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คํานํา 
 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ใหมีระบบและกลไก
การดําเนินงานตามระบบที่กําหนดไวอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก  2) ใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา
ปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป และ 3) ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนและถูกตอง สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมตอไป 
 สาระสําคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร บทนํา ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  ผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชี้นับตามปการศึกษา 
2559 เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รวมถึงขอมูล อื่น ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอรม มคอ.7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงคของการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้หลักสูตรไดรับการรวมมืออยางดียิ่งจาก
คณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสําหรับตัวบงชี้ที่ 
ไมสามารถบรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
 
 

 
         

       (นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม) 
(ประธานหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร) 
            26 กรกฎาคม 2560 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปนหลักสูตรที่ไดมี
การปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และอาจารยประจํา
หลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการวิชาการอาจารยประจํา
หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหกับ
ทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชา
ตางๆ กับสถานที่ฝกประสบการณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอกทองถิ่น 
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะ
ออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตางๆ เพือ่เสริมศักยภาพของนักศึกษามากข้ึน ในสวนของการให
คําปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ใหคําแนะนําดานวิชาการและการ
ดําเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากที่สุดโดยเนน
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะ
ตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอน มาจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 เชน  โครงการนิทรรศการคหกรรมศาสตร “คหกรรมนิรมิตครั้งที่ 4 : ประเทศไทย 4.0 คหกรรม
ศาสตรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”ซึ่งเปนโครงการที่นักศึกษาจะตองดําเนินการเองทุกขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูระบบการทํางาน มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพฝกการทํางานรวมกับผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงานและไดนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรจากรายวิชาปญหาพิเศษอาหารและโภชนาการของนักศึกษา 
  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให
สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีการ
ออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCDฯ และ
ผลงานนักศึกษาในการทําปญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจ
ไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงชี้ 
คะแนนประเมิน ความหมาย 
ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 
2. บัณฑิต 2 4.83 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3 3.33 ดี 
4. อาจารย 3 3.63 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4.00 ดี 
6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 1 4.00 ดี 

รวม 14 3.89 ดี 
 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร สามารถทีจ่ะประกอบธุรกิจสวนตัวได  
2. หลักสูตรจัดโครงการนิทรรศการคหกรรมศาสตร “คหกรรมนิรมิต” เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูให 
นักศึกษาไดเรียนรูการปฏบิัติงานจริงทุกขั้นตอน 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
สนับสนนุใหอาจารยในหลักสูตรเขารวมฝกอบรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงานวจิัยใหเปนไปตามมาตรฐาน

ของการตีพิมพระดับชาตินานาชาติเพิ่มขึ้น 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 3 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2559 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1.ขอมูลทั่วไป  
1.1  รหัสหลักสูตร    : 24591641100895 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Science in Home Economics 

1.3ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปน

หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงสภาพความตองการของผูใชบัณฑิต 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2555 เร่ิมใชกับนักศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 
 หลักสูตรไดดําเนินการเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ระหวางปการศึกษา 2555-2559 ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 ขอปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํา เนื่องจากมีอาจารยเปลี่ยนแปลง
คํานําหนา นามสกุล และอาจารยเกษียณอายุราชการ เพื่อใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
มากยิ่งขึ้นดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร 
1.1 อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 4 เปลี่ยนแปลงคํานําหนาและนามสกุล 

เดิม นางสาวทัศนา  เมฆเวียน 
เปลี่ยนเปน นางทัศนา  ศิริโชติ 

1.2 เปลี่ยนแปลงตําแหนงทางวิชาการของนางทัศนา  ศิริโชติ 
เดิม อาจารย 
เปลี่ยนเปน ผูชวยศาสตราจารย 

2. อาจารยประจํา 
2.1 เปลี่ยนอาจารยประจําเปน 
  เดิม  นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
     นายพรชัย  พุทธรักษ 
     นางสาววิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ 
     นางสาวทัศนา  เมฆเวียน 
     นางจินภา  นราคร 
     นางเสาวภา  โชติเกษมศรี 
     นายดํารงคเกียรติ  ศรีเทพ 
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  เปลี่ยนเปน  นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
     นายพรชัย  พุทธรักษ 
     นางสาววิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ 
     นางทัศนา  ศิริโชติ 
     นางจินภา  นราคร 
     นายดํารงคเกียรติ  ศรีเทพ 

 ครั้งที่ 2 ปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําในหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย
เกษียณอายุราชการ และมีอาจารยลาออก เพื่อใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร 
  เดิม  นางจินภา  นราคร 
  เปลี่ยนเปน  นางสาวสุรียพร  กังสนันท 

2. อาจารยประจํา 
 ลําดับที่ 5 

     เดิม  นางจินภา  นราคร 
     เปลี่ยนเปน  นางสาวสุรียพร  กังสนันท 
     ลําดับที่ 6 
     เดิม  นายดํารงคเกียรติ  ศรีเทพ 
     เปลี่ยนเปน  ไมมี 
2.ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเพิ่ม
ความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนอง เปน
การเพิ่มชองทางสาํหรับนักศึกษาในการ
ปรึกษาซึ่งกันและกัน 

ดําเนินการรวมกับนักศึกษาทุกชัน้ป ในการจัดโครงการรับนองเขา
บานคหกรรมศาสตร โดยใหนักศึกษาทุกชั้นปสรางความสัมพันธ
ระหวางกัน โดยเฉพาะกับนักศึกษาชัน้ปที่ 1 เปนการสรางความ
อบอุนและละลายพฤติกรรม ทําใหนักศึกษาใหมสามารถอยูรวมกับรุน
พี่และอาจารยไดอยางมีความสขุ 

จัดทําแผนพัฒนาหลักสตูร โดยสงเสริม
การทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อใหอาจารยประจาํหลักสูตร ไดพัฒนา
ตนเองตามความเชี่ยวชาญ และกําหนด
ชวงเวลาที่ชัดเจนในการใหอาจารยเขา
รวมเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

สนับสนนุใหอาจารยในหลักสูตรเขารวมฝกอบรม สัมมนา จาก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงและพฒันาผลงานวิจัย
ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
ดําเนินการรวมกับคณะในการผลักดันใหอาจารยประจาํหลักสูตรขอ
ทุนวิจัยโดยเฉพาะอาจารยใหม รวมถึงจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ใน
ลักษณะของการรายงานผลการดําเนินงานดานผลงานทางวิชาการ 
เพื่อเพิ่มผลงานทางดานการวิจยั และกระตุนใหอาจารยเห็น
ความสําคัญในการทําผลงานทางวิชาการ  

การไดมาซึ่งขอมูลการประเมินจากบัณฑิต 
และผูใชบัณฑิต เปนไปอยางลาชา ควร
ปรับปรุงระบบการแจงใหสถาน
ประกอบการเขามาประเมนิบัณฑิต 

จัดใหมีมาตรการในการใหบัณฑติที่มีงานทําหรือเปนเจาของกิจการ 
แจงใหผูประกอบการเขาไปประเมินบัณฑิตในหลากหลายชองทาง 
เพิ่มมากขึ้น เชน แจงทางบัณฑติ และทางผูประกอบการโดยตรง โดย
ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และหนังสือ โดยมีกําหนดวนัเวลา
ตอบกลับใหชัดเจนกอนรอบการประเมิน จากนั้นจึงแจงผลกลับมายัง
หลักสูตร พรอมฐานขอมูลของผูประกอบการและรายชื่อของบณัฑิตที่
ยังไมไดรบัการประเมิน เพื่อที่ทางหลักสูตรจะไดดําเนินการติดตอ
สถานประกอบการใหเขามาประเมินผูใชบัณฑิตตอไป 
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3.อาจารยประจําหลักสูตร 
3.1 อาจารยประจําหลักสูตร(ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่

