:22 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NQBEA-DYAMA-A0AEU-AOQBC

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
20 ก.ย. 64  เวลา 15:32:03 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QwAxA-DYANA-AwADU-AQwBC

3 รับทราบ

(นางจํานรรจา พลอยมุกดา)

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
21 ก.ย. 64  เวลา 13:13:07 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NwA2A-EEAOQ-BFADU-AQgBB



บันทึกขอความ

สวนงาน โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร.๙๔๔๙-๕๐

ที่ รกร. ๓๐๐๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีไหวครู

เรียน รองคณบดีโรงเรียนการเรือน/ประธานหลักสูตร/ผูจัดการศูนยฝกฯ/คณาจารย/เจาหนาท่ี

ดวยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดกําหนดจัดโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความ

สัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันท่ี ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครู 

เรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ซึ่งเปนการปลูกฝงการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ 

และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของไทยบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยยัง

คงรักษาไวซึ่งความผูกพันระหวางอาจารยกับศิษยอยางครบถวน หากแตปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเปนการจัด

ในรูปแบบของกิจกรรมออนไลนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากนักศึกษาผานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย

ของนักศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)

ท้ังนี้ ขอเรียนเชิญทานรวมเปนเกียรติในพิธีไหวครู ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ 

น. ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM ลิงคในการเขารวมโครงการจะจัดสงใหในภายหลัง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(วาท่ีรอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง)

คณบดีโรงเรียนการเรือน
20 ก.ย. 64  เวลา 13:50:21  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQA0A-DIAOA-A1AEQ-AQQA5

1 รับทราบ

(นางสาวสังวาลย ชมภูจา)

อาจารย
28 ก.ย. 64  เวลา 14:54:58 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QwBGA-DYARQ-AxAEU-ANABF



บันทึกขอความ

สวนงาน โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร.๙๔๔๙-๕๐

ที่ รกร. ๓๐๐๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญเปนประธานในพิธีไหวครู

เรียน คณบดีโรงเรียนการเรือน

ดวยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดกําหนดจัดโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความ

สัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันท่ี ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครู 

เรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ซึ่งเปนการปลูกฝงการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ 

และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของไทยบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยยัง

คงรักษาไวซึ่งความผูกพันระหวางอาจารยกับศิษยอยางครบถวน หากแตปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเปนการจัด

ในรูปแบบของกิจกรรมออนไลนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากนักศึกษาผานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย

ของนักศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)

ท้ังนี้ ขอเรียนเชิญทานคณบดีเขาเปนประธานในพิธีไหวครู ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ -

๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM ลิงคในการเขารวมโครงการจะจัดสงใหในภายหลัง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนก นุกิจ)

รองคณบดีโรงเรียนการเรือน
20 ก.ย. 64  เวลา 13:56:08  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QwA5A-EQANQ-BGADE-ARAA1

1 1.รับทราบ ยินดีฯและขอขอบคุณคณะทํางาน

มา ณ ท่ีนี้

2.มอบ หัวหนาสํานักงานโรงเรียนการเรือน ดําเนิน

การประสาน ติดตามผลและรายงานสรุปใหทราบ

3.มอบ นางสาวฐานิช วงศเมือง ลงตาราง

ปฏิบัติงานคณบดีโรงเรียนการเรือนและนําสงเอกสาร

เรียนบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือนท่ีเก่ียวของ

ทราบ ผานระบบ e-office

2 รับทราบ

(นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ)

หัวหนาสํานักงานโรงเรียนการเรือน
20 ก.ย. 64  เวลา 14:48:23 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : RgBDA-DMARA-A0ADE-AMwAy



(วาท่ีรอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง)

คณบดีโรงเรียนการเรือน
20 ก.ย. 64  เวลา 13:58:50 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MQA0A-DkANw-BFADI-AMwBC



บันทึกขอความ

สวนงาน โรงเรียนการเรือน (สํานักงานโรงเรียน) โทร.๙๔๔๙-๕๐

ที่ รกร. ๓๐๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะหรายช่ืออาจารย และนักศึกษาเพ่ือรับเกียรติบัตรในโครงการไหวครูวิถีใหมเสริม

สรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

เรียน ประธานหลักสูตร

ตามท่ีโรงเรียนการเรือนไดกําหนดจัดโครงการไหวครูวิถีใหมเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารย

และนักศึกษารวมอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ -

๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM ซึ่งภายในงานกําหนดใหมีการมอบเกียรติบัตรใหแกอาจารย 

และนักศึกษา ท้ังนี้โรงเรียนการเรือนจึงขอความอนุเคราะหทานพิจารณาอาจารย และนักศึกษาและจัดสงรายช่ือ

เพ่ือจัดทําเกียรติบัตร รายละเอียดดังนี้

๑. พิจารณาอาจารยในหลักสูตรจํานวนดานละ ๑ ทาน รายละเอียดคุณสมบัติในการพิจารณาดังนี้

๑.๑ สรางช่ือเสียงใหแกโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๑.๒ มีบุคลิกภาพและการแตงกาย เปนแบบอยางท่ีดีใหแกนักศึกษา

๒. นักศึกษาดี มีคุณธรรม ชวยเหลือกิจกรรม จํานวน ๓ คน

๓. นักศึกษาท่ีสรางช่ือเสียง พรอมรางวัลหรือกิจกรรมท่ีสรางช่ือเสียง

ดังนั้นขอใหทานพิจารณาดําเนินการ พรอมรวบรวมรายช่ืออาจารย และนักศึกษา รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ สงกลับมาท่ี นางดวงสุดา บุญพบ ภายในวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห

(วาท่ีรอยตรี ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง)

คณบดีโรงเรียนการเรือน
21 ก.ย. 64  เวลา 10:41:04  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAAyA-EYANw-AyADk-ARgBB

1 รับทราบ 2 รับทราบ

(ผูชวยศาสตราจารยเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ)

ผูชวยศาสตราจารย



(นางสาวดุษฎี ทรัพยบัว)

อาจารย
21 ก.ย. 64  เวลา 12:53:45 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NQAyA-DUAMw-A5ADU-AQgA3

21 ก.ย. 64  เวลา 13:22:25 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MwBCA-EQARg-AzADA-AQgA3

3 รับทราบ

(ดร.จันทรจนา ศิริพันธวัฒนา)

ประธานหลักสูตร
22 ก.ย. 64  เวลา 17:47:02 ,  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MQBCA-DIARQ-AxAEY-ARQBD



โรงเรยีนการเรอืน
มหาวทิยาลัยสวนดสุติ
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