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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(ลงนามแล้ว)

(ลงนามแล้ว)

3

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานผลการตรวจประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจํ า ปก ารศึ ก ษา 2560 สาขาวิ ช า
คหกรรมศาสตร คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุนัน ทา ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ประกอบดวย 6 องคประกอบ จํานวน 13
ตัวบงชี้ พบวาคุณภาพดาน Input ระดับคุณภาพปานกลาง 2.81 และดาน Process มีคุณภาพปานกลาง
2.88 และดาน Output ระดับคุณภาพดีมาก 4.44 สรุปภาพรวมผานการประเมินคะแนน 3.08 อยูใน
ระดั บ คุ ณ ภาพดี ผลการประเมิ นระดั บ หลั ก สู ต รสาขาวิ ชาคหกรรมศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏสวนสุ นัน ทา เป น ไปตามมาตรฐานตามเกณฑ ค ณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประจําป 2558
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สามารถสรุปไดดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 ผลประเมินตัวบงชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.
3.
4.
5.
6.

องคประกอบที่ 2 ผลประเมินตามตัวบงชี้เฉลี่ยรวม 4.44 ระดับคุณภาพดีมาก
องคประกอบที่ 3 ผลประเมินตามตัวบงชี้เฉลี่ยรวม ได 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
องคประกอบที่ 4 ผลประเมินตามตัวบงชี้เฉลี่ยรวมของตัวบงชี้ 2.56 ระดับคุณภาพปานกลาง
องคประกอบที่ 5 ผลประเมินตามตัวบงชี้เฉลี่ยรวม 3.13 ระดับคุณภาพปานกลาง
องคประกอบที่ 6 ผลประเมินตามตัวบงชี้รวมของตัวบงชี้ เฉลี่ยรวม 2.00 ระดับคุณภาพนอย
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สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร
คหกรรมศาสตรเ ป น ศาสตรที่เ นน สง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต บุ ค คลและครอบครั ว สนั บ สนุ น การ
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
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนศาสตร ดานอาหารและโภชนาการ อันเปน
ศาสตรที่จัดไดวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต ศาสตรดานอาหารและโภชนาการ เนนความรูทาง
โภชนาการและศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทย อนุรักษอาหารไทยวังสวนสุนันทา
ดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจใน
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร จึงไดนําหลักสูตรนี้มาดําเนินการเปด
สอนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
อาหารและการบริ ก าร เพื่อ ใหก ารดํ า เนิ น งานของหลั กสู ต รมี ความเข มแข็ ง มุ งเน น ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่มี ความรู
ความสามารถ ทักษะและความชํานาญทางดานอาหารและโภชนาการ ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ
เนนผลงานที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานอาหารไทยและสากล และอนุรักษสืบสานอาหารไทยชาววังสวนสุนัน
ทา โดยผลิต บัณ ฑิต ที่มี ศัก ยภาพพร อมดว ยประสบการณ และเจตคติที่ดีต อวิ ชาชีพ สามารถสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานในประเทศและตางประเทศ ยังสงผลตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและในอ
นาตค
คณาจารยสาขาคหกรรมศาสตร ไดพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมุงเนนการปรับปรุงเนื้อหาให
ครอบคลุมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร พ.ศ.
2557 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมุงเนนที่
คุณภาพของบัณฑิตเปนสําคัญ บูรณาการองคความรูสูการพัฒนาครอบครัว อาชีพและเสริมคุณภาพชีวิต
สงเสริมการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมการดําเนินงานในภาคธุรกิจตาง ๆ ในการนี้ทาง
สาขาวิชาไดจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
องคประกอบ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต

ควรเพิ่ ม จํ า นวนบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด รั บ การ
ประเมิน จากผูใชบั ณ ฑิต เพื่อ ให ผลการ
ประเมินสะทอนคุณภาพของหลักสูตร

3. นักศึกษา

1. ควรมีการวิเคราะหความแตกตางของ
กลุ ม การรั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ นํ า ผลมาจั ด
กิ จ กรรมมาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการ
สอนใหมีความเหมาะสม