จบ 
1 นางสาวฐิติมาพร   

หนูเนียม 
อาจารย วท.ม. คหกรรมศาสตร 

(อาหารและ
โภชนาการ) 
วท.บ. คหกรรมศาสตร
ทั่วไป (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

2553 
 
2550 

2 นายพรชยั  พุทธรักษ อาจารย ศศ.ม. คหกรรมศาสตร
ศึกษา 
ค.บ.คหกรรมศาสตร 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

2552 
 
2547 

3 นางสาววิภาวรรณ 
วงศสุดาลักษณ 

อาจารย วท.ม. วิทยาศาสตร
การอาหารและ
โภชนาการ 
วท.บ. วิทยาศาสตร
การอาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2554 
 
2549 

4 นางทัศนา  ศิริโชต ิ ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. อุดมศึกษา 
ศศ.ม. คหกรรมศาสตร 
ศกึษา 
กศ.บ. คหกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
วิโรฒประสานมิตร 

2550 
2534 
 
2527 

5 นางจนิภา  นราคร ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศษ.ม. ศึกษาศาสตร
เพื่อพัฒนาชุมชน 
ศษ.บ. คหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2538 
 
2522 

 

 3.2 อาจารยประจําหลักสูตร(ชุดปจจุบัน) 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่

จบ 
1 นางสาวฐิติมาพร   

หนูเนียม 
อาจารย วท.ม. คหกรรมศาสตร 

(อาหารและ
โภชนาการ) 
วท.บ. คหกรรมศาสตร
ทั่วไป (เกียรตินิยม) 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

2553 
 
2550 

2 นายพรชยั  พุทธรักษ อาจารย ศศ.ม. คหกรรมศาสตร
ศึกษา 
ค.บ.คหกรรมศาสตร 
(เกียรตินิยม) 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

2552 
 
2547 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่
จบ 

3 นางสาววิภาวรรณ 
วงศสุดาลักษณ 

อาจารย วท.ม. วิทยาศาสตร
การอาหารและ
โภชนาการ 
วท.บ. วิทยาศาสตร
การอาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2554 
 
2549 

4 นางทัศนา  ศิริโชต ิ ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. อุดมศึกษา 
ศศ.ม. คหกรรมศาสตร 
ศกึษา 
กศ.บ. คหกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
วิโรฒประสานมิตร 

2550 
2534 
 
2527 

5 นางสาวสุรียพร  กังส
นันท 

อาจารย ปร.ด. อาหารเพื่อ
สุขภาพและโภชนาการ 
วท.ม. เทคโนโลยี
อาหาร 
วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2557 
 
2550 
2547 

 
4. อาจารยผูสอน  
 4.1 อาจารยประจํา 
 1)ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
 2) อาจารยฐิติมาพร  หนูเนียม 
 3) อาจารยพรชัย  พุทธรักษ 
 4) อาจารยวิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ 
 5) อาจารย ดร.สุรียพร  กังสนันท 
 
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

อาคาร 24 และ 25 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

เกณฑการ
ประเมิน 

แนวปฏิบัต/ิผลการดําเนินงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารย
ประจําหลักสตูร 

[]1.1 อาจารยประจําหลักสูตร(ชุดปจจุบัน) 
เปนไปตามเกณฑ ดังนี ้

1. อาจารยฐิติมาพร  หนูเนียม  
2. อาจารยพรชัย  พุทธรักษ 
3. อาจารยวิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
5. อาจารย ดร.สุรียพร  กังสนันท 

  1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจาํ
หลักสูตรหรือรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 

  1.2 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสตูรที่สภามหาวิทยาลยั
อนุมัติ และนําเสนอ สกอ. 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารยประจาํ
หลักสูตร 
 

[] อาจารยประจาํหลักสตูรทุกคน มีคุณวุฒิหรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลกัสตูร 
 

  2.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจดั
การศึกษาการดําเนินการและ
โครงสรางของหลกัสตูรขอ 3.2 ) 
2.2 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสตูรที่สภามหาวิทยาลยั
อนุมัติ และนําเสนอ สกอ. พรอมแสดง
คุณวุฒ ิ

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 
 

[] เปนหลักสตูรปรับปรุงป พ.ศ.2555 (ปรับปรุง
ไมเกิน 5 ป) 
 
 

  11.1 แผนการปรับปรุงหลกัสตูร 
11.2มคอ.2รายละเอียดของหลักสตูร 
11.3 คูมือการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
11.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ระดบัหลักสตูร 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2559 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย 
สกอ. 

ผาน ผาน    
ไมผาน 

ผาน    
ไมผาน 

บรรล ุ

หมายเหตุ :หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย 
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หมวดที ่2 อาจารย 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย  เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของ
หลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารยที ่เหมาะสม โปรงใสนอกจากนี้ตองมีระบบการ
บริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยมี
การวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย  ในการรายงานการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุม
ประเด็นตอไปนี้ 
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
ของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ  โทรศัพท  : 087-3916263 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ  โทรศัพท  : 087-3916263 

 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมกีลไก 
- ไมมีการนํา

ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมนิ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน   
ผลการดําเนินงาน 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
เปาประสงค (O) 

เพื่อใหมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ. ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ไดใชระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรโดยมีการ
ดําเนินงานดังนี้ 
การวางแผน (P) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีการวางแผนระยะยาว 5 ปเพื่อใหอัตรากําลัง
อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (FTES = 20 : 1) มีระบบการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร 
โดยอยูภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 เรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2551 การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยใน
สาขาทางดานอาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร หรือสาขาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูมีประสบการณหลายป 
หรือเปนผูที่อยูระหวางการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาทางดานอาหารและโภชนาการ คหกรรม
ศาสตร หรือสาขาที่สัมพันธกัน และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือนโดยมีการประกาศการรับสมัคร
อาจารยผูสอนทางอินเตอรเน็ตและการดําเนินการสอบทั้งแบบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ซึ่งมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการออกขอสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ และมีการประกาศผลทางอินเตอรเน็ต โดยการดําเนินการ
ดังกลาวหลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผนรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการออกขอสอบ และสอบ
สัมภาษณ จากนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกทางอินเตอรเน็ต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ประชุมเพื่อแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง โดยมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาใน
ดานการจัดการเรียนการสอนชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตรเพื่อใหมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ของ TQF โดยขั้นตอนการอยูระหวางการดําเนินงานของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยสําหรับอาจารยใหมเมื่อผานการ
ทดลองการสอนและเขาปฏิบัติงานที่โปรแกรมวิชาฯหากมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร จะผานการ
พิจารณาจากอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชา และคณะเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง 
การดําเนินการ (D) 

