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26  กรกฎาคม  2559 



คํานํา 

 

  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้มีระบบและกลไกการดําเนินงานตามระบบท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเน่ืองนําไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  2)ให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการ

ดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง สําหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการ

ดําเนินงานในปีถัดไป และ 3)  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและถูกต้อง สําหรับการ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 

  สาระสําคัญประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร  บทนํา  ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน  ผลการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ระดับ

หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท้ัง 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี ช่วงเวลาที่

รายงานสําหรับตัวบ่งช้ีนับตามปีการศึกษา 2558  เป็นช่วงการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง

วันท่ี 31 กรกฎาคม  2559  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินพบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ทั้งน้ีหลักสูตรได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์

และบุคลากรในการขับเคล่ือนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายสําหรับตัวบ่งช้ีที่ไม่

สามารถบรรลุผลในปีน้ีหลักสูตรจะร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาพร้อมท้ังนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

 

         

(นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม) 

(ประธานหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์) 
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บทที่ 1  บทนํา 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555      

เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารย์ประจําหลักสูตร

จํานวน 5 คน และอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซ่ึงมี

ศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทางด้านบริการวิชาการอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์      

มีเครือข่ายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง    

ในส่วนของนักศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงานและให้นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่างๆ กับ

สถานที่ฝึกประสบการณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแหล่งฝึกประสบการณ์ทั้งในและนอกท้องถิ่น 

อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนท่ี

นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษา

มากขึ้น  ในส่วนของการให้คําปรึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

ให้คําแนะนําด้านวิชาการและการดําเนินชีวิตมีช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทางเพ่ือให้เข้าถึง

นักศึกษาและสะดวกในการติดต่อมากท่ีสุดโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยใน

โอกาสต่าง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนการสอน มาจัด

โครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 เช่น  โครงการจัดนิทรรศการคหกรรมศาสตร์ (คหกรรมนิรมิต ครั้งที่ 2 “40 ปีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี”) ซ่ึงเป็นโครงการที่นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี เป็นผู้ดําเนินการจัดงานด้วยตนเองทุก

ขั้นตอน โดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลให้คําปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการ

จัดงานเล้ียงแบบบุฟเฟ่ห์ ได้เรียนรู้ระบบการทํางาน ทําให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ฝึกการทํางาน

ร่วมกับผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์จาก

รายวิชาปัญหาพิเศษอาหารและโภชนาการของนักศึกษา 

  ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน  อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ ซ่ึงมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเน้ือหาท่ีทันสมัย และมีกระบวนการครบถ้วนตามขั้นตอนในด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีห้องเรียนและอุปกรณ์การ

เรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีส่ือหนังสือ เอกสาร ตํารา 

ตัวอย่างงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปิดโอกาส

ให้นักศึกษา อาจารย์ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มาศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับสาระความรู้ต่าง ๆ ของ

หลักสูตร 
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1.  ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

     1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 

  1.1.1  รหัสและชื่อหลักสูตร 

          รหัสหลักสูตร  : 24591641100895   

         ภาษาไทย    :   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

            ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Science in  Home Economics 

          1.1.2  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

        ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) 

       ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :   วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) 

       ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Science (Home Economics) 

       ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    B.Sc. (Home Economics) 

          1.1.3  วิชาเอก     : อาหารและโภชนาการ 

 1.1.4  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

 1.1.5  รูปแบบของหลักสูตร 

-  หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป ี

-  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

-  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

-  ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการเทียบโอน 

-  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

 1.1.6  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

             เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

         ได้พิจารณากล่ันกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

             ครั้งที่1/2555 เมื่อวันที ่27 มกราคม  2555 

         ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

             ครั้งที่1/2555  เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์  2555 

 1.1.7  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 1.1.8  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

       -  ทํางานในสถานประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร 

     หรือร้านเบเกอรี 

  -  ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

  -  นักวิชาการทางด้านอาหารและโภชนาการ 

  -  นักวิจัยและพัฒนาในงานที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  -  นักกําหนดรายการอาหาร และให้การปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
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  -  นักโภชนากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ และเอกชน 

  -  อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

    1.2 จํานวนนักศึกษา  

ปีที่รับเข้า จํานวนเข้า 
จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

2555 39 36 33 30 30 

2556 37 - 37 30 28 

2557 39 - - 39 36 

2558 36 - - - 35 

จบ นักศึกษารหัส 554258 จบการศึกษาภายในปี 2558 จํานวน 25 คน 

ค้างจบ นักศึกษารหัส 554258 จํานวน 5 คน อยู่ระหว่างรอรอผลการเรียนปีการศึกษา 3/2558 

ออกกลางคัน ไม่มี 

 

    1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 

มคอ 2 ปัจจุบัน 

1. นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 1. นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 

2. นายพรชัย  พุทธรักษ์ 2. นายพรชัย  พุทธรักษ์ 

3. นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ 3. นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ 

4. นางสาวทัศนา  เมฆเวียน 4. นางทัศนา  ศิริโชติ 

5. นางจินภา  นราคร 5. นายดํารงค์เกียรติ  ศรีเทพ 

 

    1.4 อาจารย์ผู้สอน (นอกเหนือจากอาจารย์ประจําหลักสูตร) 

ไม่มี 

 

2. สรุปผลประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2557) 

องค์ประกอบที่ จํานวนตัวบ่งช้ี 
คะแนน ความหมาย 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผ่าน ผ่าน 

2. บัณฑิต 2 3.25 ดี 

3. นักศึกษา 3 2.00 น้อย 

4. อาจารย์ 3 2.48 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 2.75 ปานกลาง 
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องค์ประกอบที่ จํานวนตัวบ่งช้ี 
คะแนน ความหมาย 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 2.00 น้อย 

รวม 14 2.53 ปานกลาง 

 

3. สรุปข้อเสนอแนะโดยภาพรวมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา 

จุดแข็ง 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการเผยแพร่จํานวน 5 ผลงาน ส่งผลให้ระดับ

คุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรนําผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ เสนอขอตําแหน่ง

ทางวิชาการ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. คุณภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตรทางด้านระดับการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ 

2. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

3. การไม่พบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอาจเกิดขึ้นจากช่องทางการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 

4. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่ครบกระบวนการในทุก

รายวิชา 

5. ระบบการบริหารหลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องทํางานประสานกันหลายหน่วยงาน 

จึงอาจเกิดความล่าช้าในการดําเนินงาน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ส่งเสริมการสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ เพื่อเป็นการผลักดันให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมี

การศึกษาต่อ และขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร ควรมีการประเมินเชิงปริมาณควบคู่

กับการประเมินเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความชัดเจนของข้อมูลการประเมิน 

3. เพิ่มช่องทางการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาให้หลากหลายขึ้น เช่น ตู้แสดงข้อคิดเห็นหรือ

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา สายตรงประธานหลักสูตร เป็นต้น 

4. ควรดําเนินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ครบกระบวนการใน

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนควรมีการวางแผนการจัดการให้ชัดเจนและรัดกุม เพื่อลดความล่าช้าใน

การประสานงาน 
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บทที่ 2 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร 

 

องค์ประกอบที่ 1   การกํากับมาตรฐาน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

      ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาการบริการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดย

หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะ

พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12  ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์ : 089-6595459 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์ : 089-6595459 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

การ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผ่าน ไม่

ผ่าน 

  ปริญญาตรี 

    หลักสูตรมีอาจารย์ประจําหลักสูตร 

จํานวน 5 ท่าน และเป็นอาจารย์ประจํา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ เพียงหลักสูตรเดียว

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตร 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารย์ประจําจําแนกตามตําแหน่ง
ทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ตารางแสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจําแนก
ตามตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

การ

ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

  ปริญญาตรี 

    คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดย

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จาํนวน 

1 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท 

จํานวน 3 คน ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จํานวน 1 คนและมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี จาํนวน 1คน ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา    

คหกรรมศาสตร์ 

1. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารย์ประจําหลักสูตรจําแนก
ตามตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่
ระบุไว้หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงเท่าน้ันโดยมี

คุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

การ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผ่าน ไม่

ผ่าน 

  ปริญญาตรี 

    หลักสูตรดําเนินการวิจัยศึกษาความเป็น 

ไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนดตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดทํา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เพื่อใช้ในปี

การศึกษา 2560 (ดําเนินการพร้อมกันทั้ง

คณะจํานวน 11 หลักสูตร) 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 

2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 

3. ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559 

4. รายงานการศึกษษความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผ่านตาม

องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐานโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ปริญญาตรี 

เกณฑ์การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร   

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   
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องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ี

หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ1) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้น้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้ : นายพรชัย  พุทธรักษ์ โทรศัพท ์ : 086-2691800 

ผู้จัดเก็บข้อมลู     : นายพรชยั  พุทธรักษ์ โทรศัพท ์ : 086-2691800 

 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได้   = 

 

 =    

 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

    ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตร ได้ใช้ข้อมูลจากสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการสํารวจความพึง

พอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อ

บัณฑิตระดับปริญญาตรี ซ่ึงแบบสํารวจประกอบด้วยรายการ

ประเมินความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนนเฉลี่ย 10.00 

2. ด้านความรู้  คะแนนเฉลี่ย 10.00 

3. ด้านทักษะทางปัญญา คะแนนเฉลี่ย 10.00 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความ    

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     

ปีการศึกษา 2557 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

10 

5 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

รับผิดชอบ  คะแนนเฉลี่ย 10.00 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 10.00 

 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาก

การประเมินเป็น 10.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบง่ชี้ หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 30 คน นักศึกษาทกุคนจบตาม

เกณฑ์การศึกษาของ

หลักสูตรในระยะเวลา 4 ป ี

2. จํานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 29 คน นักศึกษาร้อยละ 96.67 เข้า

มาตอบแบบสอบถาม

ภาวะการมีงานทําและมีเพียง 

1 คนเท่าน้ันที่ไม่ได้เข้ามา

ตอบแบบสอบถาม 

3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้  

งานทํา 

ร้อยละ 

76.67 

แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วน

ใหญ่มีงานทํา แต่ยังมี

บางส่วนที่รองานจากโรงแรม

ที่ได้ยื่นใบสมัครไปเนื่องจาก

ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่โรงแรม

ส่วนใหญ่ทางฝั่งอันดามัน 

หยุดรับพนักงานเนื่องจากยัง

เป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยว 

4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 10 

คะแนน 

ปัญหาที่พบ คือ 

ผู้ประกอบการเข้ามาประเมิน

เพียงแค่ 2 คน จึงทําให้ผล

คะแนนการประเมินอาจไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

(จํานวนบัณฑิตที่รับการ

ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต

จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบง่ชี้ หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน 

ของจํานวนบัณฑิตที่จบ

การศึกษา) อย่างไรก็ตาม

จากผลการประเมินของผู้ใช้

บัณฑิต ที่เข้ามาประเมิน ได้

ให้คะแนนเต็มทุกด้าน ทั้ง 2 

คน แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่

ได้รับการประเมินมีคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 5.00 

คะแนน 

แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่ได้รับ

การประเมินมีคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

ค่าเฉล่ีย 4.01 

คะแนน 

 

ค่าเฉลีย่ 

4.32 

คะแนน 

ค่าเฉลีย่ 

0 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

จุดที่ควรพฒันา 

ปรับปรุงระบบการแจ้งให้สถานประกอบการเข้ามาประเมินบัณฑิต  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

จัดให้มีมาตรการในการให้นักศึกษาที่มีงานทําหรือเป็นเจ้าของกิจการ แจ้งให้ผู้ประกอบการเข้าไป

ประเมินบัณฑิตในหลายช่องทาง เพิ่มมากข้ึน เช่น แจ้งทั้งตัวนักศึกษา และทางผู้ประกอบการโดยตรง โดย

ผ่านทาง e-mail และหนังสือ โดยมีการกําหนดวันเวลาตอบกลับให้ชัดเจน ก่อนรอบการประเมิน จากน้ันจึง

แจ้งผลกลับมายังหลักสูตร พร้อมฐานข้อมูลของผู้ประกอบการและรายชื่อของบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับการ

ประเมิน เพื่อที่ทางหลักสูตรจะได้ดําเนินการติดต่อสถานประกอบการให้เข้ามาประเมินต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตวับ่งชี้ บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา 

น้ัน ๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเม่ือ

เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปกีารศึกษานั้นการนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทกุประเภทท่ี

สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพื่อเล้ียงชีพตนเองได้การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเรจ็

การศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรอืภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังสําเร็จ

การศกึษาเท่าน้ัน 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้ : นายพรชัย  พุทธรักษ์   โทรศัพท ์: 086-2691800 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : นายพรชัย  พุทธรักษ์   โทรศัพท ์: 086-2691800 
 

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ 

   อิสระภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

   กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีตามสูตร 

 

 

 

 

 

 

 = 79.31 

**การคํานวณค่าร้อยละน้ีไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้วแต่ไม่ได้

เปลี่ยนงาน มาพิจารณา** 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้   = 

 

 

 

 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                                    100 
X 5 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
100 

  23 

  29 
X 100 

          79.31 

                                    100 
X 5 



12 
 

  = 3.97 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

    ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร มีผู้สําเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ที่สําเร็จการศึกษาปกีารศึกษา 

2557 รวมทั้งส้ิน 30 คน และมหาวิทยาลัยได้

กําหนดให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทกุคนกรอก

ข้อมูลภาวะการมีงานทํานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีตอบแบบสํารวจการมีงานทําและส่ง

ข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยรวมท้ังส้ิน 29คนคิดเป็นร้อย

ละ 96.67 ซ่ึงมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 79.31 คิดเป็น 3.97 คะแนน 

2.2-0-1 สรุปจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดย

สํานักส่งเสริมและวิชาการงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบง่ชี้ หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจการได้งานทํา 29 คน มีบัณฑิต แค่ 1 คน

ที่ไม่ได้เข้ามาตอบ

แบบสอบถาม 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 30 คน นักศึกษาทกุคนจบ

ตามเกณฑ์

การศึกษาของ

หลักสูตรใน

ระยะเวลา 4 ป ี

3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

96.67 

มีบัณฑิต แค่ร้อย

ละ 3.33 ที่ไม่ได้เข้า

มาตอบ

แบบสอบถาม 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา - ไม่มีบัณฑิตที่

ทํางานก่อนเข้า

ศึกษา 

5. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําทั้งหมด 11 คน   
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบง่ชี้ หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน 

6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 12 คน  

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - ไม่มีบัณฑิตที่ศึกษา

ต่อ 

8. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

11, 914 

บาท 

 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 

79.31 

 

 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 

   =       23x 100 = ร้อยละ 79.31 

             29 

2. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

   =  ร้อยละ 79.31x 5 = 3.97คะแนน 

           100 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

    ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี

ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 4.01 ร้อยละ 43.48 

คิดเป็น 2.17

คะแนน 

ร้อยละ 79.31 

คิดเป็น  3.97

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

จุดแข็ง 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สามารถที่ประประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ 

2. ตลาดแรงงานยังมีความต้องการบัณฑิตจากหลักสูตรเป็นจํานวนมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ส่งเสริมให้บัณฑิตทํากิจการของตัวเอง 
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จุดที่ควรพฒันา 

เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวให้กับบัณฑิตที่จบใหม่ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาหลักการประกอบการธุรกิจเพิ่มขึ้น 

 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 0 คะแนน 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 3.97 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 1.98 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 3   นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1  การรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้         กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้         คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของ

ความสําเร็จแต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเป็นต้องมีการกําหนด

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

คัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มี

เครื ่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทาง

ปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสําเร็จ

การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบาย

กระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานท้ังหมด ที่ทําให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้ : นายดํารงค์เกียรติ  ศรีเทพ  โทรศัพท์  : 084-8508490 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : นายดํารงค์เกียรติ  ศรีเทพ  โทรศัพท ์ : 084-8508490 
 

เกณฑ์การประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด
ในการ

กํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 

- มรีะบบมกีลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

รูปธรรม รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่
ด ีโดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ยืนยนั 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

การรับนักศึกษา 

เป้าประสงค์ 

    หลักสูตรมีกระบวนการ ขั้นตอนการรับนักศึกษาตามระบบและ

กลไกการรับนักศึกษา ดังน้ี 

การวางแผน (P) 

    ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ใช้กระบวนการและข้ันตอนตาม

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังน้ี 

    1. มีการกําหนดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 จํานวน 40 

คน โดยมีการกําหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาดังน้ี คือ  

-  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

     -  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     -  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2549 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 

ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบ่งประเภทการรับนักศึกษาใน

แต่ละรอบโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา  คือ 

     1) แบบโค้วต้าเรียนดี จํานวนร้อยละ 50 โดยคัดเลือกจากผลการ

เรียน ซ่ึงนักเรียนมีเกรดเฉล่ีย ไม่ตํ่าว่า 2.00 และสอบสัมภาษณ์โดย

คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและ

โปรแกรมวิชาซ่ึงแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3.1-0-1 ระเบียบการรบั

นักศึกษา 

3.1-0-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์

สอบสัมภาษณ์

นักศึกษาประจําปี

การศึกษา 2558 

3.1-0-3 รายงานการประชุม

หลักสูตร ครั้งที่ 

3/2558 

3.1-0-4 โครงการปรับพ้ืนฐาน

ของคณะ 

3.1-0-5 ผลการเรียนของ

นักศึกษารหัส 574254 

และ 584254 
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     2) แบบภาคี 5 สถาบัน จํานวนร้อยละ 50 โดยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏทั้ง 5 แห่งมีการรับสมัคร และสอบคัดเลือกโดยข้อสอบมาตรฐาน

กลาง และมีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการท่ีมาจากการเสนอ

ชื่อโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและโปรแกรมวิชาซึ่งแต่งตั้งโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. หากจํานวนนักศึกษาไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดใน ข้อ 1) และ  

2) จะเปิดรับสมัครคัดเลือกตรงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปิด

การรับสมัคร และสอบคัดเลือกโดยข้อสอบของมหาวิทยาลัย และมี

การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการท่ีมาจากการเสนอชื่อโดย

อาจาร ย์ประจําหลักสูตรและโปรแกรมวิชาและแต่งตั้ ง โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การดําเนินการ (D) 

    ดําเนินการตามระบบและกลไกโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับ

โปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ทําการรับนักศึกษาประจําปี

การศึกษา 2558ตามแผนที่วางไว้ ผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่กําหนด ภายใต้

การดําเนินการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมี

ตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสูตร ทําหน้าที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษาตาม

ประเด็นดังน้ี 

1. บุคลิกภาพ 2. การใช้ภาษา 3. เจตคติต่อวิชาชีพ และ 4. ความ

สนใจต่อเหตุการณ์บ้านเมือง 

การประเมินผลการดําเนินการ (C)  

    อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการรับ

นักศึกษาพบว่าจากการรับนักศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ มีนักศึกษาเข้าศึกษา

ทั้งส้ิน จํานวน 42 คนแต่มีจํานวนน้อยลงเรื่อยๆ จนมีจํานวนแค่ 39 คน 

ซ่ึงถือได้ว่าตํ่ากว่าเป้าหมายของจํานวนนักศึกษาแรกเข้าที่วางไว้ อีกทั้ง

นัก ศึกษาบางคนยั ง ไ ม่ มีความ ม่ันใจในการศึกษาต่อในคณะ

วิทยาศาสตร์ เนื่องจากไม่ได้เรียนจบสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

    คณะร่วมกับหลักสูตร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาด้วยการสอนเสริมเพ่ือปรับพ้ืนฐานในรายวิชาแกน วิชา

คณิตศาสตร์ และวิชาเคมีให้กับนักศึกษา และทางโปรแกรมวิชายังมี

กิจกรรมสอนเสริมที่ให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง และเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มี

ความรู้ความสามารถ สอนเสริมซ่ึงกันและกัน ก่อนเข้าศึกษาจริงตาม
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ตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด พบว่าการเรียนในรายวิชาแกน 

ได้แก่ ฟิสิกส์พ้ืนฐาน เคมีพ้ืนฐาน ชีววิทยาพ้ืนฐาน และคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน ของนักศึกษารหัส 584258 ผลการเรียนของนักศึกษาดีข้ึน

กว่านักศึกษารหัส 574248 ในกลุ่มรายวิชาเหล่าน้ี ซ่ึงไม่พบค่าระดับ

คะแนนที่นักศึกษาสอบตก หรือมีการเพิกถอนรายวิชาดังกล่าว 

    หลักสูตรได้ดําเนินการร่วมกับคณะในการนําตัวแทนนักศึกษา หรือ

อาจารย์ประจําหลักสูตรไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยได้มอบหมาย

ตัวแทนนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กับทาง

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยประสานงานผ่านทางฝ่ายแนะแนวของ

โรงเรียน เป็นการวางแผนเพ่ือเตรียมการรองรับนักศึกษาในปี

การศึกษา 2559 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

    เน่ืองจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางส่วนท่ีไม่ได้ผ่านการสอบโดย

ข้อสอบกลาง เช่น โควตาเรียนดี บําเพ็ญประโยชน์ กีฬา และการรับแบบย่ืน

ความจํานง จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้นักศึกษา

กลุ่มน้ี รวมทั้งมีกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวเข้า

กับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาดีขึ้น ทั้งด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิต 

ทางหลักสูตรจึงได้ต้ังเป้าประสงค์ และดําเนินการดังน้ี 

เป้าประสงค์ 

    นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 1 ทั้งด้านวิชาการ

และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

การวางแผน (P) 

   ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยดําเนินงานร่วมกับคณะ และสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน) โดยได้วางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้

นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน โดยปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ 

และวิชาเคมี อีกท้ังหลักสูตรได้ร่วมกับ สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนกําหนดให้มีเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ใบสีทอง  กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

การดําเนินการ (D) 

 



19 
 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

    นักศึกษาใหม่ของหลักสูตร ได้ทํากิจกรรมตามแผนการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยการดําเนินงานของ

หลักสูตร ร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

ดังน้ี 

    1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ  

       หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม

ปรับพ้ืนฐานทางวิชาการต้ังแต่วันที่ 15-26 และ 29-30 มิถุนายน 

2558 โดยเรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ และเคมี ซ่ึงก่อนเรียนและหลัง

เรียน นักศึกษาจะต้องทําแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการพัฒนาทาง

วิชาการหลังการจัดกิจกรรม จากการจัดกิจกรรมพบว่านักศึกษาทุก

คนมีผลคะแนนสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้น 

    2. กิจกรรมSci& Tech สานสัมพันธ์น้องพี่ 

       หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมสาน

สัมพันธ์น้องพี่ใบสีทอง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่น

น้อง อาจารย์ และเพ่ือนร่วมชั้นปีในคณะ โดยนักศึกษาหลักสูตร ได้

เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 ณ ฐานทัพเรือ

สงขลา นักศึกษามีโอกาสได้ร่วมกันทํากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  ฝึก

การแก้ปัญหา การเป็นผู้นํา การกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม การ

ปรับตัวเข้ากับรุ่นพี่และเพ่ือนร่วมชั้นปี เป็นต้น จากการจัดกิจกรรม

พบว่านักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง อาจารย์ 

    3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

       หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะฯ และสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 

13 กรกฎาคม 2558 โดยจัดการประชุมพบผู้ปกครองเตรียมความ

พร้อมและทําความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตร จัดระบบปรึกษา  แนะแนว มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล

ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา

หลักสูตรมีคู่มือการลงทะเบียนเรียน และมอบหมายให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาช้ีแจงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา 

และมีคู่มือแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรให้กับนักศึกษาและ

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน ได้มีการตอบข้อซักถามและช่วย

แก้ปัญหาจากนักศึกษาท่ีมีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการเข้าเรียน เช่น 
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การเทียบโอนรายวิชา การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

การรับทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมการศึกษา (กยศ.) เป็นต้นจากการ

จัดกิจกรรมพบว่านักศึกษามีความพร้อมและเข้าใจในการเรียนการ

สอนระดับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

    4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน

และภัยธรรมชาติ 

       หลักสูตรร่วมกับคณะจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ ในวันที่14 กรกฎาคม 

2558  โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 

12 สงขลา มาให้ความรู้และสอนทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการ สารเคมี 

และอาคารเรียนอย่างปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเม่ือมีอุบัติภัย 

นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกซ้อมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และการใช้

ถังดับเพลิง จากการจัดกิจกรรมพบว่านักศึกษามีความรู้และสอน

ทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการ สารเคมี และอาคารเรียนอย่างปลอดภัย 

ทั้งในภาวะปกติและเม่ือมีอุบัติภัย นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกซ้อมการหนี

ภัย การปฐมพยาบาล และการใช้ถังดับเพลิง 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประชุม และร่วมกันประเมินระบบและ

กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาพบว่ากิจกรรมปรับพ้ืนฐาน

ทางวิชาการ ที่หลักสูตรร่วมมือกับคณะ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา 

นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1มากข้ึน โดยดูจากผลการ

ดําเนินกิจกรรม พบว่านักศึกษามีปัญหาการตกออก การเพิกถอนรายวิชา 

และการเรียนซ้ําลดลงจากปีการศึกษา 2557 อย่างไรก็ตามพบปัญหาคือ 1) 

นักศึกษายังเข้าร่วมไม่ครบร้อยละ 100 ซ่ึงอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไม่

เห็นความสําคัญของโครงการหรือกิจกรรม 2) ช่วงเวลาและ

งบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจํากัดทําให้เรียนเสริมได้เพียง 2 วิชา 

ซ่ึงยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ควรเสริมด้วย เช่น คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาได้

ประชุมร่วมกันครั้งท่ี 3/2558 พิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปใช้ปรับปรุง 

พัฒนา การดําเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 ดังน้ี 

    1.  การสอนปรับพ้ืนฐานได้ดําเนินการโดยหลักสูตรร่วมกับคณะ
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เป็นครั้งแรก จากแต่เดิมจัดโดยหลักสูตรร่วมกับ สํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน จากการประเมินผลพบว่า นักศึกษามีความ

พร้อมมากข้ึน และในปีการศึกษา 2559 คณะได้มอบหมายให้

หลักสูตรดําเนินการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา จํานวน 1 วัน 

เพื่อเป็นการปรับพ้ืนฐานในการเรียนวิชาเอกของหลักสูตร ซ่ึง

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  ไ ด้ เต รียมความพร้อมในด้านวิชา

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

    2.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองได้จัด

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ

การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา และทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์

มากข้ึนระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตร กับ

นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ปกครอง 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

การรับนักศึกษา 4 ข้อ 

 

4 ข้อ 

3 คะแนน 

5 ข้อ 

4 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที ่3.1 

จุดแข็ง 

หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาแรกเข้าเกินแผนที่กําหนดจํานวนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา  

2558 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

หลักสูตร อาจวางแผนการรับนักศึกษาจากเดิม 1 ห้อง เป็น 2 ห้อง เพื่อรองรับความต้องการเข้า 

ศึกษาในหลักสตูร 

จุดที่ควรพฒันา 

นักศึกษาแรกเข้าบางรายมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์น้อย เนื่องจากไม่ได้จบ 

การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 



22 
 

นํานักศึกษาเข้าร่วมปรับพื้นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ทางคณะจัดขึ้น หรือ 

เพิ่มเติมกิจกรรมการสอนเสริมระหว่างนักศึกษาในหลักสูตร   
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ (P) 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียม

ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี

ความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อยในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้

ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลให้คําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเส่ียงของนักศึกษา เพ่ือให้

สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ

นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ให้ได้มาตรฐานสากล ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ีให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้ : นายดํารงค์เกียรติ  ศรีเทพ  โทรศัพท์  : 084-8508490 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : นายดํารงค์เกียรติ  ศรีเทพ  โทรศัพท ์ : 084-8508490 
 

เกณฑ์การประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มี
แนวคิดใน

การกํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 

- มรีะบบมี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนากระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

ประเมิน ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่ด ี

โดยมหีลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏิบัติทีด่ี

ได้ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

การควบคุม การดูแล ให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

เป้าประสงค์ (O) 

    คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการควบคุม การดูแล ให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาซึ่งจะมีช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 

อัตราการลาออกกลางคันลดลง  

    ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรดําเนินการควบคุม ดูแลให้คําปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาตามแผนภาพ

ระบบและกลการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ดังน้ี 

การวางแผน (P) 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรได้กําหนดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังน้ี  

    1.  อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมวางแผนการให้คําปรึกษา แนะแนวแก่ 

นักศึกษาและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

    2.  อาจารย์ประจําหลักสูตร แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําปีการศึกษา 2558 และวางแผนการจัด 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

        3.  อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษาดําเนินการและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมตาม

โครงการท่ีวางแผนไว้ 

การดําเนินการ (D) 

    หลักสูตรกํากับ ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้าน

วิชาการและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ เช่น ตอบข้อซักถามและช่วย

แก้ปัญหาจากนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการเข้าเรียนเช่น การยกเลิกรายวิชาเรียนการแก้ผลการ

เรียน การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เป็นต้น หรือนักศึกษาสามารถขอ

คําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ท่ีห้องพักอาจารย์ ตามตารางท่ีอาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้ทราบโดย

กรรมการหลักสูตรกํากับ และติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลประวัติการให้คําปรึกษา ประวัติ

นักศึกษา หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้คําปรึกษาไว้เพื่อร่วมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุง
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กระบวนการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พบว่ากระบวนการ

ดูแลให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษานั้น กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ให้นักศึกษาประเมินความ

พึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนําเสนอผลการประเมินเป็นรายคณะ ทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ผล

การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม จึงควรปรับให้อาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการให้นักศึกษา

ประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกช่องทางหน่ึง และจากการประชุมร่วมกันครั้งที่ 3/2558 มี

การพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่นักศึกษาและกรรมการได้จัดหาแนวทางเพื่อ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน เช่น การสร้างกลุ่มไลน์ หรือเฟซบุ๊คเพ่ือให้สามารถตอบข้อซักถามและสามารถแก่ปัญหา