2. ควรเนนทักษะศตวรรษที่ 21 เปนตัว
ตั้ ง ในการจั ด กิ จ กรรมเพิ่ม ทั ก ษะให กั บ
นักศึกษา
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ผลการปรับปรุง
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ:
หลั ก สู ต ร ได ส ง แบบประเมิ น ให ส ถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ ไ ด
มาตรฐานสากล โดยจํ า นวนบั ณ ฑิ ต ได รั บ
การประเมินจากผูใชบัณฑิต มีจํานวนทั้งสิ้น
34 คน จากจํานวนบัณฑิต 94 คน คิดเปน
รอยละ 36.17 มีคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.45
1. หลักสูตรมีการวิเคราะหความแตกตาง
ของกลุมการรับนักศึกษา และไดนําผลมาจัด
โครงการเชิ ญ วิ ท ยากรเพื่ อ ให ค วามรู ใน
รายวิชา HEC1202 หลักการประกอบอาหาร
โดยในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเนน
การใหความรูในการประกอบอาหารใหกับ
กลุมนักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร และ
ใหความรูดานการคํานวณตนทุน การเขียน
ตํารับมาตรฐาน ใหกับกลุมนักศึกษาที่เรียน
สายศิลป
2. หลักสูตรไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับ
นักศึกษา โดยเนนทักษะศตวรรษที่ 21 ไดแก
1) โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขา
ทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ
สาขาผูประกอบอาหารไทยระดับ 1
2) โครงการฝ กนั กศึ กษาเพื่อ เข า ร ว ม
ประกวดแขงขันดานคหกรรมศาสคร
3) โครงการเชิญวิทยากรเพื่อใหความรู ใน
การประกอบอาหาร จัดดอกไม แกะสลักผัก
และผลไม และโครงการเชิญวิทยากรใน
รายวิชาโครงงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร

องคประกอบ

4. อาจารย

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ผลการปรับปรุง
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ:
3. ควรประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 ของ 3. ในการจั ด โครงการให กั บ นั ก ศึ ก ษา
ผูเรียนมากกวาการประเมินโครงการ
หลักสูตรฯ ไดมีการประเมินทักษะของผูเรียน
ไดแก
1) โครงการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ เข า
ทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ
สาขาผูประกอบอาหารไทยระดับ 1 มีจํานวน
นักศึกษาที่เขาทดสอบจํานวน 34 คน ผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาผูประกอบอาหารไทยระดับ 1 จํานวน
34 คน คิดเปนรอยละ 100
1. เร ง รั ด วุ ฒิ การศึ กษาและผลงาน 1. ในป การศึก ษา 2560 หลั กสู ตรมี การ
วิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
สงเสริมใหอาจารยในสาขาเขาอบรมเพื่อขอ
กําหนดตําแหนงผลงานทางวิชาการ โดยมี
อาจารย ป ระจํา หลั ก สูต รเข าร ว มโครงการ
พัฒนาตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น จํานวน
3 คน ไดแก
1) อาจารยอัมพรศรี พรพิทักษดํารง
2) อาจารยสกุลตรา ค้ําชู
3) อาจารยนฤมล เปยซื่อ
โดยอาจารยอัมพรศรี พรพิทักษดํารง ไดรับ
ตํา แหน ง ผู ชว ยศาสตราจารย เมื่อ วั นที่ 27
กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เกษียณอายุราชการ
ในวันที่ 30 กันยายน 2560 และไมตออายุ
ราชการ
ปจจุบันมีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน
ซึ่ ง มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงและสั ม พั น ธ กั บ หลั ก สู ต ร
เขาอบรมเพื่อขอกําหนดตําแหนงผลงานทาง
วิชาการ โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเขา
รวมโครงการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้น จํานวน 3 คน ไดแก
1) อาจารยนันทยง เฟองขจรฟุง
2) อาจารยสกุลตรา ค้ําชู
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องคประกอบ

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผูเรียน

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของการเขียน มคอ.3 ,มคอ.4 มคอ.5
และ มคอ.6

2. การประเมินผูเรียนตามกรอบ TQF
และการตรวจสอบมีความไมชัดเจน
ควรมีการตั้งกรรมการ วิธีการทวนสอบ
เกณฑในการเลือกวิชา และผลการทวน
สอบ
-
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ผลการปรับปรุง
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ:
3) อาจารยนฤมล เปยซื่อ
ซึ่ ง อยู ใ นระหว า งการเขี ย นเอกสาร
ประกอบการสอน
1. หลั กสู ตรได มี การติ ดตาม ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพ ของการเขี ย น รายละเอี ย ดของ
รายวิชา มคอ.3 ,มคอ.4 ผลการดําเนินงานของ
รายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 โดยอาจารย
ประจําหลักสูตรเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพและไดนําผลการตรวจสอบแจงในที่
ประชุมสาขาวิชา
2. หลักสูตรไดมีการประเมินผูเรียนตามกรอบ
TQF โดยอาจารย ประจํ าหลั ก สู ต รเป น
คณะกรรมการตรวจสอบ และได นํ าผลการ
ตรวจสอบแจงในที่ประชุมสาขาวิชา
-

1.3 วิธีการประเมิน
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ
กําหนดขึ้น
ทั้ง นี้ โ ดยการวิ เ คราะห / เปรี ย บเที ย บผลการดํา เนิน งานตามตั ว บ งชี้ ใ นทุ ก องค ป ระกอบ
คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว
2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว
3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
- การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
- ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงชี้และองคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมโดย
- สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม
- สัมภาษณและจดบันทึก
- อาจารยประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน
- บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร
- บัณฑิต/ศิษยเกา
- ผูใชบัณฑิต
- ศึกษาจากเอกสาร
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สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ระบุผลการประเมิน ผาน
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ระบุผลการประเมิน ผาน
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ระบุผลการประเมิน ผาน
ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ผาน 3 ขอ
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
150.85
คะแนนเฉลี่ย
แหงชาติ
4.44
34
ตัวบงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
70
รอยละ 88.61
79
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3
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ผาน