ในปการศึกษา 2559 อาจารยดํารงคเกียรติ ศรีเทพ อาจารยประจําหลักสูตร ลาออกจากการปฏิบัติ
ราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้จากการประชุมของโปรแกรมวิชาฯ รวมกับหลักสูตรฯ (หลักฐานอางอิง4.1-1-
1) ยื่นเร่ืองผานทางคณะฯ เพื่อขออัตรากําลังทดแทน โดยกําหนดคุณสมบัติของอาจารยใหม วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาทางดานอาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร หรือสาขาที่สัมพันธกัน หรือเปน
ผูมีประสบการณหลายป หรือเปนผูที่อยูระหวางการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาทางดานอาหารและ
โภชนาการ คหกรรมศาสตร หรือสาขาที่สัมพันธกัน ทางมหาวิทยาลัยไดประกาศการรับสมัครอาจารยผูสอนทาง
อินเตอรเน็ต (หลักฐานอางอิง4.1-1-2)และการดําเนินการสอบทั้งแบบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ซึ่งมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ (หลักฐานอางอิง4.1-1-3) และมีการประกาศผลผู
ผานการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณทางอินเตอรเน็ต (หลักฐานอางอิง4.1-1-4, 4.1-1-5)โดยการดําเนินการ
ดังกลาวหลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผนรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการออกขอสอบ และสอบ
สัมภาษณ โดยหลักสูตรไดกําหนดเกณฑในการพิจารณาผูสมัครจากคุณสมบัติดานประสบการณและทักษะการทํา
วิจัย และทัศนคติเกี่ยวกับการทําวิจัย จากนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลการคัดเลือกทางอินเตอรเน็ต ไดแก 
ดร.สุรียพร กังสนันทโดยผูผานการคัดเลือกมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑที่กําหนดไว มีวุฒิการศึกษาระดับ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
ปริญญาเอก และมีประสบการณการเปนนักวิจัยหลังปริญญาเอกจากตางประเทศ (ประเทศญี่ปุน) ทําใหหลักสูตร
ไมมีความจําเปนตองวางแผนการพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ และการมีประสบการณในการวิจัยสามารถ
แตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดทันที (หลักฐานอางอิง4.1-1-6) และไดเขาปฏิบัติราชการในวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งผานกระบวนการคัดเลือกโดยขั้นตอนการรับเปนไปตามแผน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง ไดแก อาจารยวิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ (หลักฐานอางอิง4.1-1-7) 
โดยมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอนชี้แจง
และแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตรเพื่อใหมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ TQF โดยสําหรับอาจารยใหม
เมื่อผานการทดลองการสอนและเขาปฏิบัติงานที่โปรแกรมวิชาฯ ผานการพิจารณาจากอาจารยประจําหลักสูตร
รวมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ และคณะฯ เพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย 
และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

ตามที่หลักสูตรไดมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ไดแก อาจารยดํารงคเกียรติ ศรีเทพ ออก
จากการปฏิบัติราชการ และไดรับการจัดสรรอัตรากําลังใหม 1 อัตรา โดยมีอาจารยใหม ไดแก ดร.สุรียพร กังส
นันท โดยมีการแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหอาจารยใหมมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ TQF เมื่ออาจารยใหม
ผานการทดลองการสอนและการปฏิบัติงาน (6 เดือน) มีการประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ รวมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชา จากการสังเกตการสอนและการประเมินโดยใชแบบประเมิน 
(หลักฐานอางอิง4.1-1-8)และจากผลการปฏิบัติงานของอาจารยที่รับเขามาใหมพบวาอาจารยไดปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ กลาวคือ ไดมีการเขารวมประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครบทุกครั้ง มีสวนรวมในการจัดการ
บริหารหลักสูตร มีการพัฒนาตนเอง และมีการนําเสนอผลงานวิจัย เปนตน นอกจากนี้มีการประเมินความคิดเห็น
ของอาจารยใหมตอการระบบการรับสมัครอาจารยใหมและอาจารยพี่เลี้ยงของหลักสูตรฯ เพื่อนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงและวางแผนการจัดระบบการรับอาจารยตอไป  
การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A)  

จากการวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผลการดําเนินการรับอาจารยใหม โดยอาจารย
ประจําหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชามีการประชุมวิเคราะหระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร เพื่อนํามาวางแผนการการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรใน 4 ปขางหนา เนื่องจากอาจารย
ประจําหลักสูตรมีกําหนดเกษียณอายุราชการ 
ระบบการบริหารอาจารย(O) 
เปาประสงค 
 เพื่อใหมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ. ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ไดใชระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรฯ มีระบบการบริหารโดยมุงเนนการธํารงรักษาอาจารยประจําหลักสูตรใหคงอยูกับ
มหาวิทยาลัยใหยาวนานยิ่งขึ้นผานกระบวนการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลที่มุงเนนใหอาจารยประจําหลักสูตร
ทุกทานไดรับผิดชอบในบทบาทที่ตรงตามความรูความสามารถและใหอํานาจในการบริหารอยางเต็มที่ดานการ
พัฒนาคุณภาพอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานไดจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาใหอาจารยมี
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ดานการปฏิบัติงานคณะฯมีเกณฑการพิจารณาภาระงานและความดีความชอบที่ชัดเจนโปรงใสซึ่งเปน
กลไกสําคัญที่กระตุนใหอาจารยปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและสรางแรงจูงใจในการทํางานนอกจากนี้ยัง
มีระบบการยกยองอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ดีเดนในแตละปการศึกษาเพื่อรับรางวัลอาจารยดีเดน 
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2560 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 11 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
1. เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร จากผลการสํารวจความพึงพอใจของ 

อาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมิน
ตนเอง) ของอาจารยประจําหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ.3, 5) งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การ
ฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อื่น ๆ เชน 
การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) 

2. หลักสูตรฯ รวมกับโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 (1 
ตุลาคม  

2559- 30 กันยายน 2560) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนา
อาจารย ประกอบดวยการจัดการศึกษาในการจัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน โครงการ
พัฒนาบุคลากร ประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงการศึกษาดูงานดานคหกรรมศาสตร ตามคูมือการเบิกจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การดําเนินการ (D) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และมีการเกลี่ย
จํานวน 

ภาระงานสอนใหมีความเหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 

2. ดําเนินการตามแผนรวมกับโปรแกรมวิชาฯ ในสวนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนา 
นักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
อยางนอยปละ 1 ครั้งซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เชน เขาประชุม
โครงการปฏิบัติการ KM ที่จัดโดยคณะ และเขารวม รวมทั้งประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย  
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 หลักสูตรฯ ไดมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนําผลการ
ประเมินจากนักศึกษามาปรับปรุงแนวทางการสอนและรายวิชาสอนของอาจารยในหลักสูตรฯ และอาจารยประจํา
หลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และ
ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดทําการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุก
คนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัดและอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 โดยสวนใหญแลวอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ แตในสวนของการทํา
วิจัย รวมทั้งการนําเสนอผลงานวิจัยควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีการทํางานวิจัย และนําเสนอ
ผลงานวิจัยครบทุกคน 
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
เปาประสงค (O) 
 ในปการศึกษา 2559หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ไดใชระบบการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย โดยมีรายละเอียดการสงเสริมและพฒันาอาจารย ดังนี ้
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร รวมกับโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 
ไดจัดสรรงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ อยาง