ให้กับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและนํามาใช้จริงเพื่อเป็นช่องทางในการให้คําปรึกษากับนักศึกษา 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

    จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างกลุ่มในระบบออนไลน์ เช่น e-mail, 

line, facebook ทําให้มีการประสานงานติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาท่ีรวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเข้ามา

พูดคุยและปรึกษาปัญหาต่าง ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเรียน  ซ่ึงทําให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถ

แก้ปัญหา   ในระดับต่างๆ ได้ดีข้ึน ทั้งด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว กล่าวคือ มีการวางแผนการลงเรียนใน

รายวิชาตามแผนการเรียน และถ้าหากนักศึกษาตกค้างในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปิดรายวิชาท่ี

นักศึกษาตกค้างและมีการปรับตารางสอนของอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชา

ต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปได้ ซ่ึงทําให้สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผน แต่อย่างไรก็ตามกรรมการประจําหลักสูตรมี

ความเห็นร่วมกันว่า ระบบการเพ่ิมถอนรายวิชาควรผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือร่วมกันพิจารณา

และแก้ปัญหาประเมินความเสี่ยง 

    หลักสูตรได้ขอแจ้งเปิดรายวิชาเลือกเสรีในปีการศึกษา 2559 ไว้ตามบันทึก ขอแจ้งเปิดรายวิชาเลือกเสรี 

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ส่งถึงผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สําเนาเอกสาร ในแฟ้ม

แผนการเรียน) ปัญหาที่พบคือ วิชา GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น ยังไม่ทราบว่ามีจํานวน

นักศึกษาที่ต้องสอนว่ามีจํานวนกี่กลุ่ม จึงต้องดําเนินการติดตามข้อมูลจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค์ (O) 

    คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร คือ มี

มนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีภาวะความเป็นผู้นํา และความรับผิดชอบ ตลอดจนมี

วินัยในตนเอง สามารถติดต่อประสานงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยคํานึงถึงจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), 

(W) Rriting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem 
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Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)Creativity and Innovation 

(ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง

วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ

ทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

    ในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 

การวางแผน (P) 

    1.  อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดย

ร่วมกับโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ และคณะ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการพัฒนา

นักศึกษา เช่น จัดหาทรัพยากร และส่ือการสอน ให้เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  การจัดโครงการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาการเรียนรู้งานจริง เช่น โครงการแสดงผลงานนิทรรศการคหกรรมศาสตร์ 

นอกจากน้ีมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร 

ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา เช่น โครงการพัฒนาชุมชน (ชมรมบ้านเคมี) กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น 

โครงการแข่งขันการทําขนมไทยและแข่งขันการทําอาหารท้องถ่ิน กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมการ

ถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เช่น โครงการคณะวิทย์สวยด้วยมือเรากิจกรรมวิชาการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา เช่น โครงการ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

    2.  ในส่วนของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรได้วางแผนตรวจสอบสาระของ

รายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตร

กําหนด เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่นการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เกิด

ทักษะการเรียนรู้ด้าน ICT ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ

ให้แก่นักศึกษา เช่น   กิจกรรมราชภัฏวิชาการ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ รวมทั้งโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เป็น

ต้น นอกจากน้ีหลักสูตร ยังได้วางแผนร่วมกับคณะในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาอ่ืน ๆ คือ โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โครงการSci&Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันการทําขนมไทยและ

อาหารท้องถิ่น  กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา กิจกรรมเสวนา เรื่อง ม่ันใจเดินหน้าสู่
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ผลการดําเนินงาน 

อาชีพ เป็นต้น 

การดําเนินการ (D) 

    หลักสูตรได้ประชุมดําเนินการร่วมกับโปรแกรมวิชา และคณะในการดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ได้

วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตามปฏิทินกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ ดังน้ี 

โครงการ วันที่ดําเนนิการ เป้าหมาย 

นทิรรศการคหกรรมศาสตร์ 3 พฤษภาคม 2559 อาจารยแ์ละนักศกึษา              

คหกรรมศาสตร์  

Sci& Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

คร้ังที่ 4 

16-18, 21-25, 30-31 มีนาคม 2559 นักศกึษา จํานวน 45 คน 

เสวนา เร่ือง การพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 

30 เมษายน 2559 นักศึกษาและศิษย์เก่า จํานวน 80 

คน 

สัมมนาพัฒนาประสบการณ์วิชาการ

และวิชาชีพเพื่อก้าวเข้าสู่วัยทํางานแก่

นักศกึษา 

18 พฤษภาคม 2559 นักศกึษาชั้นปีที่ 4 

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กจิกรรมนักศกึษาระหวา่งสถาบัน 

26-28 พฤษภาคม 2559 ผูน้ํานักศกึษา จําวน 30 คน 

ค่ายรับนอ้งใหม่ ปี 59 9-24 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2559 

ก้าวแรกสู่ประตูวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(Sci& Tech 2016) 

28 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2559 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

    จากที่ประชุมของหลักสูตร พบว่ากระบวนการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยส่วนใหญ่ และจากการ

ประเมินโครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะต่าง ๆ และมีความสามัคคีในหมู่

คณะมากข้ึน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 

    จากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมงานคหกรรมนิรมิตครัง้ที่ 2 ป ีพ.ศ.2557 ผู้เข้าร่วมงานได้เสนอแนะให้มี

การลดประเภทของอาหารที่ปรุงด้วยวิธีการทอดลง เนื่องจากอาหารที่ทอดไว้นาน ลักษณะเนื้อสัมผัสไม่

กรอบเหมือนของที่ทอดเสร็จใหม่ ในปีนี้ทางโปรแกรมวิชาจึงได้มีการวางแผน โดยมอบหมายให้อาจารย์แต่

ละท่านช่วยดูรายการเมนูอาหารที่นักศึกษานํามาเสนอ ก่อนที่จะอนุมัติให้ทําเพื่อจัดเลี้ยงในงานคหกรรม

นิรมิตครั้งที่ 3 ซ่ึงในปีนี้ จะดําเนินการขายบัตร จํานวน 150 ใบ จํานวนอาหารที่จัดเสิร์ฟแต่ละเมนู จํานวน 

120 ที่เสิร์ฟ พิธีเปิดงานจะเริ่มที่เวลา 11.30 น. โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา เป็น

ประธานในพิธีเปิดและปิดงานในเวลา 12.30 น. งานด้านการประชาสัมพันธ์ มอบ อาจารย์วิภาวรรณ    

วงศ์สุดาลักษณ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
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ผลการดําเนินงาน 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

    จากผลการประเมิน หลักสูตรเห็นควรเพิ่มจํานวนกิจกรรมทางวิชาการ ลดกิจกรรมที่ซํ้าซ้อนโดยเฉพาะใน

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันในปี

การศึกษา 2558 เป็นต้นไปอาจารย์ประจําหลักสูตรจึงมีความเห็นว่าควรมีการดําเนินการโครงการนิทรรศการ 

คหกรรมศาสตร์ โดยนําผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมงานในปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมประชุมร่วมกันระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษาผู้จัดงาน เพื่อเปดิโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานด้วยตนเอง 

เพื่อใช้วางแผนการจัดงานในปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คําปรึกษา ซ่ึงรายละเอียดของการทํา

หน้าที่ในแต่ละฝ่ายของการจัดงานจะลงรายละเอียดในการเขียนเสนอโครงการอีกครัง้ พร้อมทั้งติดต่อขอ

รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ของทางมหาวิทยาลัย 

เพื่อใส่รายชื่อฝ่ายต่างๆ ในการขออนุมัติโครงการ 

    หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาในการวางแผนการจัดงานคหกรรมนิรมิต โดยมอบหมายให้ทางโปรแกรม

มีการจัดแบ่งหน้าที่กับนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังน้ี 

นักศึกษาปี 1 ให้ทําหน้าที่ในการจัดเตรียมฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์จานชามแก้วช้อน ทั้งเตรียม

และเก็บล้าง รวมถึงการจัดการแสดง 2 ชุด มอบอาจารย์พรชัย  พุทธรกัษ์ เป็นผู้ดูแล 

นักศึกษาปี 2 มีหน้าที่ทําเครื่องดื่ม และสาธิตการทําขนมไทย รวมถึง อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 

4 เมนู มอบอาจารย์ฐิติมาพร หนูเนียม และอาจารย์วิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ เป็นผู้ดูแล 

นักศึกษาปี 3 มีหน้าที่จัดตกแต่งสถานที่ เป็นผู้ช่วยพี่ป ี4 ในการทําอาหาร มอบ ผศ.ดร. 

ทัศนา ศิริโชติ และอาจารย์ดํารงค์เกียรติ  ศรีเทพ  เป็นผู้ดูแล ประสานฝ่ายอาคารสถานที่ และตกแต่ง

สถานที่พิธีเปิด 

นักศึกษาปี 4 มีหน้าที่ทําอาหารแต่ละเมนูและนําเสนอโพสเตอร์งานวิจัยมอบอาจารย์พรชัย 

พุทธรักษ์ และอาจารย์ฐิติมาพร หนูเนียม เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

3.2-0-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558  

3.2-0-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-0-3 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 ข้อ 

 

3 ข้อ 

2 คะแนน 

4 ข้อ 

3 คะแนน 

  

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที ่3.2 
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จุดแข็ง 

1.  นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลากหลายช่องทาง เช่น ห้องพัก 

อาจารย์ ระบบสื่ออนไลน์ (e-mail, line, facebook) 

 2.  หลักสูตรจัดโครงการนิทรรศการคหกรรมศาสตร์ “คหกรรมนิรมิต” เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทํางานจริงทุกข้ันตอน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง เป็นการเพิ่มช่องทาง 

สําหรับนักศึกษาในการให้ปรึกษาซึ่งกันและกัน 

 2.  หลักสูตรนํานักศึกษาเข้าร่วมเสริมสร้างทักษะเพื่อช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการ

เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 เช่น กิจกรรมราชภัฏวิชาการ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ โครงการ Sci& Tech มุ่งสู่ประชาคม

อาเซียน เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่

ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ีให้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังต่อไปน้ี 

- การคงอยู่ 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้ : นายดํารงค์เกียรติ  ศรีเทพ  โทรศัพท์  : 084-8508490 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : นายดํารงค์เกียรติ  ศรีเทพ  โทรศัพท ์ : 084-8508490 
 

เกณฑ์การประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีการ
รายงานผล

การ

ดําเนนิงาน 

- มกีารรายงาน
ผลการ

ดําเนนิงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดําเนนิงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธบิายในตัว

บ่งชี้ 

-มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงาน

ครบทุกเรื่อง

ตาม

คําอธิบายใน

ตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโนม้ผล
การ

ดําเนินงานที่ดี

ขึ้นในบาง

เรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บ่งชี้ 

- มีแนวโนม้ผล
การดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เรื่องตามคําอธิบาย

ในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโนม้ผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนนิงานที่
โดดเดน่ เทยีบเคยีงกับ

หลักสูตรนัน้ใน

สถาบันกลุม่เดยีวกัน 

โดยมหีลักฐานเชิง

ประจักษยื์นยัน และ

กรรมการผูต้รวจ

ประเมนิสามารถให้

เหตุผลอธบิายวา่เป็น

ผลการดําเนนิงานที่

โดดเดน่อยา่งแทจ้รงิ 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปีที่รับเข้า จํานวนเข้า 
จํานวนนักศึกษาคงอยู ่(จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

2555 39 36 33 30 30 

2556 37 - 37 30 28 

2557 39 - - 39 36 

2558 36 - - - 35 

จบ นักศึกษารหัส 554258 จบการศึกษาภายในปี 2558 จํานวน 25 คน 

ค้างจบ นักศึกษารหัส 554258 จํานวน 5 คน อยู่ระหว่างรอรอผลการเรียนปีการศึกษา 3/2558 

ออกกลางคัน ไม่ม ี
 

- นักศึกษาปีทีร่ับเข้า 2555 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 83.33 

- นักศึกษาปีทีร่ับเข้า 2556 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 75.68 

- นักศึกษาปีทีร่ับเข้า 2557 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 92.31 

- นักศึกษาปีทีร่ับเข้า 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 97.22 

    โดยภาพรวมพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาตั้งแต่ปี 2556 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยหลักสูตร มีการ

ดําเนินการ ดังน้ี 

        1. โครงการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะ 

        2. มีอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลให้คําปรึกษาแนะนําอย่างใกล้ชิด 

        3. มีการสอนเสริมก่อนสอบวัดผล โดยแบ่งกลุ่มสอนเสริมในชั้นเรียนเดียวกัน หรือรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปีที่รับเข้า ปีที่จบการศึกษา 
คงเหลือปีสุดท้าย  

(คน) 

จบตามกําหนด  

(คน) 

ค้างจบ 

(คน) 

2554 2557 30 29 1 

2555 2558 30 30 0 

2556 2559 30 30 0 

    ปีการศึกษา 2557 มีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาคิดเป็นร้อยละ 96.67 

    ปีการศึกษา 2558 มีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาคิดเป็นร้อยละ 100 

    ปีการศึกษา 2559 มีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาคิดเป็นร้อยละ 100 

โดยภาพรวมพบว่า อัตราการสําเร็จการศึกษาต้ังแต่ปี 2557-2559 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยหลักสูตร มีการ

ดําเนินการ ดังน้ี 

1. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับ
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ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด 

2. มีการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อนเพื่อเก็บจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีปัญหาให้ครบ

ตามที่หลักสูตร ทําให้นักศึกษาจบการศึกษาทันตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (4 ป)ี 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 

    ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก คิดเป็น 4.35 คะแนน โดย

สามารถจําแนกเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 

         - หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อคุณภาพหลักสูตร และผลการประเมินความ 

พึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็น 4.46 คะแนน 

        - หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และผลการประเมิน

ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็น 4.26 คะแนน 

        - หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการให้คําปรึกษาวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต 

และการจัดการข้อร้องเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็น 4.31 คะแนน 

        - หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร และผลการประเมิน

ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็น 4.39 คะแนน 

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 
3.3-0-2 รายงานจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนของหลักสูตร 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2557  2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ข้อ 

 

4 ข้อ 

3 คะแนน 

5 ข้อ 

4 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

จุดแข็ง 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร ต้ังแต่ปี 2556 มีแนวโน้มสูงข้ึน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีควรกํากับดูแลให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับ

นักศึกษามากขึ้น 
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จุดที่ควรพฒันา 

 หลักสูตรยังคงมีนักศึกษาบางรายที่จําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 3/2558 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 อาจารย์ที่ปรึกษาควรกํากับดแูลให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องการเรียนเพิ่มขึ้น 
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สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง 

1.  หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาแรกเข้าเกินแผนที่กําหนดจํานวนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา  

2558 

2.  นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลากหลายช่องทาง เช่น ห้องพัก 

อาจารย์ ระบบสื่ออนไลน์ (e-mail, line, facebook) 

3.  หลักสูตรจัดโครงการนิทรรศการคหกรรมศาสตร์ “คหกรรมนิรมิต” เพื่อเสริมสร้างทักษะการ 

