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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐนตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.01 คะแนน) ตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งช้ี)  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบที ่ จ ำนวนตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลี่ยของทุกตวั

บ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 

ผลกำรประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพนอ้ย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 

1 
ป.ตรี 3  

บัณฑิต 11 
ผ่ำน 

  หลักสตูรเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำน พ.ศ. 2548 

2 2 - - 4.46 4.46 ระดับคณุภำพดีมำก 

3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคณุภำพปำนกลำง 

4 3 2.56 - - 2.56 ระดับคณุภำพปำนกลำง 

5 4 3.00 2.83 - 2.88 ระดับคณุภำพปำนกลำง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภำพปำนกลำง 

รวม 13 7 4 2 3.01 ระดับคณุภำพด ี

คะแนนเฉลีย่ 2.67 2.88 4.46   

ผลกำรประเมิน ระดับ
คุณภำพ
ปำนกลำง 

ระดับ
คุณภำพ
ปำนกลำง 

ระดับ
คุณภำพ 
ดีมำก 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 คหกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เน้นส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัวสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ได้แก่ อาหาร (Food) โภชนาการ (Nutrition) สิ่งทอ (Textiles) เครื่องแต่ง

กาย (Clothing) ความสัมพันธ์ครอบครัว (Family relations) พัฒนาการเด็ก (Child development) การ

จัดการทรัพยากรครอบครัว (Family resource management) การออกแบบ (Design) บ้าน (Housing) 

บริโภคศึกษา (Consumer studies/Consumer education) และหัตถกรรม (Handicraft) โดยสาขาวิชาค

หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นศาสตร์ ด้านอาหาร

และโภชนาการ อันเป็นศาสตร์ที่จัดได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต ศาสตร์ด้านอาหารและ

โภชนาการ เน้นความรู้ทางโภชนาการและศลิปะวัฒนธรรมของชาติไทย อนุรักษ์อาหารไทยวังสวนสุนันทา 

 ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของ

ภารกิจในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จึงได้น าหลักสูตรนี้

มาด าเนนิการเปิดสอนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง โดยรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรมีความเข้มแข็งมุ่งเน้นผลิต

บัณฑติที่มีความรู ้ความสามารถ ทักษะและความช านาญทางด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งอาหารไทย 

และอาหารนานาชาติ เน้นผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารไทยและสากล และอนุรักษ์สืบสาน

อาหารไทยชาววังสวนสุนันทา โดยผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมด้วยประสบการณ์ และเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ยังส่งผลต่อการ

พัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาตค 

 คณาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุง

เนื้อหาให้ครอบคลุมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา    

คหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็นส าคัญ บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนา

ครอบครัว อาชีพและเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริม

การด าเนินงานในภาคธุรกิจตา่ง ๆ ในการนี้ทางสาขาวิชาได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา  
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1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

1. การก ากับ

มาตรฐาน 

1. การวางแผนการบริหารอาจารย์ประจ า

หลักสูตรควรเน้นการรับอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้มีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขา

หรอืมีความสัมพันธ์กับหลักสูตร  

2. ห ลั ก สู ต ร ค ว ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร อ บ

อัตราก าลังทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว

ให้มี ความครอบคลุมสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง เช่น การลาออกกะทันหัน 

หรอืการเกษียณอายุของอาจารย์ เป็นต้น 

3.หลักสูตรควรจัดให้มีแผนบริหารความ

เสี่ยง ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ก า ร

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น

ต้อง ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน 

นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลั กสู ตรจากที่ มี อยู่ เ ดิ ม  หากมีการ

ด าเนินการไม่เสร็จสิ้นภายใน 90 วันจะถือ

ว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบจ านวน

ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการตามหลักสูตร

ในปีการศึกษานั้น ๆ 

1. ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 

คน ซึ่งมีคุณวุฒสิัมพันธ์กับหลักสูตร  

 

2. หลักสูตรได้วางแผนกรอบอัตราก าลัง

แผนระยะสั้น โดยวางแผนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรครบ 5 คน ซึ่งมีคุณวุฒิสัมพันธ์

กับหลักสูตร  

แผนระยะยาว  หลักสูตรวางแผนบริหาร

โดยวางแผนให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับวุฒิ

การศกึษาให้สูงขึ้น หรือฝึกอบรมพาะด้าน

เพิ่มเติมวิชาชีพ และผลักดันการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อรองรับการ

ลาออกกระทันหัน หรือเกษียณอายุ หรือ

การลาศกึษาต่อ  
 

3. หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยหลักสูตรได้

เพิ่มอัตราก าลังเป็นไปตามวางแผนกรอบ

อัตราก าลัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 

คน ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กั บ

หลักสูตรและไมม่ีการเปลี่ยนแปลง 

 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดปี

การศกึษา 2559    

      เนื่องด้วยหลักสูตรจะมีอาจารย์

เกษียณอายุ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดฃอบ

หลักสูตร  จ านวน 1 คน  
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

     ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรได้

วางแผนทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดฃอบ

หลักสูตรไว้ จ านวน 1 คน 

2. บัณฑติ 1. บัณฑิตมีงานท าอยู่ในระดับสูงและเป็นที่

ต้องการตลาดแรงงาน 

1. หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์สถานที่

ฝึ ก ง า น ที่ ต้ อ ง มี ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ ไ ด้