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 12 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตอเนื่อง โดยมีแผนระยะยาว 5 ปในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อให
หลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร รวมกับโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรสงเสริมให 
คณาจารยมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องและ
สนับสนนุดานการศึกษาตอฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวชิาชีพในองคกรตางๆการประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ โดยตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย  เชน 
การนําเสนอผลงานวชิาการทัง้ระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ เปนตน  ซึ่งเก่ียวของกับ
สาขาวชิาที่เปดสอนในหลักสูตร ปละประมาณ 10,000 บาทตอคน  

2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมใหอาจารยประจํา 
หลักสูตร ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไมนอยกวารอยละ 60) 

3. มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบชุวงเวลา 
การศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทาํผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทาํงานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

4. สงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษา ดูงานและเรียนรูจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนที่เกี่ยวของกับสาขาฯ 
5. สงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ รวมกับคณะฯ โดยใชงบประมาณของ 

โปรแกรมวิชาฯ 
6. สงเสริมใหอาจารยมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
1. หลักสูตรฯ มีการติดตาม ทบทวนผลการดาํเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทัง้จากแบบรายงานผล

การ 
ประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองคความรูจาก
การอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอนเชน การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา นอกจากนี้หลักสูตรไดวิเคราะหถึงงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรรวมกับ
โปรแกรมวิชาไดวางงบประมาณไวโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท แตพบวาในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของ
อาจารยประจําหลักสูตรแตละครั้งตองใชงบประมาณที่มากกวาที่ไดตั้งงบประมาณไว 

2. กรรมการประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการ 
บริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2559 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560 และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล ซึ่งพบวาผล
การประเมินจัดอยูในระดับมาก และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 
2560 ในลําดับตอไป 
การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงานผลการ 
ประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองคความรูจาก
การอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอนเชน การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการ
ประยุกตใชฟลาวรเมล็ดจําปาดะในผลิตภัณฑขาวเกรียบ และงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑแยมจําปาดะกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาการแปรรูปและถนอมอาหาร เปนตน นอกจากนี้ในสวนของงบประมาณที่จัดไว
สําหรับการพัฒนาตนเองรวมกับโปรแกรมวิชาในสวนของการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยไมวาจะเปนในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ทางคณะฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด ตามประกาศประกาศ



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 13 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2. จากการที่มหาวิทยาลัย และคณะฯ จัดโครงการสงเสริมการทําตําแหนงทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและเชิง 
ปฏิบัติการ ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีการดําเนินการเพื่อยื่นขอผลงานทางวิชาการในระดับผูชวย-
ศาสตราจารย จํานวน 3 คน คือ อาจารยพรชัย พุทธรักษ อาจารยฐิติมาพร หนู เนียม และอาจารย 
วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย แตสงผลตอการทําวิจัย การ 
เผยแพรผลงาน และการขอตําแหนงวิชาการนอยลงเนื่องจากภาระการสอนมาก  มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑ
ภาระงานสอนใหอาจารยทุกคนมีคาบสอนที่เทากัน เชน 10-12 คาบตอสัปดาห เปนตน เพื่อใหมีเวลาทําวิจัยเพื่อ
ใชในการขอตําแหนงทางวิชาการและเพิ่มแรงจูงใจใหอาจารยมีผลงาน  โดยมีเงื่อนไขวาถาไมมีผลงานจะมีผลตอ
การเพิ่มเงินเดือนและอาจารยมีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้นเพื่อใชเวลาในการทําผลงานวิชาการ เปนตน 

4. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีการทําวิจัยอยางตอเนื่อง และสามารถนําผลงานวิจัยดําเนินการจดอนุ 
สิทธิบัตร 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-1-1 กรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง  
4.1-1-2 คําสั่งใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมโครงการปฏบิัตกิาร KM  
4.1-1-3 คําสั่งเปลีย่นแปลงกรรมการหลักสูตร 
4.1-1-4 รายงานการประชุม 
4.1-1-5 แผนปฏบิัติประจาํป 2559     
4.1-1-6 การนําเสนอผลงานในระดับตางๆทั้งในระดบัชาติ และระดับนานาชาต ิ
4.1-1-7 คําสั่งเปนกรรมการประจําฝายแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4.1-1-8 รายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ 
4.1-1-9 มคอ.3,5รายวิชาทีบู่รณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
4.1-1-10 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ป

การศึกษา 2559 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

5ขอ 3 ขอ 
2 คะแนน 

5 ขอ 
4 คะแนน 

5 ขอ 
4 คะแนน 

   

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.1 
จุดแข็ง 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดมีการดําเนินการเพื่อยื่นขอผลงานทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 3 คน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จัดทําแผนพัฒนาอาจารยในหลกัสูตร โดยสงเสริมการทาํวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อใหอาจารย
ประจําหลักสูตร ไดพัฒนาตนเองตามความเชีย่วชาญจุดที่ควรพฒันา 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยใหเปนแนวปฏิบัติที่ดี โดยเทียบเคียงกับหลักสตูร
เดียวกันของสถาบันอืน่ 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 14 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนาํเขา 
 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้   : อาจารยวิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ  โทรศัพท  : 087-3916263 
ผูจัดเก็บขอมูล   : อาจารยวิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ  โทรศัพท  : 087-3916263 
 
เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-

5 
หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

= รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปรญิญาโท 
 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
= รอยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก ตามสูตร 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด  =     
 
 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน
รอบปการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร มีอาจารยประจําหลักสตูร 5 คน โดยมีวุฒปิริญญาเอก จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งคิดเปน 5 คะแนน   

4.2.1-0-1 จํานวนอาจารยประจําทีม่ี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยที่มีวุฒปิริญญาเอก 
ตัวหาร 

จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรทั้งหมด 
ตัวคูณ 
X 100 

1 5 X 100 รอยละ20 
 
 
 

จํานวนอาจารยที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5
 X 5 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 15 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

วุฒิปริญญาเอก (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดให

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 

20 ป.ตรี  20 X 5 5 คะแนน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
รอยละของอาจารยประจาํ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

รอยละ 20 รอยละ 20 
5 คะแนน 

รอยละ 20 
5 คะแนน 

รอยละ 20 
5 คะแนน 

   

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.1  
จุดแข็ง 

อาจารยประจาํหลักสูตรมีคุณวฒุิปริญญาเอกตามเกณฑทีก่ําหนด 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

สงเสริมและสรางแรงกระตุนหรอืแรงจูงใจ เพื่อเปนการผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาโทมีการศึกษาตอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 16 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : อาจารยวิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ โทรศัพท  : 087-3916263 
ผูจัดเก็บขอมูล  : อาจารยวิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ โทรศัพท  : 087-3916263 
 
เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 
60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 
80 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ ตามสูตร 
  
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนทีไ่ด=  
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา  2559หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาคหกรรม-
ศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 5 คน เปนอาจารยทีด่ํารง
ตําแหนงทางวิชาการในตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย จาํนวน 1 คน 
ดังนั้น คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งคิดเปน  1.67  คะแนน 

4.2.2-0-1  จํานวนอาจารยประจาํที่มี
  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
  ระดับผูชวยศาสตราจารย
   

 วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

1 5 X 100 รอยละ20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 17 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของประจําหลักสูตรทีด่าํรงตําแหนง

ทางวิชาการ(ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดให

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 

20 ป.ตรี  60 X 5 1.67 คะแนน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรทีด่ํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 รอยละ 40 
3.33 คะแนน 