เรียนรู้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทํางานจริงทุกข้ันตอน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  หลักสูตร อาจวางแผนการรับนักศึกษาจากเดิม 1 ห้อง เป็น 2 ห้อง เพื่อรองรับความต้องการ 

เข้าศึกษาในหลักสูตร 

2.  จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง เป็นการเพิ่มช่องทาง 

สําหรับนักศึกษาในการให้ปรึกษาซึ่งกันและกัน 

 3.  หลักสูตรนํานักศึกษาเข้าร่วมเสริมสร้างทักษะเพื่อช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการ

เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 เช่น กิจกรรมราชภัฏวิชาการ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ โครงการ Sci and Tech มุ่งสู่

ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

จุดที่ควรพฒันา 

1. นักศึกษาแรกเข้าบางรายมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์น้อย เนื่องจากไม่ได้จบ 

การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. หลักสูตรยังคงมีนักศึกษาบางรายท่ีจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 3/2558 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. นํานักศึกษาเข้าร่วมปรับพ้ืนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ทางคณะจัดขึ้น หรือ 

เพิ่มเติมกิจกรรมการสอนเสริมระหว่างนักศึกษาในหลักสูตร 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาควรกํากบัดูแลให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องการเรียนเพิ่มขึ้น 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 4.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.67 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้อง

กําหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของ

หลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใสนอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ 

โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ

กิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  ในการรายงานการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ีให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม

ประเด็นต่อไปน้ี 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย์ 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานท้ังหมด ที่ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านคุณวุฒิการศึกษาและ

ตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูน

ความรู้ ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้ : นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สดุาลักษณ์  โทรศัพท ์: 087-3916263 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สดุาลักษณ์  โทรศัพท ์: 087-3916263 
 

เกณฑ์การประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด
ในการ

กํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู

- มรีะบบมกีลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

หลักฐาน 

 

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ด ีโดยมี

หลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้

เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีได้

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เป้าประสงค์ (O) 

    เพื่อให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานท่ีกําหนดโดย สกอ. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ใช้ระบบและกลไกการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยมี

การดําเนินงานดังน้ี 

การวางแผน (P) 

    หลักสูตร มีการวางแผนระยะยาว 5 ปี เพ่ือให้อัตรากําลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร (FTES = 20 : 1) มีระบบการคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดท่ี 1 

ข้อ 6 เรื่องของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 การ

จัดหาและคัดเลือกบุคลากร โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยในสาขา

ทางด้านอาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปี 

หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาทางด้านอาหารและโภชนาการ คหก

รรมศาสตร์ หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือนโดยมีการประกาศการรับ

สมัครอาจารย์ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ตและการดําเนินการสอบทั้งแบบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีคําสั่ง
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แต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และมีการประกาศผลทางอินเตอร์เน็ต โดย

การดําเนินการดังกล่าวหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการ

ออกข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ จากน้ันทางมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเล้ียง โดยมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเล้ียงทํา

หน้าที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน ช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาใน

หลักสูตร เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ TQF โดยข้ันตอนการอยู่ระหว่างการดําเนินงานของทาง

มหาวิทยาลัยฯ โดยสําหรับอาจารย์ใหม่เมื่อผ่านการทดลองการสอนและเข้าปฏิบัติงานท่ีโปรแกรมวิชาฯ 

หากมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร จะผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับ

คณะกรรมการโปรแกรมวิชา และคณะ เพื่อแต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และ

ส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง  

การดําเนินการ (D) 

    ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 

จํานวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินภา นราคร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงประชุมและ

พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาแต่งต้ัง อาจารย์ดํารงค์เกียรติ ศรีเทพ เป็นอาจารย์ประจํา

หลักสูตร โดยมอบหมายให้มีประจําหลักสูตรฯ ทุกท่านเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและเป็นที่

ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน ชี้แจงและแนะนําหลักสูตรรวมถึงรายวิชาในหลักสูตร  

    หลักสูตร มีการกําหนดอัตรากําลังทดแทนอาจารย์ประจําหลักสูตร กรณีที่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรมี

แผนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้องกําหนดอัตราทดแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยคัดเลือก

จากอาจารย์ประจําในสาขาที่ใกล้เคียงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการทําหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อ

ทําหน้าที่ทดแทนอัตราอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ลาศึกษาต่อ 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

    ตามหลักสูตรได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ

อาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ซ่ึงกรรมการหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามมาตรฐาน

กําหนด ได้แก่ อาจารย์ดํารงค์เกียรติ ศรีเทพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการ

โปรแกรมวิชา จึงมีแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ รวมทั้งยืนเรื่องขอตําแหน่งอาจารย์ใหม่ท่ีมี

คุณวุฒิตรงตามกรอบมาตรฐาน เพื่อทดแทนอาจารย์เกษียณ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดสรรอัตรากําลัง ตามบันทึกข้อความ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสงขลา เรื่องรายงานผลการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลัง พนักงานประจําตามสัญญา 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาต่อ (A) 

   เพื่อให้หลักสูตรฯ มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.     

การรับสมัครอาจารย์ใหม่อยู่ระหว่างการดําเนินงานของทางมหาวิทยาลัย ขณะนี้หลักสูตรได้รับบันทึก

ข้อความจากฝ่ายแผน รายงานผลการพิจาณาอัตรากําลัง พนักงานประจําตามสัญญา ตามที่ทางโปรแกรม

วิชาได้ทําบันทึกขออัตรากําลังไป 2 ครั้ง เนื่องจากทางโปรแกรมวิชามีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบ 



38 
 

ผลการดําเนินงาน 

เพราะมีอาจารย์เกษียณ ไป 1 ตําแหน่ง ประกอบกับมีอาจารย์พนักงานประจําตามสัญญาที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาตรี ซ่ึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 

มีมติให้ อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี ทําแผนลาศึกษาต่อภายในภาคเรียนที่ 1/2559 น้ี และระหว่างที่

ดําเนินการลาศึกษาต่อ ให้โปรแกรมวิชาบริหารจัดการเรือ่งอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยการบริหารจัดการ

บุคลากรภายในคณะที่มีคุณวุฒิใกล้เคียงกับหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มาประจําหลักสูตรไปก่อน จนกว่า

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจะกลับมาปฏิบัติงานแล้วทางมหาวิทยาลัยจะจัดสรรอัตรากําลงัมาทดแทนให้ แต่ถ้า

หากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ ให้คณบดีพิจารณาใช้อัตรานี้เปิดรับสมัคร

อาจารย์ประจําตามสัญญาคนใหม่ ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท/เอกแทน 

    ทางโปรแกรมวิชาจึงขอให้อาจารย์ดํารงค์เกียรติ  ศรีเทพ เร่งดําเนินการทําบันทึกส่งแผนการลาศึกษา

ต่อในภาคเรียนที่ 1/2559 ภายในวันศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

ระบบการบริหารอาจารย์ 

เป้าประสงค์ (O) 

    เพื่อให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานท่ีกําหนดโดย สกอ. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ใช้ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยมีการ

ดําเนินงานดังน้ี 

การวางแผน (P) 

    หลักสูตร มีระบบการบริหารโดยมุ่งเน้นการธํารงรักษาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย 

ให้ยาวนานยิ่งข้ึน ผ่านกระบวนการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลท่ีมุ่งเน้นให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุก

ท่านได้รับผิดชอบในบทบาทที่ตรงตามความรู้ความสามารถ และให้อํานาจในการบริหารอย่างเต็มที่ ด้าน

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา

ให้อาจารย์มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  

    ด้านการปฏิบัติงาน คณะ มีเกณฑ์การพิจารณาภาระงานและความดีความชอบท่ีชัดเจน โปร่งใส ซ่ึงเป็น

กลไกสําคัญที่กระตุ้นให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

นอกจากน้ียังมีระบบการยกย่องอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าท่ีดีเด่นในแต่ละปีการศึกษาเพื่อรับรางวัลอาจารย์

ดีเด่น  

    อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 59 

1. เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร จากผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ 

ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมิน

ตนเอง) ของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามภารกิจด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) 

งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

ของนักศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ รวมถึงงาน

บริหารหลักสูตร อ่ืน ๆ เช่น การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) 

2. หลักสูตรฯ ร่วมกับโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ี2559 (1 ตุลาคม  



39 
 

ผลการดําเนินงาน 

2558- 30 กันยายน 2559) ซ่ึงมีรายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานบริหารและ

พัฒนาอาจารย์ ประกอบด้วยการจัดการศึกษาในการจัดหาวัสดุและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการ

สอน โครงการพัฒนาบุคลากร ประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงการศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ ตาม

คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

การดําเนินการ (D) 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรได้จัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญของอาจารย์ผู้สอน และมีการเกล่ีย 

จํานวนภาระงานสอนให้มีความเหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง 

และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 

2. ดําเนินการตามแผนร่วมกับโปรแกรมวิชาฯ ในส่วนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และ 

พัฒนานักวิจัย ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซ่ึงอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง เช่น 

เข้าประชุมโครงการปฏิบัติการ KM ที่จัดโดยคณะ และเข้าร่วม รวมทั้งประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ 

วิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

    หลักสูตร ได้มีระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนําผลการ

ประเมินจากนักศึกษามาปรับปรุงแนวทางการสอนและรายวิชาสอนของอาจารย์ในหลักสูตรฯ และอาจารย์

ประจําหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

งานวิจัย และทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนได้ทําการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและ

เชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการประจําฝ่ายตามความถนัดและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้

มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ  

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาต่อ (A) 

    โดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ แต่ในส่วนของการทํา

วิจัย รวมทั้งการนําเสนอผลงานวิจัยควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านมีการทํางานวิจัย และ

นําเสนอผลงานวิจัยครบทุกคน 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

เป้าประสงค์ (O) 

    ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ใช้ระบบการส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ โดยมีรายละเอียดการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังน้ี 

การวางแผน (P) 

    หลักสูตร ร่วมกับโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์

ประจําหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนระยะยาว 5 ปี ในการศึกษา

ต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการทําผลงานวิชาการ เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน

หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทํางานตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาคหกรรม 

ศาสตร์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยต้ัง

งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์  เช่น การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการ

สัมมนาต่าง ๆ    เป็นต้น  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปดิสอนในหลักสูตร ปลีะประมาณ 10,000 บาทต่อคน  

2. หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจํา 

หลักสูตร ในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 60) 

3. มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุช่วงเวลา 

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการทําผลงานวิชาการ เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง 

อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทํางานตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษา ดูงานและเรียนรู้จากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ 

สาขา 

5. ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรศึกษาดูงานท้ังในและนอกประเทศ ร่วมกับคณะฯ โดยใช้งบประมาณ 

ของโปรแกรมวิชา 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

1. หลักสูตร มีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทั้งจากแบบรายงาน 

ผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการ

องค์ความรู้จากการอบรม โครงการ งานวิจัย มาประกอบในแผนการเรียนการสอน เช่น การบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา นอกจากนี้หลักสูตรได้วิเคราะห์ถึงงบประมาณท่ีจัดไว้สําหรับการ

พัฒนาตนเองซ่ึงหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาได้วางงบประมาณไว้โดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท แต่พบว่า

ในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณที่มากกว่าท่ีได้ต้ัง

งบประมาณไว้ 

2. กรรมการประจําหลักสูตรได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อ 

การบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบประเมินของสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน และนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์และสรุปผล ซ่ึงพบว่าผลการประเมินจัดอยู่ในระดับมากที่สุด 

และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2559 ในลําดับต่อไป    

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาต่อ (A) 

    1. ในส่วนของงบประมาณที่จัดไว้สําหรับการพัฒนาตนเองร่วมกับโปรแกรมวิชาโดยเฉล่ียคนละ 10,000 

บาท น้ัน หลักสูตรได้ร่วมประชุมกับโปรแกรมวิชาเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการพัฒนาตนเอง
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ผลการดําเนินงาน 

เพิ่มเติม จากปีการศึกษา 2557 งบประมาณโดยเฉล่ีย 8,000 บาท เป็นจํานวน 10,000 บาท ในปีการศึกษา 2558 

แต่พบว่าในปัจจุบันงบประมาณที่จัดสรรไว้ไม่เพียงพอ จึงมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 

12,000 บาท ในปีการศึกษาถัดไป นอกจากน้ีทางหลักสูตรฯ ได้ปรึกษาร่วมกับคณะ ซ่ึงมีข้อตกลงร่วมกันคือถ้า

หากเป็นการพัฒนาตนเองในส่วนของการนําเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติหรือนานาชาติ ทาง

คณะฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด ตามประกาศประกาศคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  แต่ส่งผลต่อการทําวิจัย การ 

เผยแพร่ผลงาน และการขอตําแหน่งวิชาการน้อยลงเน่ืองจากภาระการสอนมาก  มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑ์

ภาระงานสอนให้อาจารย์ทุกคนมีคาบสอนที่เท่ากัน เช่น 10-12 คาบต่อสัปดาห์ เป็นต้น เพ่ือให้มีเวลาทําวิจัยเพื่อ

ใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการและเพิ่มแรงจูงใจให้อาจารย์มีผลงาน  โดยมีเง่ือนไขว่าถ้าไม่มีผลงานจะมีผลต่อ

การเพ่ิมเงินเดือนและอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะส้ันเพ่ือใช้เวลาในการทําผลงานวิชาการ เป็นต้น 

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

4.1-1-1 กรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง  

4.1-1-2 คําสั่งให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุมโครงการปฏิบัติการ KM  

4.1-1-3 คําสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการหลักสูตร 

4.1-1-4 รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2559 

4.1-1-5 คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.1-1-6 ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2557  2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4ข้อ 3 ข้อ 

2 คะแนน 

5 ข้อ 

4 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ขออัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์   

2. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร โดยส่งเสริมการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้

อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้พัฒนาตนเองตามความเชี่ยวชาญ 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีโดยเทียบเคียงกับหลักสูตร

เดียวกันของสถาบันอื่น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ ปัจจัยนําเข้า 
 

4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้ : นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สดุาลักษณ์  โทรศัพท ์: 087-3916263 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สดุาลักษณ์  โทรศัพท ์: 087-3916263 

 

เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  =     

 

 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จ

การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งน้ีอาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ี

บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 

    ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตร มีอาจารย์ประจําหลักสูตร 

5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

ซ่ึงคิดเป็น 5 คะแนน 

4.2.1-0-1 จํานวนอาจารย์ประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

 

 

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเตม็	5
 X 5 
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วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 	

   =   ร้อยละ 20 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม   

      =   5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

2557 2558 บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

    ร้อยละของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 

 

ร้อยละ 20 

5 คะแนน 

ร้อยละ 20 

5 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1  

จุดแข็ง 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ เพื่อเป็นการผลักดันให้อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาโทมีการศึกษาต่อ  

 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้ : นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สดุาลักษณ์  โทรศัพท ์: 087-3916263 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สดุาลักษณ์  โทรศัพท ์: 087-3916263 

 

เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

    1   ×   100 

    5 

    20   ×   5 

    20 
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สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

  

 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

 คะแนนที่ได้=  

 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 

    ในปีการศึกษา  2558  หลักสูตร มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 

