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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 

2564 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 

(3.56 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 

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

ระดับดี (องค์ประกอบที ่  3 , 5 และ 6) และมีจำนวน 1 องค์ประกอบ อยู ่ ในระดับปานกลาง 

(องค์ประกอบที่ 4 ) 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลีย่ 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.88 ระดับดมีาก  

องค์ประกอบที่ 3 3.33 ระดับด ี  

องค์ประกอบที่ 4 2.52 ระดับปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 5 3.75 ระดับดี  

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับด ี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.56 ระดับดี  
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

คหกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เน้นส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัวสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

ในหลายด้าน ได้แก่ อาหาร (Food) โภชนาการ (Nutrition) สิ ่งทอ (Textiles) เครื ่องแต่งกาย (Clothing) ความสัมพันธ์

ครอบครัว (Family relations) พัฒนาการเด็ก (Child development)การจัดการทรัพยากรครอบครัว (Family resource 

management) การออกแบบ (Design) บ ้าน (Housing) บร ิ โภคศ ึกษา (Consumer studies/Consumer education) และ

หัตถกรรม (Handicraft) โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ  อันเป็นศาสตร์ที่จัดได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต ศาสตร์ด้านอาหาร

และโภชนาการ เนน้ความรู้ทางโภชนาการและศลิปะวัฒนธรรมของชาติไทย อนุรักษ์อาหารไทยวังสวนสุนันทา 

ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจในการ

ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จึงได้นำหลักสูตรนี้มาดำเนินการเปิดสอนและ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญทางด้าน

อาหารและโภชนาการ ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ เน้นผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารไทยและ

สากล และอนุรักษ์สืบสานอาหารไทยชาววังสวนสุนันทา โดยผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมด้วยประสบการณ์ และ

เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ยังส่งผลต่อการ

พัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและในอนาตค 

คณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้

ครอบคลุมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 

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

สำคัญ บูรณาการองค์ความรู้สู ่การพัฒนาครอบครัว อาชีพและเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการดำเนินงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ ในการนี้ทางสาขาวิชาได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 

องค์ประกอบ ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

1. การกำกับมาตรฐาน  หลักสูตรสามารถดำเนินการจัดการ

เรียนการสอนและติดตามประเมินผลการ

ใช้หลักสูตรตลอดช่วงระยะเวลาที่กำหนด

และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 

หลักสูตรใหม่ที ่พร้อมใช้ในปีการศึกษา 

2564 

ในปีการศ ึกษา 2563 หล ักส ูตรว ิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม ปรับปรุง 

2564 
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องค์ประกอบ ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

2. บัณฑติ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตอยู่ในระดับสูง (4.92)) แนวทางเสริม

จ ุดเด ่น  ควรเก ็บข ้อม ูลบ ัณฑ ิตผ ู ้ตอบ

ภาวะการมีงานทำให้มีจำนวนมากขึ้นและ

นำผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต

ที ่มีคะแนนน้อยมาใช้ในการปรับปรุงใน

รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรได้ดำเนินการเก็บข้อมูลภาวะการ

มีงานทำจำนวน 24 ฉบับ       คิดเป็นร้อยละ 

29.27 และนำผลการประเม ินมาใช ้ในการ

จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของ

สถานประกอบการ 

3. นักศกึษา หลักสูตรมีกระบวนการรับและเตรียม

ความพร้อมนักศึกษาที ่ดีส่งผลให้มียอด

นักศึกษาและอัตราคงอยู ่ของนักศึกษา

เพิ่มขึ้น แนวทางเสริมจุดเด่น ควรสรุปผล

ให้เห็นความเป็นรูปธรรมของกระบวนการ

ส ่งเสร ิมและการพัฒนานักศ ึกษาไปสู่

เปา้หมายของหลักสตูร 

หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา และมี

การเตร ียมความพร้อมให ้น ักศ ึกษาตลอด

หลักสูตรในทุกชั ้นปี ส่งผลให้หลักสูตรยังมี

จำนวนนักศึกษาและอัตราการคงอยู ่จำนวน

มาก หลักสูตรมีจุดเด่นในเรื่องของการส่งเสริม

ด้านอาหารไทย และเอกลักษณ์แห่งความเป็น

วัง ส่งผลให้นักศึกษามีจุดเด่นและมีการพัฒนา 

ตามเป้าประสงค์ท่ีหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้

วางไว้ 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

4. อาจารย์ ควรกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลและ

กระบวนการกำกับติดตามที่ชัดเจนในการ

พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี

ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา

และ ผลงานทางวชิาการเพิ่มขึ้น 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับตำแหน่งทาง

วิชาการจำนวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สกุลตรา คำ้ชู 

5. หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมนิผูเ้รียน 

- หลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนากำกับและ

ติดตามคุณภาพของการบริหาร ในปีการศึกษา 

2564  การประเมินผลการเรียนรู ้เป็นไปตาม 

มคอ.2 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - หลักสูตรมีการผลการประเมินและผลการ

ปรับปรุงที ่ได้มาดำเนินการพัฒนาการทำงาน 

เพื ่อจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้เพื ่อให้เกิด

ความเพ ียงพอต ่อการใช ้ของอาจารย ์และ

นักศกึษา 

 

1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กำหนดขึ้น 

 ทั้งนี ้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานทีก่ำหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมลูเพิ่มเติมโดย 
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 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหน้าทีใ่นหลักสูตร 

 - บัณฑิต/ศิษย์เก่า 

 - ผู้ใช้บัณฑิต 

 - ศึกษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผ่าน  

1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 5 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

118.08 คะแนนเฉลี่ย 

4.92 
4.92 

 

24  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 

ป ี

56 ร้อยละ 96.55 
4.83 

 

58  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศกึษา ระดับ 4 4.00  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 4.00  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา ระดับ 3 3.00  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คณุภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 ร้อยละ0 0.00  

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
1 ร้อยละ 20 

1.67 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 0.6 ร้อยละ 12 3.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 1.56  

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  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 2 2.00  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชมุ

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

มี การดำเนินการ 

ร้อยละ 80 

  

  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   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู้ จากผลการประเมนิการดำเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แลว้  

มี การดำเนินการ   

  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 

ร้อยละ100 

  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดำเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.47 

  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดำเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.92 

  

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ 5.4 ผ่าน 12 ข้อ  

คิดเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 4 4.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี ้ 3.56 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การกำกบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

- หลักสูตรควรบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงในด้านคุณสมบัติของอาจารย์เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

การปฏิบตัทิีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน่ 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑติ 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

 

จุดเด่น 

- คุณภาพของบัณฑิต จากผลการประเมินของสถานประกอบการผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับสูง 

แนวทางเสริม 

- ควรเพิ่มจำนวนของผู้รับการประเมินให้มีจำนวนมากขึ้น 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

 

 

 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

จุดเด่น 

- หลักสูตรมีระบบและกลไกในการเตรียมขอ้มูลการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยข้อมูลที่วิเคราะห์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 

- หลักสูตรมีการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและการวางแผนพัฒนานักศึกษาไดค้รอบคลุมตรงประเด็นกับการแก้ปญัหาและตอบสนองเป้าหมาย

สำคัญของหลักสูตรจากการกำกับติดตามได้ชัดเจน 

 

แนวทางเสริม 

- หลักสูตรควรบริหารจัดการการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นรายชั้นปีที่ชัดเจน 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

 

 

 

 

    2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

- ควรกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลและกระบวนการกำกับติดตามที่ชัดเจนเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี

คุณสมบัติเพิ่มขึ้นทั้งในด้านคณุวุฒิการศกึษา ตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ 

 

 

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

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

 

 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

 

- หลักสูตรยังขาดความชัดเจนในกระบวนการในบางประเด็นได้แก่การกำหนดผู้สอน การกำกับติดตาม ตรวจสอบแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ4) ให้

เชื่อมโยงกับการรายงานผลจาก มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ.7 หลังจากจบการเรียนการสอน 

แนวทางปรับปรุง 

- หลักสูตรควรดำเนินการอย่างเป็นระบบในการจัดการเรียนการสอนในประเด็นการจัดผูส้อน การกำกบัติดตามและตรวจสอบให้มีแนวทางที่ชัดเจน พร้อม

ทั้งปรับปรุงอยา่งสม่ำเสมอ 

 

3.การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

 

หมายเหต ุ: ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

1.จดุเด่นและแนวทางเสริม 

 

- หลักสูตรมีระบบและกลไกในการให้บริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้เพียงพอกับการเรียนการสอน 

 

2.จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

 

 

3.การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

 

ภาพรวม 

 

- หลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนกัในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การใช้ประโยชน์การเรียนการสอนอย่างสมบรูณแ์ละ

เหมาะสม
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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 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งท
ุกต

ัวบ
่งช

ี้ใน
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ
ท

ี่ 2
 -

6 

2 - - 4.88 4.88 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพด ี

4 3 2.52 - - 2.52 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 4 3.67 - 3.67 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

  3.08 3.75 4.88 3.56 ระดับคุณภาพด ี
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ภาคผนวก 
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กำหนดการตรวจประเมนิ 
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คำสั่งแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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