มาตรฐานสากล ซึ่งท าให้บัณฑิตได้เลือก

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ไ ด้

มาตรฐานสากล จึงท าให้บัณฑิตจบ

การศกึษามีโอกาสได้งานท าในสถานที่ฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 

3. นักศึกษา 1. มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาที่มีระบบการรับที่แตกต่าง

กันเพื่อน าข้อมูลมาวางแผนวิธีการรับที่

เหมาะสมและได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามความต้องการของหลักสูตร 

2. มีระบบการส่งเสริมให้พัฒนานักศึกษา

ในทุกๆ ด้านในการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน ระหว่าง

นักเรียนสายวิทย์ –คณิต และนักเรียน

ความสามารถพิเศษ 

3. สง่เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นด้าน

การคิดเชิงระบบ คิดวิ เคราะห์ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลของ

นักศึกษา เรื่องการส าเร็จการศึกษา ความ

พึงพอใจต่อหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การรับ

นักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร ดังนี้  

     1) รับนักเรียนที่ส าเร็จการศกึษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์– 

คณิตศาสตร์  

     2) รับนักเรียนสายศิลป์ค านวณ และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดย

นักเรียนต้องน าเสนอแฟ้มสะสมงาน แสดง

ผลงานด้านทักษะการประกอบอาหารหรือ

ทักษะด้านคหกรรมศาสตร์อื่น ๆ  
 

2. หลักสูตรมกีารจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

    1) โครงการเตรียมฝึกสอบใบประกอบ

วิชาชีพ  

    2 )  โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

นักศึกษาสาขาคหกรรมสาสตร์ด้านทักษะ

วิชาชีพ 

    3) โครงการเชิญวิทยาการอบรมให้

ความรูเ้ฉพาะด้าน 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

    4) โครงการแข่งขันประกอบอาหาร/

ขนม/ประดิษฐ์ /และแกะสลักผักผลไม้    

3) พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น น าไปใช้

ส าหรั บการก าหนดกลยุ ทธ์ และจั ด

ประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสม

กับบริบททางการเรียนรู้เพื่อการแข่งขัน

ด้านคหกรรมศาสตร์ โดยการเชิญเชฟที่มี

ความเช่ียวชาญในด้านการก าหนดกล

ยุทธ์และจัดประสบการณ์ในการแข่งขัน 

ได้มาฝึกซ้อมนักศึกษาเพื่อการแข่งขันจึง

ประสบผลส าเร็จนักศึกษาได้รับรางวัล 

    4) ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

น าผลมาเสริมทักษะและพัฒนาการ

เ รี ย น รู้ โ ด ย เ น้ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศในการต่อยอดการท าธุรกิจ

ทางคหกรรมศาสตร์ 

    5 )  แบ่ งปันความรู้ ร ะหว่ าง ชุมชน

ทางการเรียนรู้ มีการบูรณาการจากการ

บริการวิชาการ 

4. หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าแบบ

ส ารวจขึน้เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

    1) เรื่องจ านวนผูส้ าเร็จการศกึษา 

    2) ความพึงพอใจตอ่หลักสูตร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

4. อาจารย์ 1 .  หลักสูตรควรวางแผนการพัฒนา

คุณภาพอาจารย์ ในด้ านผลงานทาง

วิชาการและการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

2. หลักสูตรควรมีแผนรองรับความเสี่ยงที่

เกิดจากการเข้า ออก การเปลี่ยนแปลง

ของอาจารย์ประจาหลักสูตร 

3. หลักสูตรควรมีการประเมินความพึง

พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ

บริหารหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ใน

สาขาเข้าอบรมเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเข้าร่วมโครงการพัฒนาต าแหน่ง

ทางวิชาการที่สูงขึ้น จ านวน 3 คน ได้แก่ 

1) อาจารย์อัมพรศร ีพรพิทักษ์ด ารง 

2) อาจารย์สกุลตรา ค้ าชู 

3) อาจารย์นฤมล เปียซื่อ 

2. ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 

5 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับ

หลักสูตรและไม่มีการเปลี่ ยนแปลง

อาจา รย์ ป ร ะจ าหลั ก สู ต ร  ตลอดปี

การศกึษา 2559 

3. หลักสูตรด าเนินการจัดท าการประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 

2559 มีระดับความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การประเมนิ

ผูเ้รียน 

1.  ควรมีการวิ เคราะห์แนวคิดในการ

ออกแบบหลักสูตรที่ เปลี่ยนแปลงเป็น

ประจ าทุ กปี อย่ างต่ อ เนื่ อ ง  อาจโดย

การศึกษาจากเอกสารหลักสูตรจาก

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ตลอดจนบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ แนวโน้ม 