จํานวน 5 คน เป็นอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน ดังน้ัน  มีจํานวนอาจารย์ประจํา

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งหมด 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงคิดเป็น  1.67  คะแนน 

4.2.2-0-1  จํานวนอาจารย์ประจําที่มี

  ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

  และรองศาสตราจารย์ 

  

วิธีการคํานวณ 

 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       1          x     100          =  ร้อยละ 20 

       5 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

       20        x     5             = 1.67 คะแนน 

       60 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557  2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

    ร้อยละของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 

3.33 คะแนน 

ร้อยละ 20 

 1.67 คะแนน 

  

 

 

 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2  

จุดแข็ง 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรส่วนใหญ่มีอายุงานและผลงานที่สามารถเพื่อยื่นขอเสนอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ เพื่อเป็นการผลักดันให้อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาโทมีการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น 

คะแนนระหว่าง 0-5  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่า

นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 
 X 100 
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ค่า

นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน 

ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้ง

ให้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ในBeall’s list)หรือ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี 

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ

แล้ว  

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง

ทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ใน

รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
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ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน 

    ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร มีผลงานวิชาการของอาจารย์  จํานวน 1 เรื่องมีผลรวมถ่วงนํ้าหนัก 0.4 

คิดเป็นร้อยละ 8 คิดเป็น 2 คะแนน 

 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 0.4   x  100      =  ร้อยละ 8 

                   5 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 8   x  5          =  2   คะแนน 

                  20 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 

ร้อยละ 40  ผลรวมถ่วง

นํ้าหนัก 1.8 

ร้อยละ 36 

เท่ากับ 5

คะแนน 

ผลรวมถ่วง

นํ้าหนัก 0.4 

ร้อยละ 8 

เท่ากับ 2

คะแนน 

   

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย : 

หมายเลข ช่ือ-สกุล ช่ือผลงาน 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่ 

ค่านํ้าหนัก 

4.2.3-0-1  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทัศนา 

ศิริโชต ิ

นายพรชัย พทุธรักษ์ 

นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม 

ข้าวยํากรอบจากข้าวสังข์หยด อนุสิทธบิัตร 0.4 
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หมายเลข ช่ือ-สกุล ช่ือผลงาน 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่ 

ค่านํ้าหนัก 

นางสาววิภาวรรณ  

วงศ์สุดาลักษณ ์

นายดํารงคเ์กียรต ิ ศรีเทพ 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 

จุดแข็ง 

 1. หลักสูตร สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

อย่างต่อเนื่อง 

 2. อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 3. มีผลงานวิจัยที่สามารถนํายื่นจดอนุสิทธิบัตรได้ และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารและปรึกษา

การย่ืนอนุสิทธิบัตรกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. วางแผนและหาข้อมูลงานประชุมวิชาการเพื่อนําผลงานวิชาการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

 2. สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ จดอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย 

จุดที่ควรพฒันา 

 กําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการให้อาจารย์เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนา หรือเข้าคลินิกให้คําปรึกษา จากท้ัง

หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 

2. เน่ืองจากมีผลงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ระหว่างรอพิจารณาตีพิมพ์บทความลงใน

วารสารทางวิชาการซ่ึงใช้ระยะเวลานาน ทําให้ขาดการนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในงานประชุมระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ดังน้ันหลักสูตรฯ จะมีการประชุมวางแผนงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย

กําหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสาร และนําเสนอผลงานวิชาใน

งานประชุมทางวิชาการด้วย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  ผลลัพธ์ (O) 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ให้มีจํานวนเหมาะสม

กับจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารหลักสูตรในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ีให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพึงพอใจของอาจารย ์ 

ผู้ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์  โทรศัพท ์ :087-3916263 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   : อาจารย์วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์  โทรศัพท ์ :087-3916263 

 

เกณฑ์การประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีการ
รายงานผล

การ

ดําเนนิงาน 

- มกีารรายงาน
ผลการ

ดําเนนิงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธบิายในตัว

บ่งชี้ 

-มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บ่งชี้ 

- มีแนวโนม้ผล
การดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นในบาง

เรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บ่งชี้ 

- มีแนวโนม้ผล
การดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัวบง่ชี้ 

- มีแนวโนม้ผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนนิงาน
ที่โดดเดน่ เทยีบเคยีง

กับหลักสูตรนัน้ใน

สถาบันกลุม่เดยีวกัน 

โดยมหีลักฐานเชิง

ประจักษยื์นยัน และ

กรรมการผูต้รวจ

ประเมนิสามารถให้

เหตุผลอธบิายวา่เป็น

ผลการดําเนนิงานที่

โดดเดน่อยา่งแทจ้รงิ 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

การคงอยู่ของอาจารย์ 

    อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 จํานวน 5 คน แม้ว่าหลักสูตรจะ 

มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร แต่อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ

บริหารงานครบ หรือมีการคงอยู่ คิดเป็นร้อยละ 100 

    จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจํานวนอาจารย์เพียงพอ 

ต่อการจัดการเรียนการสอน  

ความพึงพอใจของอาจารย์ 

    มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสตูร โดยพบว่าอาจารย์

ประจําหลกัสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับ มาก คิดเป็น 4.18 คะแนน โดย

สามารถจําแนกเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 

 1. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลกัสูตรอยู่ในระดับ มาก คิด 4.49 

คะแนน 

   2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็น 

3.88 คะแนน 

    หลักสูตรฯมีการประชุม สรปุผล เพือ่นําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลกัสูตร

มาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาปกีารศึกษาและมีแนวโน้มผลการดําเนินงานดีข้ึน 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

4.3-0-1 มคอ.2 

4.3-0-2 ตารางสอน 

4.3-0-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  

 ปีการศึกษา 2558 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2 คะแนน 1 คะแนน 4 คะแนน    
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.3  

จุดแข็ง 

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ในระดับสูง  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 สร้างแรงจูงใจ/สนับสนุน/ให้สวัสดิการ/กําหนดความก้าวหน้าสายวิชาชีพที่เหมาะสมและตรงกับ

ตามความต้องการจําเป็นของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีความยึดม่ันผูกพันต่อสถาบันและสร้าง

ผลงานที่เป็นเลิศแก่สถาบันต่อไป
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สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

จุดแข็ง 

 1. หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 2. อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 3. มีผลงานวิจัยที่สามารถนํายื่นจดอนุสิทธิบัตรได้ และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารและปรึกษา

การย่ืนอนุสิทธิบัตรกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. วางแผนและหาข้อมูลงานประชุมวิชาการเพื่อนําผลงานวิชาการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

 2. สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ จดอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ขออัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุอาจารย์ประจาํหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์   

2. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร โดยส่งเสริมการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้

อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้พัฒนาตนเองตามความเชี่ยวชาญ และกําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการให้

อาจารย์เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3. คณะ ควรมีแผนส่งเสริมการศึกษาต่อของอาจารย์ เพื่อเพิ่มอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนา หรือเข้าคลินิกให้คําปรึกษา จากท้ัง

หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 

2. เน่ืองจากมีผลงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ระหว่างรอพิจารณาตีพิมพ์บทความลงใน

วารสารทางวิชาการซ่ึงใช้ระยะเวลานาน ทําให้ขาดการนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในงานประชุมระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ดังน้ันหลักสูตรฯ จะมีการประชุมวางแผนงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย

กําหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสาร และนําเสนอผลงานวิชาใน

งานประชุมทางวิชาการด้วย 
 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์  

     - 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 

     - 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 1.67 
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ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

     - 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 2.00 

 2.89 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.63 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการ

ออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้า

ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและ

วิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการ

รายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ีให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อยให้

ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของ

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และความต้องการของประเทศ 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้ : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท์  : 089-6595459 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท์  : 089-6595459 
 

เกณฑ์การประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด
ในการ

กํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 

- มรีะบบมี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนํา
ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- มีการปรบัปรงุ/
พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลจากการ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏบัิต/ิดาํเนนิงาน 

- มกีารประเมนิกระบวนการ 
- มีการปรบัปรงุ/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุงเหน็
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่ด ีโดยมี

หลักฐานเชงิประจักษ์

ยืนยนั และกรรมการ

ผูต้รวจประเมนิสามารถให้
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

 ปรับปรงุเห็น

ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

เหตุผลอธบิายการเป็นแนว

ปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนา

ทางสังคมและวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.)  มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  

ผลการดําเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เป้าประสงค์ (O) 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรได้กําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังน้ี  

อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของคําอธิบาย

รายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ แล้วนําไปสู่การปฏิบัติ  จากน้ันจึงให้นักศึกษา

ประเมินผลการปรับปรุง หากผ่านการประเมินจึงนําไปใช้ต่อไป  หากไม่ผ่านต้องพิจารณาปรับปรุงใหม่  

จากน้ันประเมินระบบและกลไกต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบสาระ

รายวิชาให้มีความทันสมัย มีความลุ่มลึกและมีเน้ือหาเหมาะกับเวลา พบว่าระบบและกลไกของสาระ

รายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไม่มีการปรับระบบและกลไก 

การวางแผน (P)  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

คหกรรมศาสตร์ (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3392/2558) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยทําให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศ โดยมีข้ันตอนการ

ปรับปรุง ดังน้ี 

    1. ศึกษาความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากแหล่งฝึกประสบการณ์นักศึกษา ทั้งเอกชนและ

ราชการเพื่อนําผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

    2. อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาร่วมกันกับคณะในการจัดทําโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จะต้องเรียนท้ังหมด 131 หน่วยกิต ตามมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น  

- หมวดศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หน่วยกิต โดยผ่านการวิพากษ์รายวิชาจากสํานักส่งเสริม 

วิชาการและงานทะเบียนและได้กําหนดรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีสามารถตอบอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงาน 

- หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 

                   วิชาแกน                15 หน่วยกิต 

                   วิชาเนื้อหาบังคับ            49 หน่วยกิต 

                   วิชาเนื้อหาเลือก            17 หน่วยกิต 

                   กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6 หน่วยกิต 

 ซ่ึงในกลุ่มน้ีเป็นจุดเด่นของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการให้นักศึกษาท่ี

สําเร็จการศึกษาออกไปมีความสามารถในการประกอบการธุรกิจขนาดย่อมได้ 

                  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    3. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของ

อาจารย์ประจําหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี และตรวจสอบความถูกต้องของ

คํานําหน้าชือ่ ชื่อ สกุล ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน  

    4. เม่ือเสร็จส้ินการปรับปรุง จึงย่ืนต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กันยายน 

2558 

    5. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในป ี

พ.ศ. 2555 (ซ่ึงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจาก สกอ.เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2555) และได้เปิดรับ

นักศึกษาเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 1/2555 

   6. จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

พ.ศ.2557 (มคอ.1) ตามประกาศ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ใช้ตามเกณฑ์ (มคอ.1) วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม 

ศาสตร์ หลักสูตรได้วางแผนเพื่อดําเนินการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ซ่ึงจากการพิจารณา มคอ.1 ในการประชุมครั้งที่ 2 นัดพิเศษ/2559 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พบว่า กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีการเพิ่มรายวิชาหลักสถิติ และในกลุ่ม

รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ที่ต้องให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ มคอ.1 และมีกลุ่มวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 24 หน่วย

กิต มอบประธานหลักสูตรดําเนินการแจกแจงรายวิชาออกเป็นหมวดหมู่เพื่อการประชมุยกร่างหลักสูตร

ครั้งต่อไป 

การดําเนินการ (D) 

    1. หลักสูตรมีเกณฑ์การพิจารณากําหนดผู้สอนตรงสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนในแต่ละรายวิชา 

    2. หลักสูตรจัดส่งรายชื่อผู้สอนเพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 

    3. หลักสูตรมีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู้ (มคอ.3, มคอ.4) และกํากับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบและกลไก

ของหลักสูตร (ในภาพรวม) 

    4. หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจากหน่วยงานโภชนาการจากโรงพยาบาล เชฟจาก
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ผลการดําเนินงาน 

โรงแรม และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน มามีส่วนร่วมในการจัดทําและ

ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นกรรมการร่าง

และวิพากษ์หลักสูตร ซ่ึงกรรมการท้ัง 2 ชุดนี้ต้องไม่ซํ้ากัน กําหนดการร่างหลักสูตรเป็นวันพุธที่ 30 มีนาคม 

2559 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ภายนอก) ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ผศ. สุจิตรา  เทพไชย  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 ผศ. จินภา  นราคร  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 นางสาวเกศนีย์  สุภัทรชัยวงศ์ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต นักโภชนาการโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 นายธรรมนูญ  กาบสิทธิ์  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  Chef จากบริษัท เซิร์ฟเฮ้าส์ ไทยแลนด์ จ. 

ภูเก็ต 

 นางสาวสุกฤตา  คาน  ตัวแทนศิษย์เก่า 

 นางสาวดวงทิพย์  มณีน้อม ตัวแทนศิษย์เก่า 

ทั้งนี้ในการปรับปรุงหลักสูตร ต้องพิจารณาจาก มคอ.1 ของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เป็นเกณฑ์ 

แบบฟอร์มในการทําหลักสูตร ให้ประธานฯ ประสานกับทางคณะฯ และจะต้องมีการนัดประชุมย่อยเพื่อ

จัดทําร่างหลักสูตรภายในโปรแกรม โดยกําหนดเป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 – 17.00 น. 

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

กําหนดการวิพากษ์หลักสูตรเป็นวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 นางสาวแววตา  เอกชาวนา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักโภชนาการโรงพยาบาลบํารุงราษฏร์ 

 นางสาวสาวิตรี  ณุวงศ์ศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 นางสาวโสภา  บุตรมาตา  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตฝ่ายสนับสนุนโภชนาการ  

โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ 

 นายอนุสรณ์  จันทมุณี  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต Chef 

    5. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ (มคอ.1) และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 32 ตอน

พิเศษ 52 ง วันที่ 6 มีนาคม 2558 น้ัน ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรจึงต้องดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

เน่ืองจากครบรอบระยะ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2552 โดยกําหนดใช้เพื่อรองรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 และจากข้อกําหนดของ มคอ.1 น้ัน ทํา

ให้หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรายวิชาในหลักสูตรเดิมเพื่อให้เป็นไปตาม มคอ.1 ดังน้ี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 

1. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

1. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ปรับปรุง 

ป ีพ.ศ.2559 
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ผลการดําเนินงาน 

2.ปรัชญาของหลักสูตร 

    เพิ่มพูนความรู ้เชิดชูคุณธรรม นําทักษะ

วิชาชีพ สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

2.ปรัชญาของหลักสูตร 

ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นําทอ้งถิ่นพัฒนา 

เพื่อความสอดคลอ้ง

กับปรัชญาของคณะ

และมหาวิทยาลัย 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม          อาจารย ์

    นายพรชัย  พทุธรักษ ์                 อาจารย ์

    นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ ์อาจารย ์

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  อาจารย ์

    นายพรชัย  พทุธรักษ ์         อาจารย ์  

    นางทัศนา  ศิรโิชต ิ            ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

    นางสาวสลัวา  ตอป ี          อาจารย ์ 

    นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ ์อาจารย ์

ปรับเปลี่ยนอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร

ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ระดับ

ปริญญาตร ีพ.ศ.

