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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ จ านวน 13 

ตัวบ่งชี้ พบว่าคุณภาพด้าน Input ระดับคุณภาพปานกลาง 2.81 และด้าน Process มีคุณภาพดี 3.50 

และด้าน Output ระดับคุณภาพดีมาก 4.50 สรุปภาพรวมผ่านการประเมินคะแนน 3.28 อยู่ในระดับ

คุณภาพดี ผลการประเมินระดับหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประจ าปี 2558  

 จากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.  องค์ประกอบที่ 1 ผลประเมินตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

2. องคป์ระกอบที ่2  ผลประเมินตามตัวบ่งชีเ้ฉลี่ยรวม 4.50 ระดับคุณภาพดีมาก  

 

3. องคป์ระกอบที ่3 ผลประเมินตามตัวบ่งชี้เฉลี่ยรวม ได้ 3.00  คุณภาพระดับปานกลาง 

4. องค์ประกอบที่ 4 ผลประเมินตามตัวบ่งชี้เฉลี่ยรวมของตัวบ่งชี้ 2.56 คุณภาพระดับปาน

กลาง 

5. องค์ประกอบที่ 5 ผลประเมินตามตัวบ่งช้ีเฉลี่ยรวม 3.50 คุณภาพระดับด ี

6. องค์ประกอบที่ 6 ผลประเมินตามตัวบ่งชี้รวมของตัวบ่งชี้ เฉลี่ยรวม 3.00 คุณภาพระดับ

ปานกลาง 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

คหกรรมศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ี่เน้นส่งเสรมิปรับปรุงคุณภาพชวีิตบุคคลและครอบครัวสนบัสนนุ

การเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ได้แก ่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 มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นศาสตร ์ด้านอาหาร

และโภชนาการ  อันเป็นศาสตร์ที่จัดได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต ศาสตรด์้านอาหาร

และโภชนาการ เน้นความรู้ทางโภชนาการและศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทย อนุรักษ์อาหารไทยวั ง

สวนสุนันทา 

ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของ

ภารกิจในการผลิตบัณฑติหลักสูตรวทิยาศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์จึงได้น าหลักสูตรนี้

มาด าเนินการเปิดสอนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยรวมหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรมีความเข้มแข็ง

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความช านาญทางด้านอาหารและโภชนาการ 

ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ เน้นผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารไทยและสากล 

และอนุรักษ์สืบสานอาหารไทยชาววังสวนสุนันทา โดยผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมด้วย

ประสบการณ ์และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและ

ต่างประเทศ ยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาตค 

คณาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรมุ่งเน้นการ

ปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 

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

มาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็นส าคัญ บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนา

ครอบครัว อาชีพและเสรมิคุณภาพชีวิต ส่งเสรมิการอนุรักษ์และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริม

การด าเนินงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ ในการนี้ทางสาขาวิชาได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559  ให้สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

1. การก ากับมาตรฐาน  หลักสูตรควรพิจารณาเตรียมความ

พร้อมเพื่อให้รองรับเกณฑ์มาตรฐาน

การประกันคุณภาพ 2558 

หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนท าการวิจัยและ

การน าเสนอผลงานทางวิชาการและส่งผล

งานวิจัยเพื่อการตีพมิพ์ 

2. บัณฑติ - - 

3. นักศึกษา ขาดการพิจารณาเกณฑ์และมาตรฐาน

การรับนักศึกษารวมทั้งการส่งเสรมิและ

พัฒนานักศึกษาหลักสูตรควรน าเกณฑ์

และมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการรับและ

พัฒนานักศึกษามาก าหนดเป็นเป้าหมาย

เพื่อวางแผนการด าเนินงานต่อไป 

1. หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การรับ

นักศึกษาโดยพิจารณาจากแผนการเรียน

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือแฟ้ม

สะสมงานที่แสดงถึงความสามารถทาง

วิชาการ และก าหนดจ านวนรับนึกศึกษาจาก

แ ผ น ก า ร เ รี ย น ส า ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ -

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 70.00 แผนการเรียน 

ส า ย ศิ ป ล์ - ค า น ว ณ  ห รื อ ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ร้อยละ 30.00 

2. หลั กสู ต ร ไ ด้ น า เ กณฑ์ ก า ร รั บ

นักศึกษามาพัฒนาจัดท าโครงการเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาและกิจกรรมของ

นักศึกษา ดังนี้ 

2.1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม

ด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ส าหรับนักศึกษา 

2.2 กิจกรรมการทดสอบฝีมือการ

ท าอาหารขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดทักษะ

พืน้ฐานในการประกอบอาหาร 

4. อาจารย์ คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้าน

ปรญิญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการไม่

1. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าสู่
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับ

หลักสูตรจึ งควรจัดท าแผนพัฒนา

บุคคลากรทุกด้านเป็นรายบุคคลให้

ชัดเจน รวมทั้งก ากับติดตามให้บรรลุ

ตามแผนที่ก าหนด 

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยในปีการศึกษา 

2561 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถขอ

ผลงานวิชาการจ านวน 1 ท่าน ได้แก ่อาจารย์

สกุลตรา ค้ าชู 

2. หลักสูตรมีการก าหนดภาระงาน

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ เกิน 12 

ช่ัวโมง/สัปดาหร์ เพื่อให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรได้มีเวลาในการจัดท าเอกสารเพื่อ

ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. หลักสูตรมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ

เข้าต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

3.1 อาจารย์ธิดารัตน์ แสนพรม 

จัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา

อาหารไทย ความคบืหน้ารอ้ยละ 20 

3.2 อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจร

ฟุ้ ง  จั ดท า เ อกส า รประกอบการสอน

รายวิชาเบเกอรี่ ความคบืหน้ารอ้ยละ 60 

3.3 อาจารย์นฤมล เปียซื่ อ 

จัดท าต าราอาหารชาววัง  และเอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชาอาหารยุโรปความ

คบืหน้ารอ้ยละ 70 

3.4 อาจารย์สกุลตรา ค้ า ชู  

จัดท าหนังสือความรู้เรื่องวิตามิน แร่ธาตุ

และไฟโตนิวเทรียนท์ในอาหารเพื่อสุขภาพ 

แ ล ะ เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อบก า ร สอ น วิ ช า

โภชนาการ โดยมีการด าเนินการจัดส่ง

ผลงานแล้วเมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

3.5 อาจารย์ดุสิต บุหลัน จัดท า

ต าราอาหารว่าง และเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาอาหารว่าง ความคืบหน้าร้อย

ละ 30 

4. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญา

เอก คือ อาจารย์ปัทมา หิรัญโญภาส และ

สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น เ ข้ า รั บ ก า ร ท ด ส อ บ

ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์การขอทุน

ในการศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก 

5. หลักสตูร การเรยีน

การสอน การประเมิน

ผู้เรยีน 

ระบบและกลไกการด าเนนิงานหลักสตูร 

การเรียนการสอน และการประเมิน

ผู้เรยีนยังไมส่มบูรณ ์ ควรด าเนินงานให้

ครบถว้น ครอบคลุมเพื่อน าสู่การก ากับ 

ติดตาม ประเมินผลและใช้ประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม 

1. หลักสูตรได้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพของรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 

,มคอ.5 มคอ.4 และ มคอ.6 โดยก าหนดให้

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเดียวกันด าเนินการ

จัดท า มคอ.และเกณฑ์ประเมิน อาจารย์

ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น คณะก ร รมก า ร

ตรวจสอบคุณภาพน าผลการตรวจสอบแจ้ง

ในที่ประชุมสาขา การประเมินผู้เรียนตาม

ผลสัมฤทธิ์และผลการประเมินผู้สอนพบว่า

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในภาพรวม

ผู้ เรียนมีผลการเรียนดีขึ้นตามตัวบ่ง ชี้ที่

ก าหนด 

2. หลักสูตรได้มีการตรวจสอบผลการ

เรียนผ่าน มคอ.5 และ มคอ.6 โดยอาจารย์

ป ร ะ จ า หลั กสู ต ร เป็ น คณะกรรมกา ร

ตรวจสอบตามข้อเสอนแนะใน มคอ.5 ได้น า
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

ผลการตรวจสอบแจ้งในที่ประชุมสาขาแต่ละ

ภาคเรยีน 

6. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้

ขาดข้อมูลจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ที่เพียงพอและเหมาะสมตอ่การจัดการ

เรียนการสอน ควรวิเคราะห์ความ

เพียงพอและเหมาะสมของสิง่สนับสนุน

การเรียนรู ้เพื่อวางแผนและจดัหา 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจ

ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนพร้อมก ากับ

วิเคราะห์ข้อมูลของสิ่งสนับสนุนการเรียนให้

เพียงพอต่อการเรียนการสอนและจ านวน

นักศึกษา ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 

2. วัสดุอุปกรณง์านบ้านงานครัวที่ใช้

ในห้องปฏิบตัิการ 

3. วัตถุดิบที่ใชใ้นการเรียนการสอน 

4. ส ารวจห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้

เพียงพอกับการเรียนการสอน 

 

 

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 
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 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอ้มูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ผูใ้ช้บัณฑิต 

 - ศกึษาจากเอกสาร
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน/ไม่ผา่น   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ระบุผลการประเมิน ผ่าน/ไม่ผา่น   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ระบุผลการประเมิน ผ่าน/ไม่ผา่น   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

105 คะแนนเฉลี่ย 

36.19 
4.39 

 

  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 

ป ี

105 รอ้ยละ 92.13 
4.61 

 

  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา  3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา  3  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา 

 
 3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์  3  

    ตัวบง่ชี ้4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 0 รอ้ยละ 0 0  

5 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
0 รอ้ยละ 0  

0 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 2.80 รอ้ยละ 56 5  

  

รวมคะแนน ตัวบง่ชี้ 4.2   

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์  3  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

 

 

 3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

      ตัวบง่ชี ้5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ 

รอ้ยละ....... 

มีการด าเนนิการ  

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ มีการด าเนนิการ  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

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

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ มีการด าเนนิการ  

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

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

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ มีการด าเนนิการ  

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลงัสิน้สุดปีการศึกษา 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ มีการด าเนนิการ  

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ มีการด าเนนิการ  

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ มีการด าเนนิการ  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ -  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ มีการด าเนนิการ  

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ 

รอ้ยละ..... 

มีการด าเนนิการ  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.36  

มีการด าเนนิการ  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.39 

มีการด าเนนิการ  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 11  ข้อ  

คดิเป็นร้อยละ 100 

  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  3  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.28 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

- หลักสูตรควรเตรยีมความพรอ้มในด้านคุณสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- ภาวะการมงีานท าของบัณฑติได้งานท าตรงตามสาขาวิชาชพี (สูงกวา่รอ้ยละ 90) 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- ควรมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเตมิด้านอัตลักษณ์ของหลักสตูรจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- ควรจัดท าแผนจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตร คุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงคข์องหลักสตูร 

- หลักสูตรควรจัดเก็บขอ้มลูความพึงพอใจและข้อรอ้งเรียนของนักศึกษาทัง้หลักสูตร เพือ่น าผลมาวิเคราะห์ก าหนดเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนา  

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

 

 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- หลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทุกด้านเปน็รายบุคคลให้ชัดเจนและรวมทั้งการก ากับติดตาม 

 

 

 

 

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

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- หลักสูตรควรก าหนดวิธีการก ากับติดตามและประเมนิผลดา้นคุณภาพของการบรหิารจัดการหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.7)   

- บูรณาการการจัดการเรยีนการสอนดา้นต่างๆ ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลมุตลอดรายวิชาตลอดหลักสตูร ที่สามารถตดิตามประเมินผลเพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง  

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรจัดท าข้อมูลจ านวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมตอ่การจัดการเรยีนการสอน  

- ควรวิเคราะห์ความเพียงพอและเหมาะสมของสิง่สนับสนนุการเรียนรู ้เพื่อวางแผนและจดัหา 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน/ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 4.50 4.50 ระดับคุณภาพดมีาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 2.56 - - 2.56 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2     

ผลการ

ประเมิน 

  
2.81 3.50 4.50 

3.28 ระดับคุณภาพด ี
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - อาจารย์ประจ าหลักสูตรกล่าวต้อนรับ และน าเสนอภาพรวมของหลักสูตร 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  - ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

    โดย  รองศาสตราจารย์บุษรา  สร้อยระย้า (ประธานกรรมการ) 

     ผูช่้วยศาสตราจารย์ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข (กรรมการ) 

     ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  นิยมรัตน์ (กรรมการ) 

     นางสาวพิลาวรรณ  กองทองนอก  (เลขานุการ) 

    ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๙ ช้ัน ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - ด าเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 

๒๕๖๑ (ต่อ) 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. - คณะกรรมการรตรวจประเมินประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประชุมสรุปผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน แจ้งผลการตรวจประเมิน 

และข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

              เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

                เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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