รอยละ 20  
1.67 คะแนน 

รอยละ 20  
1.67 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.2  
 

จุดแข็ง 
 อาจารยประจาํหลักสูตรสวนใหญมีอายุงานและผลงานทีส่ามารถเพื่อยื่นขอเสนอตําแหนงทางวชิาการ 
และอยูในระหวางการดาํเนินการยื่นขอเสนอตําแหนงทางวิชาการ 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 สงเสริมและสรางแรงกระตุนหรือแรงจูงใจ เพื่อเปนการผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทมีการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 18 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตู 
 
เกณฑการประเมิน  
หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปรญิญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตามสตูร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีไ่ด  =  
 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุมที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list)หรือตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
 

 X 100 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 19 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ
เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรมีผลงานวิชาการของอาจารย จํานวน 
15 เร่ือง มีผลรวมถวงน้ําหนัก 3.6  คิดเปนรอยละ 72 คิดเปน 5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการของ
อาจารยประจาํหลักสูตร 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

3.6 5 X 100 รอยละ72 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 
(ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดให

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 

72 ป.ตรี 20 X 5 5 คะแนน 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 20 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลงานวชิาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

รอยละ 40 ผลรวมถวง
น้ําหนัก 1.8
รอยละ 36
เทากับ  
5 คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 0.4
รอยละ 20
เทากับ  
2 คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 
3.6รอยละ 
72เทากับ  
5 คะแนน 

   

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 

หมายเลข ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน 
แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ปสถานที ่

คา
น้ําหนัก 

4.2.3-0-1  นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ ผลิตภณัฑขาวเกรยีบจาก
เมลด็จําปาดะ (Cracker 
Product from 
Chempedak (Artocarpus 
integer) Seed) 

วิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ.  
(2559). ผลิตภัณฑขาวเกรียบ
จากเมลด็จําปาดะ. ใน การ
ประชุมวิชาการ "การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน" รายงานการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6, 15-
16 สิงหาคม 2559. สงขลา: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา.  

0.2 

4.2.3-0-2  นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม 
นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 

การประยุกตใชแปงขาวสังข
หยดในผลิตภณัฑขนมกลีบ
ลําดวน(Utilization of 
Sang-Yod rice flour in 
Thai shortbread cookies) 

ฐิติมาพร หนูเนยีมและ 
วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ.  
(2559). การประยุกตใชแปงขาว
สังขหยดในผลิตภัณฑขนมกลีบ
ลําดวน. ใน การประชุมวิชาการ 
"การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
การพัฒนาททองถ่ิน" รายงาน
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที ่6, 15-16 
สิงหาคม 2559. สงขลา: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา.  

0.2 

4.2.3-0-3  WipawanWongsudaluka* 
and ThitimapornNooniam 

Development of 
Fermented Vinegar from 
Orange Peels  
(Citrus recticulata 
Blanco.) 

WipawanWongsudaluk* and 
ThitimapornNooniam. 2016. 
Development of Fermented 
Vinegar from Orange Peels 
(Citrus recticulata Blanco.). 
URU International 
Conference on Science and 
Technology 2016, August 1-
2, 2016. UttaraditRajabhat 
University, Uttaradit, 
Thailand. pp. 1-4. 

0.4 

4.2.3-0-4  นายพรชัย  พุทธรักษ คุณภาพชีวิตของนักเรยีน พรชัย  พุทธรักษและ 0.6 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 21 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมายเลข ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน 
แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ปสถานที ่

คา
น้ําหนัก 

นายดํารงคเกยีรติ  ศรีเทพ มัธยมในพื้นที่สามจังหวดั
ชายแดนภาคใต 

ดํารงคเกียรติ  ศรเีทพ. (2559). 
คุณภาพชีวิตของนักเรยีนมัธยม
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต. วารสารคห
เศรษฐศาสตร. 59(2) 
พฤษภาคม-สิงหาคม. 

4.2.3-0-5  นายพรชัย  พุทธรักษ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  
ศิริโชต ิ

ความรูเรื่องโภชนาการ 
พฤติกรรมการบรโิภค และ
ภาวะโภชนาการของผูพิการ
ทางสายตาในสมาคมคนตา
บอดจังหวัดสงขลา 

พรชัย  พุทธรักษและทัศนา ศิริโชติ.  
(2560). ความรูเรื่องโภชนาการ
พฤติกรรมการบรโิภค และภาวะ
โภชนาการของผูพิการทาง
สายตาในสมาคมคนตาบอด
จังหวัดสงขลา. ใน การประชุม
วิชาการ "การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท
ทองถ่ิน" รายงานการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 55, 31 
มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ 
2560. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน  

0.2 

4.2.3-0-6  นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ
นางสาวสุทธิตา มณีโชติ    
นางสาวพิชุดา ฤทธิโต และ 
นางสาววราพร ชวยนุกูล 

การประยุกตใชแปงมันเทศสี
มวงทดแทนแปงสาลีใน
ผลิตภณัฑขนมโมจิ 
(Application of Sweet 
Potato (Ipomoea 
batatas) Flour 
Substituted for Wheat 
Flour in Mochi) 

วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ, สุทธิตา 
มณีโชติ,พิชุดา ฤทธิโต และวรา
พร  
ชวยนุกูล. (2560). การ
ประยุกตใชแปงมันเทศสีมวง
ทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑ
ขนมโมจิ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร รายงานการประชุม
ทางวิชาการระดับชาต,ิ 13-14 
กุมภาพันธ 2560. 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

0.2 

4.2.3-0-7  นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ
,  
ดร.สรุียพร กังสนันท 
นายพีรณัฐ สิริพงศชาตรี และ 
นางสาวอาตียะห อาล ี

การพัฒนาผลิตภณัฑขาว
เกรียบเจจากเมล็ดจําปาดะ
เสรมิใยอาหารจากกากถ่ัว
เหลือง (Development of 
Dietary Fiber 
Supplemented with 
Soybean Meal in 
Vegetarian Cracker from 
Champedak 

วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ,สุรียพร 
กังสนันท, พีรณัฐ สริิพงศชาตรี 
และอาตยีะห อาลี. (2560). การ
พัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรยีบเจ
จากเมลด็จําปาดะเสรมิใยอาหาร
จากกากถ่ัวเหลือง. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ดาน
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
รายงานการประชุมทางวิชาการ

0.2 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 22 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมายเลข ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน 
แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ปสถานที ่

คา
น้ําหนัก 

(Artocarpusinteger) Seed) ระดับชาต,ิ 13-14 กุมภาพันธ 
2560. นครศรีธรรมราช: 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช. 

4.2.3-0-8  นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ
,  
นางสาวพสุกาญจน อุดมทรัพย 
และนางสาวอาบีบะ หมัดละ 

การพัฒนาผลิตภณัฑ
ครองแครงกรอบจากแปงขาว
สังขหยดรสขาวยํา 
(Development of Rice 
Salad (Khao-Yam) 
Flavored Caramelized 
Crisps (Krong-Kraeng-
Krop) from Sangyod Rice 
Flour) 

วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ,  
พสุกาญจน อุดมทรัพย และ
นางสาวอาบีบะ หมดัละ. 
(2560). การพัฒนาผลติภณัฑ
ครองแครงกรอบจากแปงขาว
สังขหยดรสขาวยํา. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ดาน
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
รายงานการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาต,ิ 13-14 กุมภาพันธ 
2560. นครศรีธรรมราช: 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช. 