การด าเนิน ชีวิตในปัจจุบัน เพื่อน ามา

ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย 
 

 

 

 

หลักสูตรได้จัดท าระบบการประเมินผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิ(TQF:HEd) ( มคอ.1 ) 

1.หลักสูตรได้มีแผนการปรับปรุงหลักสูตร 

โดยออกแบบจากการศึกษาหลักสูตรจาก

มหาวิ ท ยาลั ยอื่ น ๆ  น า ม าป รั บป รุ ง

หลักสูตร พ.ศ.  2559 ปรับปรุงจาก

ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตร

ปรั บปรุ ง   พ .ศ .  2555  เ ริ่ ม ใ ช้ภาค

การศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา  2559 
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอ้มูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ผูใ้ช้บัณฑิต 

 - ศกึษาจากเอกสาร 

 



11 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

39.30 คะแนนเฉลี่ย 

20.45 
4.37 

 

9  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 39 รอ้ยละ 90.70 
4.54 

 

43  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา 

 
มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 2 2.00 

 



12 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์ มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

    ตัวบง่ชี ้4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 รอ้ยละ 0 
0.00 

 

5 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
0 รอ้ยละ 0 

0.00 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1.80 รอ้ยละ 36 
5.00 

 

5  

รวมคะแนน ตัวบง่ชี้ 4.2 1.67  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 2 2.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

 

 

มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 2 2.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

      ตัวบง่ชี ้5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มี การด าเนินการ 

รอ้ยละ 100 

ผ่าน  

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มี การด าเนินการ ผ่าน  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปดิสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี การด าเนินการ ผ่าน  

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี การด าเนินการ ผ่าน  

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มี การด าเนินการ ผ่าน  

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอน

ในแต่ละปีการศึกษา 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ไมค่รบ 5 ด้าน ไม่ผา่น  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

ม ีการด าเนินการ ผ่าน  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มี การด าเนินการ ผ่าน  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ม ีการด าเนินการ ผ่าน  

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ปี 

ม ีการด าเนินการ 

รอ้ยละ 100 

ผ่าน  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.50 

ผ่าน  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.37 

ผ่าน  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน  11 ข้อ  

คดิเป็นร้อยละ 91.67 

4.50  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ มี ผลการด าเนนิงาน ระดับ 3 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.01 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 

- 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- การได้งานท าของบัณฑติ 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- ควรเพิ่มจ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนคุณภาพของหลักสูตร 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

-  

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- ควรมีการวเิคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มการรับนักศึกษาเพื่อน าผลมาจดักจิกรรมมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม 

- ควรเน้นทักษะศตวรรษที่21 เป็นตัวตั้งในการจดักจิกรรมเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษา 

- ควรประเมินทักษะศตวรรษที ่21  ของผู้เรยีนมากกว่าการประเมินโครงการ 

  

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- เร่งรัดวุฒิการศึกษาและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของการเขยีน มคอ.3 ,มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 

- การประเมินผู้เรยีนตามกรอบ TQF และการตรวจสอบมีความไม่ชัดเจน ควรมีการตัง้กรรมการ วิธีการทวนสอบ เกณฑใ์นการเลือกวิชา และผลการทวนสอบ 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

 

- 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบ 

ที ่

จ านวนตวับ่งชี ้ I P O 
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน

องค์ประกอบที่ 2-6 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ป.ตรี 3 บัณฑิต 11  ผ่าน 
  หลักสูตรเปน็ไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน พ.ศ. 2548 

2 2 - - 4.46 4.46 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 2.56 - - 2.56 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 3.00 2.83 - 2.88 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.01  ระดับคุณภาพด ี 

คะแนนเฉลี่ย 2.67 2.88 4.46   

 
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

************************************** 

วันศุกร์ที่  21  กรกฎาคม  2560 

เวลา 09.00 – 09.30 น.   - อาจารย์ประจ าหลักสูตรกล่าวต้อนรับ และน าเสนอภาพรวมของหลักสูตร 

เวลา 09.30 – 12.00 น.    - ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

                                    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

                   โดย  ผศ.ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย์           (ประธานกรรมการ) 

                                           รศ.บุษรา  สรอ้ยระย้า            (กรรมการ) 

                                           ผศ.ดร.ฤดี  นิยมรัตน์   (กรรมการ) 

                                           นางสาวพิลาวรรณ  กองทองนอก (เลขานุการ) 

          ณ  หอ้งเรียนปริญญาโท  26106  ช้ัน 1 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

เวลา 12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น.     - ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

                                      ประจ าปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 

เวลา 15.00 – 15.30 น.      - คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  

                                      ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา  

เวลา 15.30 – 16.00 น.     - คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  

                                     แจง้ผลการตรวจ ประเมิน และข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

*********************************************** 

หมายเหตุ    ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

เวลำ  10.30 – 10.45 น.   พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

เวลำ  14.30 – 14.45 น.   พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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