
 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปรญิญาตร)ี 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร 

ประจําปการศกึษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



2 
 

สารบัญ 

 

 หนา 

รายนามคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ประจําปการศึกษา 2560.........................................................................................  

 

3 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร………………………………………………………………………………………  4 

สวนท่ี 1 บทนํา…………………………………………………………………………………………………… 5 

ประวัตคิวามเปนมาของหลักสูตร………………………………………………………………..……………………… 5 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปที่ผานมา…………………………….…………. 6 

สวนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร...............................  6 

ตารางที่ 1 ผลการประเมนิตามตัวบงช้ี.............................................................................  6 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ……………………………………………………………..………………. 10 

สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร………………………  16 

การวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร…………………………………………………………… 16 

 

ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………….. 

 

17 

กําหนดการตรวจประเมนิ............................................................................................. 18 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร......... 20 

ภาพประกอบ.............................................................................................................. 24 

 

 



3 
 

(ลงนามแลว้) 

(ลงนามแลว้) 

รายนามคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 
 

 



4 
 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ประกอบดวย 6 องคประกอบ จํานวน 13 

ตัวบงช้ี พบวาคุณภาพดาน Input ระดับคุณภาพปานกลาง 2.81 และดาน Process มีคุณภาพปานกลาง

2.88 และดาน Output ระดับคุณภาพดีมาก 4.44 สรุปภาพรวมผานการประเมินคะแนน 3.08 อยูใน

ระดับคุณภาพดี ผลการประเมินระดับหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนไปตามมาตรฐานตามเกณฑคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา ประจําป 2558  

 จากผลการประ เมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. องคประกอบที่ 1 ผลประเมินตัวบงช้ี 1.1 การบรหิารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. องคประกอบที่ 2 ผลประเมินตามตัวบงช้ีเฉลี่ยรวม 4.44  ระดับคุณภาพดมีาก  
3. องคประกอบที่ 3 ผลประเมินตามตัวบงช้ีเฉลี่ยรวม ได 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

4. องคประกอบที่ 4  ผลประเมินตามตัวบงช้ีเฉลี่ยรวมของตัวบงช้ี 2.56 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5. องคประกอบที่ 5 ผลประเมินตามตัวบงช้ีเฉลี่ยรวม 3.13 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6. องคประกอบที่ 6 ผลประเมินตามตัวบงช้ีรวมของตัวบงช้ี เฉลี่ยรวม 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
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สวนท่ี 1 บทนํา 

 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหลักสูตร 

คหกรรมศาสตรเปนศาสตรที่เนนสงเสริมปรับปรุงคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัวสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลงในหลายดาน ไดแก อาหาร (Food) โภชนาการ (Nutrition) สิ่งทอ (Textiles) เครื่องแตงกาย 

(Clothing) ความสัมพันธครอบครัว (Family relations) พัฒนาการเด็ก (Child development)การจัดการ

ทรัพยากรครอบครัว (Family resource management) การออกแบบ (Design)  บาน (Housing) บริโภคศึกษา 

(Consumer studies/Consumer education) และหัตถกรรม (Handicraft) โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนศาสตร ดานอาหารและโภชนาการ อันเปน

ศาสตรที่จัดไดวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต ศาสตรดานอาหารและโภชนาการ เนนความรูทาง

โภชนาการและศลิปะวัฒนธรรมของชาตไิทย อนุรักษอาหารไทยวังสวนสุนันทา 

ดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจใน

การผลติบัณฑติหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร จงึไดนําหลักสูตรนี้มาดําเนินการเปด

สอนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม

อาหารและการบริการ เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรมีความเขมแข็งมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู 

ความสามารถ ทักษะและความชํานาญทางดานอาหารและโภชนาการ ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาต ิ

เนนผลงานที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานอาหารไทยและสากล และอนุรักษสืบสานอาหารไทยชาววังสวนสุนัน

ทา โดยผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพรอมดวยประสบการณ และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ สามารถสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานในประเทศและตางประเทศ ยังสงผลตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและในอ

นาตค 

คณาจารยสาขาคหกรรมศาสตร ไดพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมุงเนนการปรับปรุงเนื้อหาให

ครอบคลุมประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร พ.ศ. 

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

คุณภาพของบัณฑิตเปนสําคัญ บูรณาการองคความรูสูการพัฒนาครอบครัว อาชีพและเสริมคุณภาพชีวิต 

สงเสริมการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมการดําเนินงานในภาคธุรกิจตาง ๆ ในการนี้ทาง

สาขาวชิาไดจัดทํารายละเอยีดของหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559  ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปท่ีผานมา 

องคประกอบ ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ: 

1. การกํากับมาตรฐาน  - - 

2. บัณฑติ ควรเพิ่มจํ านวนบัณฑิตที่ ได รับการ

ประเมินจากผูใชบัณฑิตเพื่อใหผลการ

ประเมนิสะทอนคุณภาพของหลักสูตร 

หลักสูตร ไดส งแบบประเมินใหสถาน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ช่ื อ เ สี ย ง แ ล ะ ไ ด

