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(ลงนามแลว้) 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 

2563 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 

(3.38 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 

โดยมีจำนวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก  (องค์ประกอบที่ 2) และมีจำนวน 3 องค์ประกอบ อยูใ่น

ระดับด ี (องค์ประกอบท ี่ 3 , 5 และ 6) และม ีจำนวน 1 องค์ประกอบ อยู่ ในระดับปานกลาง 

(องค์ประกอบที่ 4) 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ

0.01 – 2.00  น้อย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 

4.01 – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

องค์ประกอบที่ 2 บณัฑติ 4.72 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 นกัศกึษา 3.33 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ 2.56 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมนิผูเ้รยีน 

3.75 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุองค์ประกอบ 3.55 ระดับคุณภาพด ี  
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

คหกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เน้นส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว สนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ได้แก่ อาหาร (Food) โภชนาการ (Nutrition) สิ่งทอ (Textiles) เครื่องแต่งกาย 

(Clothing) ความสัมพันธ์ครอบครัว (Family relations) พัฒนาการเด็ก (Child development)การจัดการทรัพยากร

ครอบครัว (Family resource management) การออกแบบ (Design) บ้าน (Housing) บริโภคศึกษา (Consumer 

studies/Consumer education) และหัตถกรรม (Handicraft) โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการอันเป็นศาสตร์ทีจ่ัดได้ว่ามี

ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ เน้นความรู้ทางโภชนาการและ

ศลิปะวัฒนธรรมของชาตไิทย อนุรักษ์อาหารไทยวังสวนสุนันทา 

ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจใน

การผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์จึงได้นำหลักสูตรนี้มาดำเนินการเปิด

สอนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม

อาหารและการบริการ เพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรมีความเข้มแข็งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ 

ความสามารถ ทักษะและความชำนาญทางด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ 

เน้นผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารไทยและสากล และอนุรักษ์สืบสานอาหารไทยชาววังสวนสุนัน

ทา โดยผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมด้วยประสบการณ์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและใน 

อนาตค 

คณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงเนือ้หาให้

ครอบคลุมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 

2557 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเนน้ที่คุณภาพ

ของบัณฑิตเป็นสำคัญ บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาครอบครัว อาชีพและเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการ

อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการดำเนินงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ ในการนีท้างสาขาวิชาได้จัดทำ

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

1. การกำกับมาตรฐาน  หลักสูตรควรเตรียมความพร้อมให้ กับ

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรให้รองรับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 

หลักสูตรผลักดันให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ

ของมหาวิทยาลัยและของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ในการเขียนบทความทาง
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

และนานาชาตใินฐานที่สูงขึ้น 

2. บัณฑติ หลักสูตรควรเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบั้ณฑติใหม้ี

จำนวนเพิ่มมากขึ้น 

หลักสูตรได้จัดแผนกิจกรรมการดำเนินงานของ

หลักสูตรในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตให้มี

จำนวนเพิ่มมากขึ้น 

3. นักศกึษา ห ลั ก สู ต รค วรมี ก ารวางแผ น พั ฒ น า

นักศึกษารายปีให้มีสมรรถนะตามความ

ต้ อ งการ  รวม ทั้ งป ระ เมิ น แล ะวั ด ผ ล

ความสำเร็จได้  

หลักสูตรได้ป รับปรุงโดยการวางแผนการ

ดำเนินงานจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความ

สอดคล้องและครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์

ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ตลอดหลักสูตรโดย

หลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในแต่ละด้าน เพื่อให้

นักศึกษามีความรู้ความสามารถตรงตามอัต

ลักษณ์ของสาขา ซึ่งในแต่ละโครงการนั้นจะมี

จุดประสงค์และเป้าหมายที่ต่างกัน โดยจัดทำ

เป็นโครงการท่ีเน้นการปฎิบัติการทางทักษะ

วิชาชีพ หรือเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพ

ของนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์

ของสาขา/มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพของหลักสูตรต่อไป 

4. อาจารย์ หลักสูตรควรส่งเสริมสนับสนุนและการ

กำกับติดตามให้บรรลุผลตามแผนที่

กำหนดในด้านคุณวุฒิ การศึกษา การ

พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนและ

คุณภาพผลงานวชิาการ 

หลักสูตรได้มีการวางแผนร่วมกับทางคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุน

และการกำกับติดตามให้อาจารย์ประจำ

หลักสูตรมีการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ 

จำนวนและคุณ ภาพผลงานวิชาการให้ มี

คุณภาพมากขึ้น 

5. หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมนิผูเ้รียน 

หลักสูตรควรพัฒนาและกำกับติดตาม

คุณภาพของการบริหารจัดการหลักสูตร 

(มคอ.2-7) 

หลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนากำกับและติดตาม

คุณภาพของการบริหาร ในปีการศึกษา 2563  

การประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตาม มคอ.2 

พัฒนาและกำกับตดิตามโดย ดังนี้  

1)  ประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดเน้น

ของแต่ละรายวชิา 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

2) การวัด และประเมิ นผลการเรียนของ

นักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะและ

มหาวทิยาลัย  

3) อาจารย์ผู้สอนดำเนินงานประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศกึษาในรายวชิาตามกรอบ TQF  

4) อาจารย์ผู้สอนจัดทำปรับปรุง มคอ.3 มคอ.4

มคอ.5 และ 6 ส่งประธานหลักสูตรตามกรอบ

เวลาที่กำหนด  

5) อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมในการประชุม

วางแผนติดตาม พิจารณา มคอ.2 3 4 5 6 และ 

7 ใหส้อดคล้องและเป้าหมายนักศกึษาไดค้วามรู้

และประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร มกีารประเมนิผูเ้รียนท้ังการ 

  ทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัย ข้อสอบทฤษฎี

และการสอบปฏิ บัติ  สุดท้ายมีการสั งเกตุ

พฤติกรรมขณะปฏิบัติงานเพ ื่อดู ทักษะของ

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและการทำงานเป็นกลุ่ม  

6) ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียน รู้ของ

นักศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรมีการจัดทำ มคอ.