0.2 

4.2.3-0-9  นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ
,  
นางสาวศุภกานต ทองชวย และ 
นางสาวศุภสิรา ออนสนิท 

การพัฒนาผลิตภณัฑคุกกี้
เสรมิใยอาหารจากเนื้อและซัง
จําปาดะ (Development of 
Dietary Fiber 
Supplemented with Pulp 
and Stringy Pulp of 
Champedak in Cookies) 

วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ, ศุภกานต 
ทองชวย และ 
ศุภิสรา ออนสนิท. (2559). การ
พัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้เสริมใย
อาหารจากเนื้อและซังจําปาดะ. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ดานวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร รายงานการประชุม
ทางวิชาการระดับชาต,ิ 13-14 
กุมภาพันธ 2560. 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

0.2 

4.2.3-0-10 นางสาวปานทิพย สิทธิเมง 
นายวีระศักดิ์ ขยันเขตการ  
นายพรชัย พุทธรักษ และ 
นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 

การพัฒนาผลิตภณัฑขนม
จําปาดะ (The 
Development of 
Champedak Cake 
Product) 

ปานทิพย สิทธิเมง, วีระศักดิ์ ขยัน
เขตการ, พรชัย  
พุทธรักษ และวิภาวรรณ  วงศ
สุดาลักษณ. (2560). การพัฒนา
ผลิตภณัฑขนมจําปาดะ. ใน การ
ประชุมวิชาการดานศิลปศาสตร
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตร
บูรณาการงานวิจัย เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”, 30-31 มีนาคม 
2560. สงขลา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 

 

0.2 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 23 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมายเลข ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน 
แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ปสถานที ่

คา
น้ําหนัก 

4.2.3-0-11 นางสาวโรสนียา มเูก็ม 
นางสาวสาวิตรี โตะหลา  
นายพรชัย พุทธรักษ  และ 
นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 

การพัฒนาผลิตภณัฑขนม
หมอแกงจากเมล็ดจําปาดะ 
(Development of Thai 
Custard from 
Champedak (Artocarpus 
Integer) Seeds) 

โรสนยีา มูเก็ม, สาวิตรี  
โตะหลา, พรชัย พุทธรักษ  และ
วิภาวรรณ 
วงศสุดาลักษณ. (2560). การ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมหมอแกง
จากเมลด็จําปาดะ. ใน การ
ประชุมวิชาการดานศิลปศาสตร
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตร
บูรณาการงานวิจัย เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”, 30-31 มีนาคม 
2560. สงขลา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 

0.2 

4.2.3-0-12 นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ
นางสาวพัชริดา  จีนโอ 
นางสาวอนงคนาฎ  รอดทองสุข 
 

การพัฒนาผลิตภณัฑขาวแตน
น้ําจําปาดะ (Development 
of Champedak Juice 
Fried Rice Cracker 
(Artocarpus Integer) 

ฐิติมาพร  หนูเนียม,  
วิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ, พัชริ
ดา  จีนโอและ 
อนงคนาฎ  รอดทองสุข. (2560). 
การพัฒนาผลิตภณัฑขาวแตนน้ํา
จําปาดะ. ใน การประชุมวิชาการ
ดานศิลปศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 
2 “ศาสตรบรูณาการงานวิจัย เพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน”, 30-31 
มีนาคม 2560. สงขลา: 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

0.2 

4.2.3-0-13 นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
นางสาวพรชัย  พุทธรักษ 
นางสาวเจะอูยี  เจะอาแว 
นางสาวไซนับ  กาเว 
 

การประยุกตใชกระเจี๊ยบแดง
ในผลิตภัณฑทอฟฟ (The 
Application of Roselle 
(Hibiscus Sabdariffa) in 
Toffee Product) 

ฐิติมาพร  หนูเนียม, พรชัย 
พทุธรักษ, เจะอูยี  
เจะอาแวและไซนับ กาเว.  
(2560). การประยุกตใช
กระเจี๊ยบแดงในผลิตภณัฑ
ทอฟฟ. ใน การประชุมวิชาการ
ดานศิลปศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 
2 “ศาสตรบรูณาการงานวิจัย 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 30-31 
มีนาคม 2560. สงขลา: 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

0.2 

4.2.3-0-14 นางสาวสุกัญญา  ชางไม   
นางสาวไพรนภา  เกื้อกูล และ  
นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 

การพัฒนาผลิตภณัฑไอศกรีม
จําปาดะ (Development of 
Champedak Ice Cream) 

สุกัญญา  ชางไม, ไพรนภา 
เกื้อกูล และวภิาวรรณ วงศสดุา
ลักษณ.  (2560). การพัฒนา
ผลิตภณัฑไอศกรีมจําปาดะ. ใน 
การประชุมวิชาการดานศลิป

0.2 
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หมายเลข ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน 
แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ปสถานที ่

คา
น้ําหนัก 

ศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 2 
“ศาสตรบูรณาการงานวิจัย เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน”, 30-31 
มีนาคม 2560. สงขลา: 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

4.2.3-0-15 นางสาวกนกทิพย  วโรทัยพัฒน
พงษนางสาวโสภา  พรหมดวง
และ  
นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 

การพัฒนาผลิตภณัฑแยม
สับปะรดผสมจาํปาดะ 
(Development of 
Pineapple-Champedak 
(Artorarpus Integer) 
Mixed Jam Product) 

กนกทิพย  วโรทัยพัฒนพงษ, โสภา  
พรหมดวงและ 
วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ.  
(2560). การพัฒนาผลิตภณัฑแยม
สับปะรดผสมจาํปาดะ. ใน การ
ประชุมวิชาการดานศิลปศาสตร
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตรบรูณา
การงานวิจัย เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน”, 30-31 มีนาคม 2560. 
สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

0.2 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.3 
จุดแข็ง 
 1. หลักสูตรฯ สนบัสนุนใหอาจารยในหลักสูตรเผยแพรผลงานวชิาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
อยางตอเนื่อง 
 2. อาจารยในหลักสูตรมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
 3. มีผลงานวิจัยที่สามารถนาํยืน่จดอนุสิทธบิัตรได และอยูระหวางการรวบรวมเอกสารและปรึกษาการยื่น
อนุสิทธิบัตรกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. วางแผนและหาขอมูลงานประชุมวิชาการเพื่อนําผลงานวชิาการเผยแพรอยางตอเนื่อง 
 2. สนับสนุนใหอาจารยในหลักสตูรฯ จดอนุสิทธบิัตรผลงานวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
 กําหนดชวงเวลาทีช่ัดเจนในการใหอาจารยเขารวมเผยแพรผลงานทางวชิาการ 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

สนับสนนุอาจารยในหลักสูตรเขารวมฝกอบรมหรือสัมมนา หรือเขาคลินิกใหคําปรึกษา จากทัง้หนวยงาน
ภายในและภายนอกเพื่อปรับปรงุและพัฒนาผลงานวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานของระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ(O) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอ
การบริหารหลักสูตรในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : อาจารยวิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ โทรศัพท  : 087-3916263 
ผูจัดเก็บขอมูล  : อาจารยวิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ โทรศัพท  : 087-3916263 

 

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

- ไมมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

-มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการ
ดําเนินงานที่โดด
เดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผล
การดําเนินงานที่
โดดเดนอยาง
แทจริง 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