2558 

4. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

                              ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

4.จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

                                ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

ปรับลดจํานวน    

หน่วยกิตลง เพื่อให้

สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร ์  

5. โครงสร้างหลักสูตร 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  - กลุ่มวิชาภาษาและฯ 

  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ฯ   

    หมวดวิชาเฉพาะ       

    กลุ่มวิชาเนื้อหา 

 - วิชาแกน  

       - วิชาเนื้อหาบังคับ

 - วิชาเน้ือหาเลือก   

    กลุ่มวิชาวิทยาการฯ 

    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 

    หมวดวิชาเลือกเสรี

                     รวม 

  

   30   

     9   

 6   

 6   

 9   

95  

81   

15   

49   

17   

6   

8   

6  

131  

  

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต   

5. โครงสร้างหลักสูตร 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    -  กลุ่มวิชาภาษาและฯ 

    -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ฯ 

    -  กลุ่มวิชาคณิตศาสตรฯ์ 

    หมวดวิชาเฉพาะ       

     กลุ่มวิชาแกน  

     กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน         

        -  วิชาเฉพาะด้านบังคับ   

        -  วิชาเฉพาะด้านเลือก 

        -  วิชาฝึกประสบการณ ์

    หมวดวิชาเลือกเสรี 

      รวม   

 

30  

12   

9   

9   

89   

18   

18   

 53   

27   

18   

8   

6  

125   

 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต    

หน่วยกิต    

หน่วยกิต    

หน่วยกิต    

หน่วยกิต    

หน่วยกิต    

หน่วยกิต    

หน่วยกิต    

หน่วยกิต    

หน่วยกิต    

หน่วยกิต    

 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กําหนดหน่วยกิตตาม

มหาวิทยาลัย 

- หมวดวิชาเฉพาะ 

ปรับเปลี่ยนตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร ์  

   

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

    เม่ือเสร็จส้ินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนซ่ึงได้สอนตามคําอธิบายรายวิชาท่ีกําหนด

แล้ว จะต้องจัดทํา มคอ.5 และทําการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เพื่อท่ีจะได้วัดผลการเรียนรู้และ

ความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซ่ึงจะนําผลการทวนสอบท่ีได้ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

ของ มคอ.3 ในภาคการเรียนถัดไป  
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ผลการดําเนินงาน 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

    เมื่อพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบว่าบางรายวิชานักศึกษาส่วนใหญ่สอบตก และมีการถอนรายวิชา

จํานวนมาก อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจึงประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เพื่อ

หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดยพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก 

1. ความยากของเนื้อหาสาระ ทําให้คะแนนสอบตํ่า ซ่ึงแก้ไขได้โดย ให้นักศึกษาที่มีปัญหา เข้าพบ 

อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทําแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจมาก

ข้ึน ทั้งน้ีตัวของนักศึกษาเอง ต้องเพิ่มความขยัน และหม่ันหาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นด้วย  

2. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาค่อนข้างอ่อน ปัญหาที่เกิดข้ึนน้ีเกิดจากความรู้ก่อนเข้าเรียนใน 

ระดับอุดมศึกษาค่อนข้างอ่อน ทําให้เรียนไม่ทันเพื่อน และไม่สามารถสร้างความรู้ต่อยอดได้ วิธีแก้ไขคือ 

อาจารย์ผู้สอน สอนปรับพ้ืนฐาน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกัน และสามารถเรียนรู้

เรื่องราวต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันได้ 

3. เมื่อนักศึกษาไม่สามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่กําหนด ต้องแนะนําให้นักศึกษารีบ 

ลงทะเบียนรายวิชาที่ตกค้างให้เร็วที่สุด เพราะรายวิชาส่วนใหญ่ต้องเรียนต่อเนื่องกัน หากตกค้างรายวิชาใด

ไว้ ก็ไม่สามารถเรียนรายวิชาตัวถัดไปได้ ส่งผลให้จบการศึกษาล่าช้า 

นอกจากน้ี ได้นําผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษามาพิจารณา เพ่ือแก้ไขตามผลประเมิน รวมถึง

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

    จากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกรรมการทวนสอบเป็นคณะกรรมการประจําหลักสูตร

น้ันหลักสูตรได้ดําเนินการเสนอชื่อกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร ซ่ึงได้ส่งรายชื่อกรรมการภายในวันที่ 

26 เมษายน 2559 เสนอให้ ดร.นิศากร วิจิตสมบูรณ์ และอาจารย์นันธิดา  ลิ่มเสฏโฐ เป็นกรรมการ

ภายนอกหลักสูตรเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษา เพื่อความถูกต้องเท่ียงตรงของการดําเนินการทวน

สอบมากขึ้น 

    หลักสูตรได้มีการเสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ เม่ือวันที่ 23 กันยายน 

2558 ตามหนังสือที่ ศธ0506(4)/2920 และแบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ทั้งน้ีในปีการศึกษา 

2558 หลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เน่ืองจากครบรอบระยะ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยกําหนดใช้เพื่อรองรับนักศึกษาในปีการศึกษา 

2560 ซ่ึงมีการดําเนินการวิจัย “รายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์” เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการนํามาปรับปรุงหลักสูตรโดยการ

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ระหว่างขั้นตอนในการเสนอให้คณะกรรมการชุดต่างๆ พิจารณา จนถึงสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอสํานักงานการอุดมศึกษาต่อไป  
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

5.1-0-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3392/2553 
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หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

5.1-0-2 มคอ.2 

5.1-0-3 มคอ.5 

5.1-0-4 มคอ.7 

5.1-0-5 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2559 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 ข้อ 3 ข้อ 

2 คะแนน 

4 ข้อ 

3 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

จุดแข็ง 

หลักสูตรออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรสํารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรของนักเรียน ควบคู่กับสํารวจความต้องการใช้ 

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร เพือ่ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึง

ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมาย

ให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถ

จากผู้รู้จริงสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ

กําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ต้ังแต่

กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่

ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนา

นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้ส่ือเทคโนโลยี และทําให้นักศึกษา

เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และ

สนับสนุนการเรียนรู้  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการ

เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้นในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ

หรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

- การกําหนดผู้สอน 

- การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางวังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท์  : 089-6595459 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท์  : 089-6595459 
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เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด
ในการ

กํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 

- มรีะบบมกีลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่
ด ีโดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ยืนยนั 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

การกําหนดผูส้อน  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 

มคอ.4) 

เป้าประสงค์ (O) 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรได้กําหนดระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน ดังน้ี ประธานหลักสูตรรับรายวิชาท่ีเปิดสอนแล้วประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อกําหนดผู้สอน

รายวิชา จากน้ันจัดทํา มคอ.3 ตามกําหนดเวลา โดยผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ทํา มคอ.3 ร่วมกัน  จากน้ันจึง

นําไปสอน ขณะท่ีสอนมีการทวนสอบการทํางานระหว่างภาค  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  

นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ หากไม่ผ่านการประเมินจะต้องร่วมประชุมกับอาจารย์ประจํา

หลักสูตร เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนโดยนําผลการดําเนินงานที่มีข้อควรปรับปรุงไป
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ผลการดําเนินงาน 

ปรับปรุงในการทํา มคอ.3 ในการสอนครั้งต่อไป หลังส้ินสุดภาคการศึกษามีการจัดทํา มคอ.5 ภายใน 30 

วัน  จากน้ันประเมินระบบและกลไกต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบ

กระบวนการและกลไกว่าสามารถวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามความ

ต้องการของหลักสูตรหรือไม่ และพบว่าควรปรับปรุงโดยเปลี่ยนข้ันตอนรับรายวิชาท่ีเป็นขั้นตอน การ

ประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อจัดสรรรายวิชาที่เปิดสอน 

การวางแผน (P)  

    1. สํานักวิชาการและงานทะเบียน (สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ส่งรายวิชาที่เปิดสอนในปี

การศึกษา 2558 มายังโปรแกรมวิชา 

    2. โปรแกรมวิชา มอบหมายให้หลักสูตรดําเนินการจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชาซึ่งอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ได้ประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารย์ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน

โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการเรียน 

คําอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ของผู้สอนที่สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา 

พร้อมทั้งพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สอนในหลักสูตร นํามาจัดตาม

คุณสมบัติผู้สอนและวางแผนจัดผู้สอนให้เหมาะสมในแต่ละรายวิชา 

    3. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนไปยังโปรแกรมวิชาเพื่อส่งไปยัง สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

    4. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ และเปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนส่วนการ

จัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือและทบทวนข้ันตอน

การดําเนินงานตั้งแต่การเตรียมการ จัดทําเอกสาร มคอ.3 ที่กําหนดเน้ือหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใช้สื่อเทคโนโลยี 

มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสู่การเรียน

การสอน และนําไปช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้สอนในหลักสูตรต่อไป รวมทั้งมีการวางแผนให้มีการทวนสอบ

ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้มีการจัดการเรียน การสอน 

การดําเนินการ (D) 

    ตามปฏิทินกําหนดการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3) การจัดทํารายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ 4) และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ 5) ประจําปีการศึกษา 2558 โดยมี

กําหนดส่ง มคอ 3 และ มคอ 4 ประจําปีการศึกษา 2/2558 ภายในวันที่ 21-30 ธันวาคม 2558 และ

กําหนดส่งมคอ 5 ประจําปีการศึกษา 1/2558 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ถึง 10 มกราคม 2559 น้ัน 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกนัจัดทํากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2558 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

    - การจัดทํา มคอ 3 และ มคอ 5 ตามแบบแผนของการจัดทํามีส่วนที่สัมพันธ์ดังน้ี  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย รหัสและชื่อรายวิชา  จํานวนหน่วยกิต  หลักสูตร 

และประเภทของรายวิชา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  



65 
 

ผลการดําเนินงาน 

เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  สถานที่เรียน  วันที่จัดทําหรือ

ปรับปรุง และรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ มคอ 5 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  

-  จุดมุ่งหมายของรายวิชาต้องอ้างอิงเนื้อหาจากเล่มหลักสูตรฯ (มคอ 2) ในส่วน 

ที่เป็นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) ซ่ึง สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก และ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

   -  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ซ่ึงส่วนนี้ควรนําข้อมูลใน มคอ 5 

(2/2557) หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง ข้อ 6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปี

การศึกษาต่อไป มาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษานี้ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ ประกอบด้วย 

 -  คําอธิบายรายวิชา ที่อ้างอิงข้อมูลจากเล่มหลักสูตรฯ (มคอ 2) 

 -  จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

 -  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ 

นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงควรดําเนินการรายการตรวจสอบ

วิธีการสอน และวิธีการประเมินผลท่ีสัมพันธ์กับ มคอ 5 หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบ

กับแผนการสอน ข้อ 2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของ

รายวิชา และข้อ 2.4 ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

  หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ประกอบด้วย 

   -  แผนการสอน ระบุคาบที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง ซ่ึงสัมพันธ์กับ มคอ 5 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน ข้อ 2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริง

เทียบกับแผนการสอน และข้อ 2.2 หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

   -  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ระบุผลการเรียนรู้ กิจกรรม สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมินผล ซ่ึงสัมพันธ์กับ มคอ 5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

ข้อ 3.6 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา และหมวดที่ 6 แผนการ

ปรับปรุง ข้อ 6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน และข้อ 6.2 ความคลาดเคลื่อนด้าน

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

  หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบด้วย ตําราและเอกสารหลัก 

เอกสารและข้อมูลแนะนํา และเอกสารและข้อมูลแนะนํา 

                      หมวดที่ 7 การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ประกอบด้วย        

                                 -  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา กลยุทธ์การ 
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ประเมินการสอน การปรับปรุงการสอน ซ่ึงสัมพันธ์กับ มคอ 5 หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา ข้อ 5.1 ผล

การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) และข้อ 5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

   -  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ซ่ึงสัมพันธ์กับ 

มคอ 5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ข้อ 3.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา 

   -  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึง

ควรดําเนินการจากข้อมูลที่อ้างอิงใน มคอ 5 (2/2557) หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ    

ข้อ 4.1 ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก  

             -  การจัดทํารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ 4) เป็นข้อมูล 

เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึก

ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซ่ึงจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของ

หลักสูตร โดยจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ  

ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการใน

การปลูกฝังทกัษะต่างๆตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสําเร็จตาม

จุดมุ่งหมาย รวมท้ังเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม หลักสูตรฯ ต้องดําเนินการจัดทํา มคอ 4 ประจําปีการศึกษา 2558 เนื่องจาก

มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์ฯ โดยการจัดทําควรมีเนื้อหาที่ประกอบด้วย

รายละเอียด 7 หมวดดังน้ี หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา และหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึก 

ประสบการณ์ภาคสนาม 

 โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้อาจารย์ดํารงค์เกียรติ  ศรีเทพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายฝึก

ประสบการณ์ฯ ของนักศึกษาประจําหลักสูตร เป็นหัวหน้าในการดําเนินการจัดทํามคอ 4 

          อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน โดยนําข้อมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารย์ผู้สอน แจ้งแก่ผู้สอนแต่ละรายวิชา แจ้ง

รายชื่อผู้สอนพร้อมกลุ่มเรียน/ชั้นปี แก่สํานักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตารางเรียน

และชี้แจงทําความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อผู้สอนดําเนินการทํา มคอ.3 ส่งออนไลน์เข้า

ระบบก่อนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และกรรมการประจําหลักสูตรได้เน้น

ย้ําให้ผู้สอนหรือผู้สอนในรายวิชาเดียวกันจัดทํารายละเอียดของมคอ.3 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหา

และกิจกรรมให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้อาจารย์ผู้สอนได้ดําเนินการทวนสอบท้ังในส่วนของการทวนสอบ

ข้อสอบในแต่ละครั้ง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หลังจากเสร็จสิ้นการ

เรียน การสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการประจําหลักสูตร ซ่ึงการจดัทํา

และการส่งของผู้สอนเป็นไปตามกําหนดทุกรายวิชา ก่อนการปฏิบัติการสอนโดยในเน้ือหาสาระของรายวิชา 
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ผู้สอนได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย นําเนื้อหาสาระที่ให้บริการ

วิชาการรวมทั้งการทํางานวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

    เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ที่กําหนด นักศึกษาที่เรียนในแต่ละกลุ่ม แต่ละวิชาได้ประเมิน

การสอนของผู้สอนโดยออนไลน์ผ่านระบบของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินใน

ประเด็นการช้ีแจงทําความเข้าใจด้านการเรียนแก่นักศึกษา ความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน 

การให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหา การใช้สื่อ การประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน พฤติกรรมการ

สอนเช่นการตรงต่อเวลา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น เป็นต้น และผู้สอนได้นําผลการ

ดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบในแต่ละรายวิชาว่านักศึกษา

เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยจัดทาํรายงานผลการเรียนการสอนคือจัดทํา มคอ.5 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาต่อ (A) 

   เมื่อได้จัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้จัดทํารายงานการ

เรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทํา มคอ.