มาตรฐานสากล โดยจํานวนบัณฑิตไดรับ

การประเมินจากผูใชบัณฑิต มีจํานวนทั้งสิ้น 

34 คน จากจํานวนบัณฑิต 94 คน คิดเปน

รอยละ 36.17 มีคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 

4.45 

3. นักศกึษา 1. ควรมกีารวเิคราะหความแตกตางของ

กลุมการรับนักศึกษาเพื่อนําผลมาจัด

กิจกรรมมาใชในการจัดการเรียนการ

สอนใหมคีวามเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

2. ควรเนนทักษะศตวรรษที่ 21 เปนตัว

ตั้งในการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะใหกับ

นักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลักสูตรมีการวิเคราะหความแตกตาง

ของกลุมการรับนักศกึษา และไดนําผลมาจัด

โครงการเชิญวิทยากรเพื่อใหความรู ใน

รายวชิา HEC1202 หลักการประกอบอาหาร 

โดยในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเนน

การใหความรูในการประกอบอาหารใหกับ

กลุมนักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร และ

ใหความรูดานการคํานวณตนทุน การเขียน

ตํารับมาตรฐาน ใหกับกลุมนักศึกษาที่เรียน

สายศลิป 

2. หลักสูตรไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับ

นักศกึษา โดยเนนทักษะศตวรรษที่ 21 ไดแก  

   1) โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขา

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาต ิ

สาขาผูประกอบอาหารไทยระดับ 1 

   2) โครงการฝกนักศึกษาเพื่อเขารวม

ประกวดแขงขันดานคหกรรมศาสคร 

   3) โครงการเชิญวทิยากรเพื่อใหความรู ใน

การประกอบอาหาร จัดดอกไม แกะสลักผัก

และผลไม และโครงการเชิญวทิยากรใน

รายวชิาโครงงานวจิยัทางคหกรรมศาสตร 
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องคประกอบ ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ: 

 3. ควรประเมนิทักษะศตวรรษที่ 21 ของ

ผูเรียนมากกวาการประเมนิโครงการ 

 

3. ในการจัดโครงการใหกับนักศึกษา 

หลักสูตรฯ ไดมกีารประเมนิทักษะของผูเรียน 

ไดแก 

   1) โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขา

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาต ิ

สาขาผูประกอบอาหารไทยระดับ 1 มจีํานวน

นักศึกษาที่เขาทดสอบจํานวน 34 คน ผาน

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

สาขาผูประกอบอาหารไทยระดับ 1 จํานวน 

34 คน คิดเปนรอยละ 100 

4. อาจารย 1. เรงรัดวุฒิการศึกษาและผลงาน

วชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

1. ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการ

สงเสริมใหอาจารยในสาขาเขาอบรมเพื่อขอ

กําหนดตําแหนงผลงานทางวิชาการ โดยมี

อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมโครงการ

พัฒนาตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น จํานวน 

3 คน ไดแก 

   1) อาจารยอัมพรศรี พรพทิักษดํารง 

   2) อาจารยสกุลตรา คํ้าชู 

   3) อาจารยนฤมล เปยซื่อ 

โดยอาจารยอัมพรศรี พรพิทักษดํารง ไดรับ

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เมื่อวันที่ 27 

กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เกษียณอายุราชการ

ในวันที่ 30 กันยายน 2560 และไมตออายุ

ราชการ 

   ปจจุบันมีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน 

ซึ่งมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธกับหลักสูตร 

เขาอบรมเพื่อขอกําหนดตําแหนงผลงานทาง

วิชาการ โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเขา

รวมโครงการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการที่

สูงขึ้น จํานวน 3 คน ไดแก 

   1) อาจารยนันทยง เฟองขจรฟุง 

   2) อาจารยสกุลตรา คํ้าชู 
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องคประกอบ ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ: 

   3) อาจารยนฤมล เปยซื่อ 

   ซึ่ ง อยู ใ น ระหว า งการ เขี ยน เอกสาร

ประกอบการสอน 

5. หลักสตูร การเรียน

การสอน การประเมนิ

ผูเรียน 

1. ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ของการเขียน มคอ.3 ,มคอ.4 มคอ.5 

และ มคอ.6 

 

 

 

 

2. การประเมนิผูเรียนตามกรอบ TQF 

และการตรวจสอบมคีวามไมชัดเจน 

ควรมกีารตัง้กรรมการ วธิกีารทวนสอบ 

เกณฑในการเลอืกวชิา และผลการทวน

สอบ 

1. หลักสูตรไดมีการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพ ของการเขียน รายละเอียดของ

รายวชิา มคอ.3 ,มคอ.4 ผลการดําเนินงานของ

รายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 โดยอาจารย

ประจําหลักสูตรเปนคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณภาพและไดนําผลการตรวจสอบแจงในที่

ประชุมสาขาวชิา  

2. หลักสูตรไดมีการประเมินผูเรียนตามกรอบ 

TQF โดยอาจารยประจําหลักสูตรเปน

คณะกรรมการตรวจสอบ และไดนําผลการ

ตรวจสอบแจงในที่ประชุมสาขาวชิา 

6. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

- - 
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1.3 วธิกีารประเมนิ 

วัตถุประสงคในการประเมนิ 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กําหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบ

คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตัง้ไว 

 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมนิ 

 - การเตรยีมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงช้ีและองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเตมิโดย 

 - สังเกตจากสภาพจรงิดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทกึ 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิยเกา 

 - ผูใชบัณฑติ 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี ้

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผาน  

1. จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตร ระบุผลการประเมนิ ผาน   

2. คุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสตูร ระบุผลการประเมนิ ผาน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ระบุผลการประเมนิ ผาน   

ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผาน 3 ขอ   

องคประกอบท่ี 2 บัณฑติ  

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหงชาต ิ

150.85 คะแนนเฉลี่ย 

4.44 
4.44 

 

34  

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป 70 รอยละ 88.61 
4.43 

 

79  

องคประกอบท่ี 3 นักศกึษา  

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย  

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3  

ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก 0 รอยละ 0 0  

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 
0 รอยละ 0 

0 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสตูร 1.20 รอยละ 24 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2 1.67  

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน  

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 3 3  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมนิผูเรียน 

 

 

ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2  



8 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

ม ีการดาํเนนิการ 

รอยละ 100 

ผาน  

  2) มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอน

ในแตละปการศกึษา 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ไมครบ 5 ดาน ไมผาน  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

  8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรอืคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  9) อาจารยประจาํหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอื

วชิาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ม ีการดาํเนนิการ ผาน  

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา

วชิาการ และ/หรอืวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ม ีการดาํเนนิการ รอยละ 100 ผาน  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศกึษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มตีอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.35 

ผาน  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.45 

ผาน  

รวมคะแนนตัวบงชี้ 5.4 ผาน 11 ขอ  

คดิเปนรอยละ 91.67 

4.50  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 2 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ม ีผลการดําเนนิงาน ระดับ 2 2  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี ้ 3.08 
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ผลการประเมินเชงิคุณภาพ 

ขอเสนอแนะในภาพรวม  

 คณะกรรมการหลักสูตรควรเรียนรูและทําความเขาใจในการบริหารหลักสูตรองครวมเพิ่มขึ้น เพื่อนําสูการปฏบิัตแิละยกระดับคุณภาพของหลักสูตรรวมกัน 

 

องคประกอบท่ี 1: การกํากบัมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ ใหหลักสูตรมมีาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

- หลักสูตรควรพจิารณาเตรียมความพรอมเพื่อใหรองรับเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษา 2558 

 

การปฏบิัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 2: บัณฑติ 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- บัณฑติมคุีณภาพโดยมภีาวะการมงีานทาํสงู (รอยละ 88.61) ทัง้นี้หลักสูตรควรดําเนนิการใหมคุีณภาพตอเนือ่ง 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

 

 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 3: นักศกึษา 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

-  

 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- ขาดการพจิารณาเกณฑและมาตรฐานการรับนักศกึษารวมทัง้การสงเสริมและพัฒนานกัศกึษา หลักสูตรควรนําเกณฑและมาตรฐานที่เก่ียวของกับการรับและ

พัฒนานักศกึษามากําหนดเปนเปาหมายเพื่อวางแผนการดาํเนนิงานตอไป 

-  

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

-  

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตรดานปริญญาเอกและตาํแหนงทางวชิาการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพระดับหลักสูตร จงึควรจัดทําแผนพัฒนา

บุคคลากรทุกดานเปนรายบุคคลใหชัดเจน รวมทัง้กํากับตดิตามใหบรรลุตามแผนที่กําหนด 

 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ระบบและกลไกการดําเนนิงานหลักสตูร การเรียนการสอน และการประเมนิผูเรียนยังไมสมบูรณ ควรดําเนนิงานใหครบถวน ครอบคลุม เพือ่นําสูการกํากับ

ตดิตาม ประเมนิผลและใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขยีนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 
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องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

1.จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ขาดขอมูลจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพยีงพอและเหมาะสมตอการจดัการเรียนการสอน ควรวเิคราะหความเพยีงพอและเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู เพื่อวางแผนและจัดหา 

 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จํานวนตัว

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งทุ
กต

ัวบ
งช

ีใ้น
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที่

 2
 -

6 

2 - - 4.44 4.44 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 2.56 - - 2.56 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 3.00 3.17 - 3.13 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

รวม 13 7 4 2 3.08 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ 

 2.81 

ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

2.88 

ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

4.44 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมิน 



19 
 

 
 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

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

วันพุธท่ี   ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    - อาจารยประจําหลักสูตรกลาวตอนรับ และนําเสนอภาพรวมของหลักสูตร 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

    โดย รศ.บุษรา    สรอยระยา  (ประธานกรรมการ) 

ผศ.ศรัทธา    แขงเพ็ญแข (กรรมการ) 

ผศ.ดร.ฤดี   นิยมรัตน (กรรมการ) 

นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก (เลขานุการ) 

      ณ  หองประชุม ๒๖๑๐๘ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    - ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

   ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ตอ) 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผล 

   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงผลการตรวจ 

   ประเมิน และขอเสนอแนะตออาจารยประจําหลักสูตร 
 

*********************************************** 
 
หมายเหตุ    กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
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คําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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