7 จากผลวิเคราะห์ learning outcomes ของผู้เรียน

เพ ื่อใช้ในการจัดรายวิชาหรือกิจกรรมเสริม

หลักสูตรจากผลลัพธ์ที่ยังเห็นไม่เด่นชัดในตัว

ผู้เรียน ติดตามผลการดำเนินงานของอาจารย์ 

นักศึกษา มาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขโดย

ผ่านการประชุมสาขาเพื่อให้การพัฒนาและได้

ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินการซึ่ง

ต้องมีแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน ื่องเพ ื่อให้มี

คุณภาพเกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ในหลักสูตร (มคอ.2-7) อย่างมปีระสทิธิภาพ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรควรพัฒนาการกำกับติดตาม

ผลสัมฤทธิ์ของการนำไปใช้ประโยชน์จาก

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหเ้ป็นรูปธรรม 

หลักสูตรมีการผลการประเมินและผลการ

ปรับปรุงที่ได้มาดำเนินการพัฒนาการทำงาน 

เพ ื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ ื่อให้ เกิด

ความเพี ยงพอต่อการใช้ ของอาจารย์และ
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

นักศึกษา และมีการประชุมในระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ

นำไปใชป้ระโยชน์จากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

1.3 วิธกีารประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กำหนดขึ้น 

 ทั ้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหน้าทีใ่นหลักสูตร 

 - บัณฑิต/ศิษย์เกา่ 

 - ผู้ใช้บัณฑิต 

 - ศึกษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผ่าน  

1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

193.44 คะแนนเฉลี่ย 4.61 
4.61 

 

42  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 58 ร้อยละ 96.67 
4.83 

 

60  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศกึษา ระดับ 4  4.00 ** 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 

 
ระดับ 3  3.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 3  3.00  

    ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 ร้อยละ 0 0.00  

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
0 ร้อยละ 0 

0.00 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 3 ร้อยละ 60 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 1.67  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3 3.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4 4.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

 

 

ระดับ 3 3.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

      ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชมุ

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

มี การดำเนินการ 

ร้อยละ 100 

  

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มี การดำเนินการ   

  3) มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี การดำเนินการ   

  4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

มี การดำเนินการ   

  5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

มี การดำเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละปีการศกึษา 

มี การดำเนินการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู้ จากผลการประเมนิการดำเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แลว้  

มี การดำเนินการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มี การดำเนินการ   

  9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มี การดำเนินการ   

  10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

มี การดำเนินการ 

ร้อยละ 100 

  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดำเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.44 

  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดำเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.61 

  

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ 5.4 ผ่าน 12 ข้อ  

คิดเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 4 4.00 ** 

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี ้ 3.55 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การกำกบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

     หลักสูตรสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลการใช้หลกัสูตรตลอดช่วงระยะเวลาที่กำหนดและสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตรใหม่ที่พร้อมใช้ในปีการศกึษา 2564 

 

การปฏิบตัทิีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน่ 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑติ 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

 

     ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับสูง (4.61) 

 แนวทางเสริมจุดเด่น 

     ควรเก็บข้อมูลบัณฑิตผู้ตอบภาวะการมีงานทำให้มีจำนวนมากขึ้นและนำผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีคะแนนน้อยมาใช้ในการปรับปรุงในรายวิชา 

และการจัดการเรียนการสอน 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

 

 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

 

     หลักสูตรมกีระบวนการรบัและเตรียมความพร้อมนักศกึษาทีด่ีส่งผลให้มียอดนักศกึษาและอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

     ควรสรุปผลให้เห็นความเป็นรูปธรรมของกระบวนการส่งเสริมและการพัฒนานักศกึษาไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

 

 

 

 

    2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

     ควรกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลและกระบวนการกำกับติดตามที่ชดัเจนในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒกิารศกึษาและ

ผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 

 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

 

- 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

 

- 

 

3.การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

1.จดุเด่นและแนวทางเสริม 

 

     หลักสูตรบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนการรู้ที่ส่งผลดีต่ออาจารย์และนักศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม 

 

2.จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

 

 

 

3.การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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ส่วนที่ 3 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จำนวนตัว

บ่งชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งท
ุกต

ัวบ
่งช

ี้ใน
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ
ท

ี่ 2
 -

6 

2 - - 4.72 4.72 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพด ี

4 3 2.56 - - 2.56 ระดับคุณภาพ 

5 4 4.00 3.67 - 3.75 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

  3.10 

ระดับคุณภาพด ี

3.75 

ระดับคุณภาพด ี

4.72 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

3.55 ระดับคุณภาพด ี
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ภาคผนวก 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการตรวจประเมนิ 



22 

 

 

 
 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 



24 

 

 
 



25 

 

 



26 

 

 

 

 
 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 
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