5 ส่งภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคเรียน อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ดําเนินการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดใน มคอ.3 และนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจัดทํารายงาน 

มคอ.7 เพื่อนําไปพิจารณาควบคู่กับรายงานผลการวิจัย เพือ่บูรณาการกบัการเรียนการสอนในปีการศึกษา

2559 ต่อไป 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

-  มีการนํากระบวนการการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่หยองรสเครื่องแกงมัสม่ันการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากวุ้นมะพร้าวมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการแปรรปูและ

การถนอมอาหารโดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติแปรรูปไก่หยอง และวุ้นมะพร้าวจากสูตรที่ได้พัฒนาจากการวิจัย 

-  มีการนํากระบวนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเรื่องการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี ที่ทาง

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ ร่วมถึงกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ เช่น สืบสาน

ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง การแข่งขันทําอาหารและขนมไทย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน เช่น

วิชาอาหารไทย ขนมไทย การแกะสลักผกัและผลไม้การจัดดอกไม้และงานใบตอง เป็นต้น 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

5.2-0-1 มคอ.3 

5.2-0-2 มคอ.5 

5.2-0-3 มคอ.7 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

4 ข้อ 5 ข้อ 

4 คะแนน 

5 ข้อ 

4 คะแนน 

   

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.2 

จุดแข็ง 

1.  หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาในการกาํหนดผู้สอน การกํากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา 

แผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 2.  หลักสูตรมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษา

เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและนําไปสู่การ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทําให้นักศึกษาสามารถ

ประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จน

เกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เ พื่อ

จุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการ

จัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งน้ี ความเหมาะสม

ของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี

คุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตาม

สภาพจริง  (authentic assessment)มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อน

ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world)และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

(feedback) ที่ทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่

สะท้อนระดับความสามารถที ่แท้จร ิงของนักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้อง ใ ห้

ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ 

การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วยในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานท้ังหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้

ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้  : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท์  : 089-6595459 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท์  : 089-6595459 
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เกณฑ์การประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด
ในการ

กํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 

- มรีะบบมกีลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่ด ี

โดยมหีลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏิบัติทีด่ีได้

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาการกํากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 

เป้าประสงค์ (O) 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรได้กําหนดระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน ดังน้ี มีการประชุมทบทวนและวาง

แผนการประเมินผู้เรียน จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  ดําเนินการสอน (จัดกระบวนการเรียนรู้) ตาม มคอ.3 

และ มคอ.4 ออกแบบเครื่องมือประเมิน มีกรรมการทวนสอบเครื่องมือประเมิน แล้วจึงนําไปใช้ประเมิน

ผู้เรียนเป็น 3 ส่วน คือ ประเมินงานระหว่างภาค  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  หลังจาก

ผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้ว มีคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตรพิจารณาการตัดสินผลการเรียนอีก

ครั้งหนึ่ง จากน้ันผู้สอนจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และทํา มคอ.7 เม่ือสิ้นปีการศึกษา  

จากน้ันประเมินระบบและกลไกต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สอนมีข้อมูลใน

การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนประเมินตนเองเป็น และพัฒนาวิธีเรียนของตนเองได้ 
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ผลการดําเนินงาน 

ตลอดจนให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และพบว่าควรปรับปรุงให้มีระบบการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

การวางแผน (P) 

    หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้

ใน มคอ.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดนํ้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับ

จุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบ

อัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการ

ปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการกํากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ มีการควบคุมการประเมินผลการ

เรียนรู้ในรายวิชาที่มีรายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกันโดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

    1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) เพื่อกําหนดมาตรฐานการ 

เรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 

3. อาจารย์ผู้สอนดําเนินการสอนและใช้วิธีการประเมินตามข้อตกลงใน มคอ.3 

4. ระบุช่วงเวลาในการจัดการทวนสอบข้อสอบก่อนการสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 

5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 

ด้าน ส่งมายังหลักสูตร 

6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษาในหลักสูตร 

    หลักสูตรได้วางแผนการทวนสอบโดยใช้รูปแบบของคณะ ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอนซึ่งจะประกอบไป

ด้วย เอกสาร 5 ชุด คือ ทส.01-ทส.05 ไฟล์เอกสารมีให้ดาวโหลดจากหน้าเว็บของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รายละเอียดของเอกสารแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยเอกสารดังต้อไปนี้คือ  

 ทส.01 เป็นเอกสารทวนสอบแผนการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 ของ

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละเทอม ซ่ึงถ้า มคอ.3 วิชาใดที่ผ่านที่ประชุมทวนสอบแล้วไม่มีการแก้ไขกไ็ม่ต้อง

ทํา ทส.2 เพราะ 

 ทส.02 คือ แบบรายงานผลการทวนสอบ มคอ.3 เป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าได้ทําตามการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน มคอ.3 

หรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้อง ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องมีการรายงานการแก้ไขปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นความ

สอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กําหนดไว้ในหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ หรือวิธีการสอน 

และวิธีการประเมิน ถ้าหากไม่มีความสอดคล้องต้องมีการรายงานการปรับปรุงแก้ไขในแบบฟอร์ม ทส.02 

กลับมายังคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตรพิจารณา 

 ทส.03 คือ แบบประเมินเพื่อทวนสอบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเอง
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เกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังการเรียนวิชาน้ันๆ ซ่ึงจะต้องดําเนินการให้

นักศึกษาทําแบบประเมินหลังจากที่ปิดคอร์สการเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา ส่วนข้อคําถามที่

ประเมินให้เอาเฉพาะประเด็นที่เป็นองค์ดําในหลักสูตร เท่าน้ัน 

 ทส.04 คือ แบบแจ้งผลการพิจารณาการทวนสอบ : กรณีข้อสอบ และค่าระดับข้ัน (เกรด) ในส่วน

ของข้อสอบจะมีการพิจารณาดูว่าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค มีลักษณะสามารถวัดผลการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุในมคอ.3 ได้หรือไม่ และค่าระดับเกรด มีความผิดปกติหรือไม่อย่างไร และถ้า

หากข้อสอบ และเกรด มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ต้องทํา ทส.05 เพราะ 

 ทส.05 คือ แบบรายงายผลการทวนสอบ: กรณีข้อสอบ และค่าระดับข้ัน (เกรด) ที่ได้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุในมคอ.3 ต่อคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

 ดังน้ัน ถ้ารายวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านสอนไม่ต้องมีการปรับแก้อะไร ก็จะมีเอกสารทวนสอบที่

จะต้องส่ง 3 ชุดคือ ทส.01 ทส.03 และ ทส.04 แต่หากมีการปรับปรุงแก้ไข ก็จะต้องเพิ่มเอกสาร ทส.02 

หรือ ทส.05 แล้วแต่กรณี หรืออาจจะท้ังสอง 

การดําเนินการ (D) 

 จากข้อมูลที่ได้วางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนได้ดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ใน

รายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว นําไปแจ้งให้ผู้เรียนทราบทั้ง

วัตถุประสงค์การสอน หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑ์การประเมิน ฯลฯ ให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมปรับปรุงแนวทางการประเมิน และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในส่วนของการ

ประเมินผู้เรียนอาจารย์ผู้สอนได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินท่ีใช้ในการ

ประเมินแต่ละช่วงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3 รวมทั้งร่วมกันทวนสอบในส่วนของข้อสอบ ความเหมาะสมของ

เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ปรับปรุง และทําเป็นเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่สมบูรณ์ และ

นําไปใช้ประเมินผู้เรียนในช่วงเวลาที่กําหนดและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยผู้สอน

รับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลย่อยท่ีสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน คณะและผู้ส่วนร่วม

รับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่กําหนด และนักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินกลางภาค ผู้สอนเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองเพ่ิมและให้สอบซ่อมได้ในระหว่างเรียน และหลังจาก

เสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่

ระบุไว้ใน มคอ.3 รวมทั้งทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และประเมินผลสรุป

รวมตามเกณฑ์การประเมินและตัดสินผลการเรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบโดยออนไลน์ผ่านระบบและส่ง

เอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติเกรดต่อไป จากการทวนสอบการออกข้อสอบวัดผลปลายภาค

เรียน ประจําปีการศึกษา 2/2558  

    จากที่ประชมุหลักสูตรครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ได้ดําเนินการทวนสอบข้อสอบ

วัดผลปลายภาคเรียน ประจําปีการศึกษา 2/2558 มีข้อเสนอแนะให้อาจารย์แต่ละท่านปรับปรุงแก้ไข

ข้อสอบดังต่อไปนี้ 

 -อาจารย์พรชัย  พุทธรักษ์ ให้ปรับแก้รูปแบบของข้อสอบ โดยเพิ่มเติม การตีกรอบแบ่งคอลัมน์ ให้
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ผลการดําเนินงาน 

ชัดเจน และเรียงข้อคําตอบตามความยาวของรูปประโยค ให้เหมือนกันทุกข้อ 

 -อาจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม พบว่ามีข้อสอบผิด และได้ดําเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย 

 -อาจารย์ทัศนา  ศิริโชติ ปรบัแก้คําผิด และเพิ่มเติมใบปะหน้าข้อสอบพร้อมคําชี้แจงให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

 -อาจารย์ดํารงค์เกียติ  ศรีเทพ ปรับแก้การเรียบเรียงคําให้เป็นประโยคคําถามที่สมบูรณ์ ในการ

ออกข้อสอบแบบข้อเขียน ปรับรูปแบบการออกข้อสอบให้มีความหลากหลาย แก้คําที่ผิด และข้อสอบที่เป็น

แบบเลือกตอบต้องปรับให้มีคําตอบที่ถูกต้องชัดเจนเพียงคําตอบเดียวเพราะมีคําตอบที่ถูกมากว่า 1 ข้อ 

และให้มีการจัดแบ่งข้อสอบที่เป็นแบบเลือกตอบออกเป็น 2 คอลัมน์ พร้อมตีกรอบให้ชัดเจน  

 -อาจารย์วิภาวรรณ  วงศ์สดุาลักษณ์ ข้อสอบมีลักษณะคําถามเชิงปฏิเสธมากเกินไป และควรจะ

เรียงข้อคําตอบตามความยาวของรูปประโยค ให้เหมือนกันทุกข้อ  

    หลักสูตรได้ออกแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน โดยกําหนดให้อาจารย์ทุกท่าน

ต้องมีคะแนนเก็บแบ่งตามเกณฑ์ที่ให้ไว้ใน มคอ.3 ซ่ึงจะต้องมีคะแนนเก็บคะแนนระหว่างภาค คะแนน

รายงาน คะแนนจิตพิสัย และคะแนนสอบปลายภาค และต้องมีการแจ้งผลคะแนนเก็บให้กับนักศึกษาได้รับ

ทราบก่อนการสอบปลายภาค 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน อาจารย์ประจําหลักสูตร ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการได้กํากับติดตามอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 โดยการทวนสอบ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งระหว่างภาคและปลายภาค ซ่ึงจัดทําโดยอาจารย์ผู้สอนที่ดําเนินการ

สอนร่วมกันในแต่ละรายวิชา และนําส่งอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน 

ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจ้งแก่ผู้เรียนแล้ว ผู้เรียนดําเนินการประเมินผู้สอนโดยออนไลน์ผ่านระบบ 

ผู้สอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผู้เรียน นํามาเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

(มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดการเรียนการสอน เช่นในภาคเรียนที่ 2/2557 ผู้สอนได้ส่งออนไลน์ผ่าน

ระบบในวันที่ 21 มิถุนายน 2558 และส่งเป็นเอกสาร มคอ.5 ไปยังคณะ คณะได้ดําเนินการตรวจสอบและ

รวบรวมส่งให้อาจารย์ประจําหลักสูตรนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 

60 วันนับแต่วันเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาต่อ (A) 

    นําผลที่ได้จาก มคอ 5 และ มคอ 7 ของปีการศึกษา 2557 มาใช้ในการจัดทําและปรับปรุงมคอ 3 เพื่อใช้

ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2558 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 

5.3-0-1 มคอ.3 

5.3-0-2 มคอ.5 

5.3-0-3 มคอ.7 



74 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 

5.3-0-4 เอกสารการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

การประเมินผู้เรียน 4 ข้อ 4 ข้อ 

3 คะแนน 

5 ข้อ 

4 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.3 

จุดแข็ง 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรควรประสานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชานอกหลักสูตร ในการดําเนินการทวนสอบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

 

 

  



75 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ (P) 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7  

ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําปีในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้  : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท์  : 089-6595459 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท์  : 089-6595459 
 

เกณฑ์การประเมิน 

- มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 0 

- มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ีมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 

- มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.00 

- มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.50 

- มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.75 

- มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ีมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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ผลการดําเนินงาน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร 

อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

- อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผนการบริหาร

และพัฒนาอาจารย์ 

- อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการ

ประชุม เ พื่ อวางแผนการรั บ

นักศึกษา 

- อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อติดตามผลการรับ

นักศึกษา 

- อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมการจัดทํา และติดตาม 

การจัดทํา มคอ.3  

- อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมการจัดทํา และติดตาม 

การจัดทํา มคอ.5 และการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิกระบวนการ

เรียนรู้  

- อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมวางแผนการเตรียมความ

พร้อมแก่นักศึกษา 

- อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมการจัดทํา และติดตาม 

- รายงานการ 

ประชุมครั้งที่ 

6/2559, 9/2559 

และ 10/2559 

- รายงานการ 

ประชุมครั้งที่ 

6/2559 

 

- รายงานการ 

ประชุมครั้งที่ 

3/2558 

 

- รายงานการ 

ประชุมครั้งที่ 

7/2559 

 

 

- รายงานการ 

ประชุมครั้งที่ 

7/2559 

 

 

- รายงานการ 

ประชุมครั้งที่ 

7/2559 

 

- รายงานการ 

ประชุมครั้งที่ 

8/2559 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

การจัดทํา มคอ.7 

2. มีรายละเอียดขอหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่ งชาติ  หรื อมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มี

รายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

มคอ.2   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี ) ตามแบบ มคอ .3 และ

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตาม

แบบ มคอ.3 ครบทุกรายวิชา

ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2558 

และ 2/2558 ดังน้ี 

- มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 1/2558 

จํานวน 14 รายวิชา 

- มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2558 

จํานวน 9 รายวิชา 

มคอ.3   

4. จัดทํารายงานผลการ 
ดําเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชาตามแบบ

มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด

ภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบ

ทุกรายวิชา 

- มคอ.5 ภาคเรียนท่ี 1/2558 

จํานวน 14 รายวิชา 

- มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/2558 

จํานวน 9 รายวิชา 

มคอ.5   

5. จัดทํารายงานผลการ 
ดําเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง

ส้ินสุดปีการศึกษา 

มคอ.7   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง  

5 ท่าน ประชุมร่วมกันเพ่ือทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

- แบบทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์

ระดับรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดิสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนด

ใน มคอ.3 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ 

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 

- แบบทวนสอบ

ข้อสอบ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน  

กลยทุธ์การสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปี

ที่แล้ว 

- มคอ.7 (2557)  