4.44
4.43
3
3
3

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3
0
5
0
5
1.20
5

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

รอยละ 0
รอยละ 0
รอยละ 24

รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2

3
0
0
5

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3

1.67
3

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3

3

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 3

3

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 2

2

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
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หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดสวน)
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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มี การดําเนินการ
รอยละ 100
มี การดําเนินการ

ผาน

มี การดําเนินการ

ผาน

มี การดําเนินการ

ผาน

มี การดําเนินการ

ผาน

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ไมครบ 5 ดาน

ไมผาน

มี การดําเนินการ

ผาน

ผาน

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (% หรือ ของคณะกรรมการ
ประเมิน
สัดสวน)
ตัวหาร
มี การดําเนินการ
ผาน

ตัวบงชี้คุณภาพ
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบั การพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมคะแนนตัวบงชี้ 5.4
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

มี การดําเนินการ

ผาน

มี การดําเนินการ รอยละ 100

ผาน

มี การดําเนินการ
ระดับความพึงพอใจ 4.35
มี การดําเนินการ
ระดับความพึงพอใจ 4.45
ผาน 11 ขอ
คิดเปนรอยละ 91.67

ผาน

มี ผลการดําเนินงาน ระดับ 2
รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้

ผาน
4.50

2
3.08
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หมายเหตุ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
ขอเสนอแนะในภาพรวม
คณะกรรมการหลักสูตรควรเรียนรูและทําความเขาใจในการบริหารหลักสูตรองครวมเพิ่มขึ้น เพื่อนําสูการปฏิบัติและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรรวมกัน
องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
- หลักสูตรควรพิจารณาเตรียมความพรอมเพื่อใหรองรับเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 2558

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
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องคประกอบที่ 2: บัณฑิต
1. จุดเดนและแนวทางเสริม
- บัณฑิตมีคุณภาพโดยมีภาวะการมีงานทําสูง (รอยละ 88.61) ทั้งนี้หลักสูตรควรดําเนินการใหมีคุณภาพตอเนือ่ ง

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

3. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
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องคประกอบที่ 3: นักศึกษา
1. จุดเดนและแนวทางเสริม
-

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
- ขาดการพิจารณาเกณฑและมาตรฐานการรับนักศึกษารวมทั้งการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรควรนําเกณฑและมาตรฐานที่เกีย่ วของกับการรับและ
พัฒนานักศึกษามากําหนดเปนเปาหมายเพื่อวางแผนการดําเนินงานตอไป
3. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
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องคประกอบที่ 4: อาจารย
1. จุดเดนและแนวทางเสริม
-

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
- คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตรดานปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพระดับหลักสูตร จึงควรจัดทําแผนพัฒนา
บุคคลากรทุกดานเปนรายบุคคลใหชัดเจน รวมทั้งกํากับติดตามใหบรรลุตามแผนที่กําหนด

3. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน
1. จุดเดนและแนวทางเสริม

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
- ระบบและกลไกการดําเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียนยังไมสมบูรณ ควรดําเนินงานใหครบถวน ครอบคลุม เพือ่ นําสูการกํากับ
ติดตาม ประเมินผลและใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

3.การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ
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องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.จุดเดนและแนวทางเสริม

2.จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
- ขาดขอมูลจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ควรวิเคราะหความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู เพื่อวางแผนและจัดหา

3.การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องค

คะแนน

จํานวนตัว

ประกอบที่

ผาน

บงชี้

I

3
4
5
6
รวม

องคประกอบที่ 2 -6

2

O

เฉลี่ย

ผาน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชีใ้ น

1

P

คะแนน

ผลการประเมิน

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรไดมาตรฐาน

2

-

-

4.44

4.44

ระดับคุณภาพดีมาก

3

3.00

-

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

3

2.56

-

-

2.56

ระดับคุณภาพปานกลาง

4

3.00

3.17

-

3.13

ระดับคุณภาพดี

1

-

2.00

-

2.00

ระดับคุณภาพนอย

13

7

4

2

3.08

ระดับคุณภาพดี

2.81

2.88

4.44

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ปานกลาง

ปานกลาง

ดีมาก
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ภาคผนวก

17

กําหนดการตรวจประเมิน
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
**************************************
วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

- อาจารยประจําหลักสูตรกลาวตอนรับ และนําเสนอภาพรวมของหลักสูตร
- 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
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ตอ)
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงผลการตรวจ
ประเมิน และขอเสนอแนะตออาจารยประจําหลักสูตร
***********************************************

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง
19

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
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ภาพประกอบ
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