- มคอ.7 (2558)  

  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคน  

ได้ รั บการปฐมนิ เทศหรื อ

คําแนะนําด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

หลักสูตรจึงได้ดําเนินการ

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อชี้แจง

เกี่ยวกับ มคอ.2 และ

รายละเอียดต่างๆ ในการบริงาน

งานของหลักสูตรในลําดับต่อไป 

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 9/2559  

การปฐมนิเทศ

อาจารย์ใหม่ 

  

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับ 

การพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึง

ครั้ง 

อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปลีะหน่ึงครั้ง 

รายละเอียดการ

พัฒนาตนเองของ

อาจารย์ประจํา

หลักสูตร 

  

10. จํานวนบุคลากร 
สนับสนุน การเรียนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

11. ระดับความพึงพอใจของ 
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรมีการสํารวจความพึง

พอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร และผล

การประเมินความพึงพอใจ อยู่

ในระดับมาก คิดเป็น 4.39 

รายงานสรุปผล

การประเมิน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

คะแนน 

12. ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้ ใ ช้บัณฑิตที่ มี ต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรมีการสํารวจความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

บัณฑิตใหม่ และผลการประเมิน

ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

คิดเป็น 5.00 คะแนนแต่มี

จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมิน

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (น้อยกว่า

ร้อยละ 20) 

รายงานสรุปผล

การประเมิน 

  

จํานวนตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5  5 ตัวบ่งชี้ (1-5)   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5  ร้อยละ 100   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11 ตัวบ่งชี้  

(1-9,11,12) 

  

จํานวนตัวบ่งช้ีในปีน้ีที่ดําเนินการผ่าน 10ตัวบ่งชี ้   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้(ที่ดําเนินการผ่าน) ร้อยละ 90.90   
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

5.0 คะแนน 

ร้อยละ 90.90 

4.50 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.4 

จุดที่ควรพฒันา 

1. หลักสูตรมีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในบางข้อเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

2. การได้มาซ่ึงข้อมูลการประเมินจากบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปอย่างล่าช้า 

 

 



80 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. หลักสูตรควรดําเนินการขอการจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรองรับการทํางานด้าน 

เอกสารของหลักสูตร 

 2. เพิ่มช่องทางในการประเมิน และกําหนดวันเวลาตอบกลับข้อมูลให้ชัดเจน 

สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง 

1.  หลักสูตรออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.  หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาในการกาํหนดผู้สอน การกํากับติดตาม และตรวจสอบการ 

จัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 3.  หลักสูตรมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

4.  หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  ควรสํารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรของนักเรียน ควบคู่กับสํารวจความต้องการใช้ 

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร เพือ่ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.  หลักสูตรควรดําเนินการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอนนอกหลักสูตร โดยเฉพาะวิชาแกน (ฟิสิกส์พื้นฐาน เคมีพ้ืนฐาน ชีววิทยาพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์) ซ่ึงจัดเป็นรายวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตร 

3.  หลักสูตรควรประสานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชานอกหลักสูตร ในการดําเนินการทวนสอบ 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา 

1. หลักสูตรมีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในบางข้อเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

2. การได้มาซ่ึงข้อมูลการประเมินจากบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปอย่างล่าช้า 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. หลักสูตรควรดําเนินการขอการจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรองรับการทํางานด้าน 

เอกสารของหลักสูตร 

 2. เพิ่มช่องทางในการประเมิน และกําหนดวันเวลาตอบกลับข้อมูลให้ชัดเจน 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 
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ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.62 
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องค์ประกอบที่ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความ

พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ 

เทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ห้อ งสม ุด  หนัง ส ือ  ตํา ร า  สิ ่ง พ ิมพ ์ วารสาร  ฐานข ้อม ูล เ พื ่อ ก า รส ืบค ้น  แหล ่ง เ ร ีย นรู ้ สื ่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯส่ิงสนับสนุนเหล่าน้ีต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดย

พิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ใน

การรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่ง ช้ี น้ี ใ ห้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในคะแนนระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน และ

ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี้  : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท์  : 089-6595459 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท์  : 089-6595459 

เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

- มรีะบบมี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

 พัฒนา

กระบวนการ 

 

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีการปรับปรงุ/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่
ด ีโดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ยืนยนั 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้

มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์ (O) 

    จัดสรรส่ิงสนับสนุนให้เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการประเมินความพึง

พอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

การวางแผน (P) 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนํามา

วางแผนจัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นดังน้ี 

- การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ทั้งใน 

ด้าน แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใช้สอยในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบ 

แสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนให้พร้อมสําหรับใช้

งานรวมท้ังเครือข่าย wifiของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในสํานักวิทยบริการ  

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางอาหาร 

การดําเนินการ (D) 

    หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์พรชัย  พุทธรักษ์ทําหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง 
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ผลการดําเนินงาน 

เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการท่ีจะใช้สําหรับการการเรียน การสอน ในแต่ละภาคการศึกษา โดยในส่วนของ

เครื่องมือกําหนดให้มีการลงบันทึกการใช้โดยในแต่ละครั้งของการเรียน การสอน และการทําวิจัย เพื่อเป็น

ข้อมูลในการนําไปจัดการทําแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

    หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ และมีการร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใน

ระบบโดยสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากผลการประเมิน

พบว่ายังขาดเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ และความทั่วถึงของระบบ wifiรวมถึงสภาพของอาคารเรียนไม่

เหมาะสมต่อการเรียนการสอน เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลานาน และได้รับความเสียหายจาก

ผลของอุทกภัยมาหลายครั้ง 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาต่อ (A) 

    หลักสูตรได้ดําเนินการขอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของอาจารย์และ

นักศึกษา และได้รับการจัดสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

การวางแผน (P) 

    หลักสูตรได้ดําเนินการวางแผนการขออาคารคหกรรมศาสตร์พร้อมครภุัณฑ์ โดยจากปัญหาน้ําท่วมทุก

ปีการศึกษา และสภาพอาคารเรียนที่เก่าและทรุดโทรม หลักสูตรจึงได้มีมติที่ประชุมเห็นควรให้ดําเนินการ

ขอตึกปฏิบัติการคหกรรมหลังใหม่ โดยการทําบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัยให้ออกแบบอาคาร และได้

ดําเนินการของบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 และได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ และในปีงบประมาณ 2560 ได้ดําเนินการขอครุภัณฑ์

ประกอบห้องปฏิบัติการอาหาร และได้รับอนุมัติงบประมาณ ทําให้ในอนาคตหลักสูตรจะมีความพร้อมทั้ง

ทางด้านอาคารเรียนที่ทันสมัยและมีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการของนักศึกษาอย่างทันสมัยและเพียงพอ 

หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ โดยความ

ร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดําเนินการจัดทําแบบการประเมิน ในส่วนของนักศึกษา

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้จัดทําร่วมกับสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การดําเนินการ(D) 

    หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์  

หลักสูตรดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยผ่าน

รูปแบบท้ังสองส่วนก่อนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

การประเมินการดําเนินการ(C) 
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ผลการดําเนินงาน 

อาคารคหกรรมศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง 

จากผลการประเมินในส่วนของอาจารย์ประจําหลักสูตรพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น3.88 คะแนนและผลการประเมินในส่วนของนักศึกษาใน

หลักสูตรพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น 

4.26 คะแนน 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาต่อ (A) 

    จากการได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรมีความจําเป็นต้องใช้

ครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน และได้ดําเนินการของบประมาณเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการให้

พร้อมสามารถจัดการเรียนการสอนได้  และได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบดว้ย 

6.1-0-1 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1-0-2 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1-0-3 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการตรวจการจ้างอาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 

6.1-0-4 งบประมาณ ปี 2560 ที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณแผ่นดิน ของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2557  2558 บรรลุ ไม่บรรลุ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 ข้อ 3 ข้อ 

2 คะแนน 

5 ข้อ 

4 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง 

หลักสูตรมีช่องทางให้อาจารย์และนักศึกษาได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ซ่ึงอํานวยความสะดวกและรวดเร็วต่อการได้รับผลการประเมินเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรเพิ่มช่องทางการประเมินที่หลากหลายขึ้น เพื่อรองรับกรณีท่ีระบบออนไลน์มีปัญหา 

จุดที่ควรพฒันา 

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา ต้อง 
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ตําเนินการอย่างเป็นระบบหลายขั้นตอนทําให้เกิดความล่าช้า ซ่ึงอาจไม่ทันต่อความต้องการของนักศึกษาใน

รุ่นหนือชั้นปีน้ัน ๆ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

เพิ่มช่องทางการสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมอบหมายอาจารย์ประจําวิชา  

และอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี ทําการสํารวจความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00 

คะแนนประเมินตนเองรายองค์ประกอบ 4.00 
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บทที่ 3  สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ

ภายในจํานวน 6 องค์ประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องค์ประกอบที่ ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบท่ี 1  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารการจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี

 คุณวุฒิปริญญาเอก 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารง

 ตําแหน่งทางวิชาการ 

4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 

องค์ประ 

กอบที ่
ช่ือองค์ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผ่าน 
หลักสูตร 

ได้มาตรฐาน 

2 บัณฑิต 1.98 น้อย 

3 นักศึกษา 3.67 ดี 

4 อาจารย์ 3.63 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.62 ดี 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2 –6 3.41 ดี 

หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบน้ันๆ  

2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนินงานในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ. ซ่ึงการ 

แปลผล จะเป็นการอธิบายว่า  

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.2 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.6 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.7 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.8 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.9 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.10 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.11  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.12  
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องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 4.01 คะแนน 
10 5 

(ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่า 20 %) 
0 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 4.01 คะแนน 
23x100 

ร้อยละ 79.31 3.97 
29 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 4 ข้อ 4 ข้อ 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละ 20 
1x100 

ร้อยละ 20 5.00 
5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละ 40 
1x100 

ร้อยละ 20 1.67 
5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ร้อยละ 40 
0.4x100 

ร้อยละ 20 2.00 
5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 2 คะแนน 3.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 4 ข้อ 4 ข้อ 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 
ร้อยละ 100 

(11 ข้อ) 

10x100 
ร้อยละ 90.90 4.50 

11 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 – 6 3.41 

ผลการประเมิน ดี 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบที ่
คะแนนผ่าน 

จํานวน

ตัวบ่งชี้ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน 
หลักสูตรได้

มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ย

ของทุกตัว

บ่งชี้ใน

องค์ประกอบ

ที่ 2 - 6 

2 - - 

2.1 , 2.2 

(0+3.97)/2 

= 1.99 

1.99 น้อย 

3 3 

3.1, 3.2, 3.3 

(4+3+4)/3 

=3.67 

- - 3.67 ด ี

4 3 

4.1, 4.2, 4.3 

(4+2.89+4)/3 

=3.63 

- - 3.63 ด ี

5 4 
5.1 

= 3 

5.2, 5.3, 5.4 

(4+3+5)/3 

=3.83 

- 3.63 ด ี

6 1 - 
6.1 

=4 
- 4.00 ด ี

รวม 13 7 4 2 3.41 ด ี

ผลการประเมิน 3.56 3.88 1.99 3.41 ด ี

 

หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

 

  



92 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 

จุดแข็ง 

1.  บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สามารถที่ประประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ 

อีกทั้งตลาดแรงงานยังมีความต้องการบัณฑิตจากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) จึงทํา

ให้หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาแรกเข้าเกินแผนที่กําหนดจํานวนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา  

2558 

2.  หลักสูตรจัดโครงการนิทรรศการคหกรรมศาสตร์ “คหกรรมนิรมิต” เพื่อเสริมสร้างทักษะการ 

เรียนรู้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทํางานจริงทุกข้ันตอน 

3.  มีผลงานวิจัยที่สามารถนํายื่นจดอนุสิทธิบัตรได้ และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารและ 

ปรึกษาการยื่นอนุสิทธิบัตรกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  หลักสูตรมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 

5.  หลักสูตรมีช่องทางให้อาจารย์และนักศึกษาได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู้ ซ่ึงอํานวยความสะดวกและรวดเร็วต่อการได้รับผลการประเมินเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  หลักสูตร ควรสํารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรของนักเรียน ควบคู่กับสํารวจความ 

ต้องการใช้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงหลักสูตร และอาจวาง

แผนการรับนักศึกษาจากเดิม 1 ห้อง เป็น 2 ห้อง เพื่อรองรับความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตร 

2.  จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือเพิม่ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง เป็นการเพิ่มช่องทาง 

สําหรับนักศึกษาในการให้ปรึกษาซึ่งกันและกัน 

3.  หลักสูตรควรดําเนินการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอนนอกหลักสูตร โดยเฉพาะวิชาแกน (ฟิสิกส์พื้นฐาน เคมีพ้ืนฐาน ชีววิทยาพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์) ซ่ึงจัดเป็นรายวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตร และควรประสานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

นอกหลักสูตร ในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา 

1.  เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวให้กับบัณฑิตที่จบใหม่  

2. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร โดยส่งเสริมการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้

อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้พัฒนาตนเองตามความเชี่ยวชาญ และกําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการให้

อาจารย์เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3. การได้มาซ่ึงข้อมูลการประเมินจากบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปอย่างล่าช้า ควรปรับปรุง

ระบบการแจ้งให้สถานประกอบการเข้ามาประเมินบัณฑิต 



93 
 

4.  การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา  

ต้องตําเนินการอย่างเป็นระบบหลายข้ันตอนทําให้เกิดความล่าช้า ซ่ึงอาจไม่ทันต่อความต้องการของ

นักศึกษาในรุ่นหรือช้ันปีน้ัน ๆ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1.  จัดให้มีมาตรการในการให้นักศึกษาที่มีงานทําหรือเป็นเจ้าของกิจการ แจ้งให้ผู้ประกอบการเข้า

ไปประเมินบัณฑิตในหลายช่องทาง เพิ่มมากข้ึน เช่น แจ้งทั้งตัวนักศึกษา และทางผู้ประกอบการโดยตรง 

โดยผ่านทาง e-mail และหนังสือ โดยมีการกําหนดวันเวลาตอบกลับให้ชัดเจน ก่อนรอบการประเมิน 

จากน้ันจึงแจ้งผลกลับมายังหลักสูตร พร้อมฐานข้อมูลของผู้ประกอบการและรายชื่อของบัณฑิตที่ยังไม่ได้

รับการประเมิน เพื่อที่ทางหลักสูตรจะได้ดําเนินการติดต่อสถานประกอบการให้เข้ามาประเมินต่อไป 

2. สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนา หรือเข้าคลินิกให้คําปรึกษา จากท้ัง

หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 

3. เนื่องจากมีผลงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ระหว่างรอพิจารณาตีพิมพ์บทความลงใน 

วารสารทางวิชาการซึ่งใช้ระยะเวลานาน ทําให้ขาดการนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในงานประชุมระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ดังน้ันหลักสูตรฯ จะมีการประชุมวางแผนงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย

กําหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสาร และนําเสนอผลงานวิชาใน

งานประชุมทางวิชาการด้วย 
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