การคงอยูของอาจารย 
- อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2559 จํานวน 5 คน แมวาหลักสูตรจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรในบางคน แตอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนก็ไดดําเนินการบริหารงาน
ครบ หรือมีการคงอยู คิดเปนรอยละ 100นอกจากนี้อาจารยใหมที่มาทดแทนตําแหนงของอาจารยที่ลาออกไป 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณในการทําวิจัย ซึ่งทางหลักสูตรไมจําเปนตองดําเนินการ
พัฒนาอาจารยในเรื่องการศึกษาตออีก และจากประสบการณดานการวิจัยสงผลใหมีความพรอมในการทํา
ผลงานวิชาการ 

- จํานวนอาจารยเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  
ความพึงพอใจของอาจารย 

ประเดน็ความพึงพอใจ 
คะแนนประเมิน 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 2559 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารและพัฒนา
อาจารย 

4.18 4.92 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตรอยูใน
ระดับ 

4.49 5.00 

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.88 5.00 
ความพึงพอใจรวมของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

4.18 4.97 

- หลักสูตรฯมีการประชุม สรุปผล เพื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรมาหา
แนวทางปรับปรุงพัฒนาปการศึกษาและมีแนวโนมผลการดําเนินงานดีขึ้น 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.3-0-1 มคอ.2 
4.3-0-2 ตารางสอน 
4.3-0-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลที่เกิดกับอาจารย 4 ขอ 3 ขอ 

2 คะแนน 
3 ขอ 

2 คะแนน 
4 ขอ 

4คะแนน 
   

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.3  
จุดแข็ง 
 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรอยูในระดับสูง  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 สรางแรงจูงใจ/สนบัสนุน/ใหสวัสดิการ/กําหนดความกาวหนาสายวิชาชีพที่เหมาะสมและตรงกบัตาม
ความตองการจําเปนของอาจารยประจาหลักสตูรเพื่อใหมีความยึดมั่นผูกพันตอสถาบนัและสรางผลงานที่เปนเลิศ
แกสถาบันตอไป 
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
1. ขอมูลนักศึกษาที่รับเขา/จํานวนนักศึกษาคงอยู 

   ปการศึกษาที่รับเขา จํานวนที่รับเขา 
   จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน)ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ปการศึกษา 2556 43 43 29 28 28 7 
ปการศึกษา 2557 44 - 44 36 36 34 
ปการศึกษา 2558 42 - - 42 34 33 
ปการศึกษา 2559 47 - - - 47 38 
ปการศึกษา 2560 48 - - - - 48 

จบ นักศึกษารหัส 564258 (ปที่รับเขา 2556)จบการศึกษา ภายในป 2559 จํานวน 21 คน 
คางจบ นักศึกษารหัส 564258 จํานวน 7 คน อยูระหวางรอผลการเรยีนปการศึกษา 1/2560 

เนื่องจากปการศึกษา 2559 ไมมีภาคเรียนที่ 3 
 

2. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
การใหกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไมตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพยในการศึกษาตอง

พักการเรียน โดยปจจุบัน มีจํานวนนักศึกษาที่ขอทุนกูยืมเพื่อการศึกษาประมาณ รอยละ25ของจํานวนนักศึกษา
ในแตละรุน และมีนักศกึษาที่ประสบปญหาครอบครัวพอแมแยกทางกันกระทบตอการสงเสียของครอบครัว
ทําใหนักศึกษาตองออกจากการเรียน 
3. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 

(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษานั้น โดย
เริ่มตนจากปการศึกษาที่ใชหลักสูตร) 

ชั้นปที ่
จํานวนนักศึกษา (คน) และรอยละของนักศกึษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษา 

ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

1 43 (100%) 44(100%) 42(100%) 47(100%) 48(100%) 
2 29(67.44%) 36 (81.82%) 34 (80.95%) 38 (80.85%) - 
3 28 (65.12%) 36 (81.82%) 33 (78.57%) -  
4 28 (65.12%) 34 (77.27%) -   

5 (คางจบ) 7 (16.28%)     

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบ

กับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 
 นักศึกษาปการศึกษา 2556 เรียนตอชั้นปที่ 2  คิดเปนรอยละ 67.44 
      เรียนตอชั้นปที่ 3  คิดเปนรอยละ 62.12 
    เรียนตอชั้นปที่ 4  คิดเปนรอยละ 65.12 
      และยังคงคางจบ  คิดเปนรอยละ 16.28  
 นักศึกษาปการศึกษา 2557 เรียนตอชั้นปที่ 2  คิดเปนรอยละ 81.82 
      เรียนตอชั้นปที่ 3  คิดเปนรอยละ 81.82 
    เรียนตอชั้นปที่ 4  คิดเปนรอยละ 77.27 
 นักศึกษาปการศึกษา 2558 เรียนตอชั้นปที่ 2  คิดเปนรอยละ 80.95 
      เรียนตอชั้นปที่ 3  คิดเปนรอยละ 78.57 
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 นักศึกษาปการศึกษา 2559 เรียนตอชั้นปที่ 2  คิดเปนรอยละ 80.85  
5. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน) 28 คน 

5.1 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร    - คน 
5.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร   21 คน 
5.3 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร   7 คน 
5.4 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ (ถามี ระบ)ุ  ไมม ี

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
6.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรอยละ48.84 
6.2 ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 
    รายงานขอสังเกตปจจัยในการสําเร็จการศึกษา 
 1) จํานวนนักศึกษาลาออก       2 คน 
 2) จํานวนนักศึกษาพนสภาพ      13 คน 
 3) จํานวนนักศึกษาขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัย    ไมม ี
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี้  คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ แต
ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกําหนดเกณฑที่
ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตรมีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหได
นักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมี
เวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดใน
การรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี ้นี ้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นายพรชัย  พุทธรักษ  โทรศัพท : 086-2691800 
ผูจัดเก็บขอมูล: นายพรชัย  พุทธรักษ  โทรศัพท : 086-2691800 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไมมีการนํา

ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
เปาประสงค (O) 
จากการประชุมปรึกษาหารือ ทางหลักสูตรไดตัง้เปาประสงคในการรับนักศึกษาชัน้ปที่ 1 ประจาํปการศึกษา 2559 
คือ  
- ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2559 
- ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2559 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีกระบวนการ ขั้นตอนการรับนักศึกษาตาม
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี ้
การวางแผน (P) 
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรไดใชกระบวนการและขั้นตอนตาม
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี ้

1. มีการกําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน โดยมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขารับ
การศึกษาดังนี้ 
- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เก่ียวของ  
- มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับอนุปรญิญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเขาศึกษา 
2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบงประเภทการรับนักศึกษาในแตละรอบโดยคณะรวมกับสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ 
     1) แบบโควตามหาวิทยาลัย จํานวนรอยละ 50 โดยคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกโดยใชขอสอบจากทาง
มหาวิทยาลัย หรือคุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษา เชน การบําเพ็ญประโยชน ความสามารถทางกีฬา คุณธรรม
จริยธรรม เปนตน จากนั้นในสวนของการสอบคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสอบคัดเลือกกอน 
จากนั้นสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตร และโปรแกรมวิชาค
หกรรมศาสตร ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย สําหรับโควตาคุณสมบัติเฉพาะจะดําเนินการสอบสัมภาษณเพียงอยาง
เดียว 
    2) แบบสอบคัดเลือกภาคี 5 สถาบัน จํานวนรอยละ 50 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แหงมีการรับสมัคร และ
สอบคัดเลือกโดยขอสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดย
อาจารยประจําหลักสูตร และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
     หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดใน ขอ 1) และ 2) จะเปดรับสมัครคัดเลือกตรงโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดย
อาจารยประจําหลักสูตรและโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรและแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
การดําเนินการ (D) 
 ดําเนินการตามระบบและกลไกโดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  
ทําการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 ตามแผนที่วางไว ผานขั้นตอนตางๆ ที่กําหนด ภายใตการดําเนินการ
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่สอบสัมภาษณ
นักศึกษาตามประเด็นดังนี้ 
             1. บุคลิกภาพ 2. การใชภาษา 3. เจตคติตอวิชาชีพ และ 4. ความสนใจตอเหตุการณบานเมือง 
โดยหลักสูตรมอบหมายใหอาจารยที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยสอบสัมภาษณ ใหความสําคัญในประเด็นเจตคติ
ตอวิชาชีพมากที่สุด เนื่องจากผูสมัครสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ทําใหเกิดปญหาในดานการเตรียมวัตถุดิบใน
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ผลการดําเนินงาน 
การประกอบอาหารระหวางการเรียนหรือการฝกประสบการณวิชาชีพได 
การประเมินผลการดําเนินการ(C)  
 อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบวาจากการรับนักศึกษาทั้ง 3 
รูปแบบ  มีนักศึกษาเขาศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 44 คน ซึ่งเปนจํานวนที่เกินเปาหมายที่วางไวมา 4 คน ทั้งนี้เปนเพราะ
หลายปที่ผานมาการรับนักศึกษาตามจํานวนที่ตั้งไว 40 คนแตพอมารายงานตัวเพื่อเขาศึกษาจริงหรือเรียนผานไป 
1 ภาคเรียน นักศึกษามีแนวโนมที่จะขาดหายไปดวยปจจัยตางๆ เชน ลงทะเบียนเรียนแตไมมารายงายตัว เรียน
ไมได ยายที่เรียน และสอบไมผานเกณฑของมหาวิทยาลัย ทําใหหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาคงอยูไมครบตาม
เปาหมายที่วางไว จึงมีความจําเปนที่จะตองรับนักศึกษาแรกเขาเผื่อไว 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแลวมีความเห็น
รวมกันวาในปการศึกษา 2560 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน road show ในสถานศึกษา โดยศิษย
เกา โดยโปรแกรมวิชารวมกับคณะ ปรับปรุงเว็บไซทของโปรแกรมวิชาเพื่อประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร 
กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน และเสนอใหทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบให
เปลาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
เปาประสงค(O) 
              นักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
การวางแผน (P) 
 ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยดําเนินงานรวมกับคณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยได
วางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน โดยปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร 
และวิชาเคมี พรอมทั้งหลักสูตรไดกําหนดใหมีเตรียมความพรอมดานที่ตรงกับสาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษใน
งานคหกรรมศาสตรเพิ่มเติมดวย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม กิจกรรมรับนองเขาบาน และกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
เปนตน 
การดําเนินการ (D) 
 นักศึกษาใหมของหลักสูตร ไดทํากิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม 
โดยการดําเนินงานของหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชา คณะและสนส. เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ดังนี้ 
            1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ  
               หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสนส. ไดดําเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ
ตั้งแตวันที่ 12-15,21,22,26 ก.ค. 2559 โดยเรียนเสริมวิชา คณิตศาสตรและเคมีพื้นฐาน นักศึกษาจะตองทํา
แบบทดสอบ เพื่อวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลังการจัดกิจกรรม จากการจัดกิจกรรมพบวามีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมทั้งหมด  35 คน ผลการประเมินกอนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร พบวา มีคา เฉลี่ย อยูที่ 11.71 คะแนน 
และหลังจากการเรียนปรับพื้นฐานแลวพบวามีคาเฉลี่ยของคะแนน อยูที่ 12.94 คะแนน ซึ่งมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น  ผลการประเมินกอนเรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน พบวา มีคา เฉลี่ย อยูที่ 15.83 คะแนน และหลังจาก
การเรียนปรับพื้นฐานแลวพบวามีคาเฉลี่ยของคะแนน อยูที่ 19.86 คะแนน ซึ่งมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เชนกัน   
            2. กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง  
                หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง เพื่อใหเกิด



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 32 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
ความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดยนักศึกษาในหลักสูตรไดเขารวม
กิจกรรมตั้งแตวันที่ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 และ รุนที่ 2 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 ณ ฐานทัพเรือสงขลา 
นักศึกษามีโอกาสไดรวมกันทํากิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ฝกการแกปญหา การเปนผูนํา การกลาแสดงออกในทาง
ที่เหมาะสม การปรับตัวเขากับรุนพี่และเพื่อนรวมชั้นป เปนตน จากการจัดกจิกรรมพบวา นักศึกษามีความสัมพันธ
อันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง และอาจารย ทําใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความกลาแสดงออกเพิ่มมากข้ึน 
            3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
                หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสนส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในวันที่ 25 
กรกฏาคม2559 โดยจัดการประชุมพบผูปกครองเตรียมความพรอมและทําความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร จัดระบบที่ปรึกษา แนะแนว มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และ
ผูปกครองในกรณีที่มีปญหาหลักสูตรมีคูมือการลงทะเบียนเรียน และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แจงขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และมีคูมือแผนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตรใหกับนักศึกษาและ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดมีการตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจาก
การเขาเรียน เชน การเทียบโอนรายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา กองทุน
กูยืมการศึกษา (กยศ.) เปนตนจากการจัดกิจกรรมพบวา นักศึกษามีความพรอมและเขาใจในการเรียนการสอนใน
ระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น สามารถที่จะลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ตามแผนไดอยางถูกตอง ดําเนินการขอกูยืมเงิน
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ตอเนื่องไดอยางถูกตองตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย  
           4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
              หลักสูตรรวมกับคณะจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ  
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยเชิญวิทยากรจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มาใหความรู
และสอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ สารเคมี และอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย 
นักศึกษามีโอกาสไดฝกซอมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และการใชถังดับเพลิง จากการจัดกิจกรรม พบวา 
นักศึกษามีความรูและสอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ สารเคมี และอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งในภาวะ
ปกติและเมื่อมีอุบัติภัย นักศึกษามีโอกาสไดฝกซอมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และการใชถังดับเพลิง 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุม และรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาพบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาชั้นปที่ 1 มากขึ้น โดยดูจาก
ผลการดําเนินโครงการในแตละกิจกรรม และจากสถิติของ สนส. พบวานักศึกษามีปญหาการตกออก การเพิกถอนรายวิชา 
และการเรียนซ้ําลดลงจากปการศึกษา 2558 อยางไรก็ตามพบปญหาคือ 1) นักศึกษายังเขารวมไมครบรอยละ 100 ซึ่งอาจจะ
เกิดจากนักศึกษายังไมเห็นความสําคญัของโครงการหรือกิจกรรม 2) ชวงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมี
จํากัดทําใหเรียนเสริมไดเพียง 2 วิชา ซึ่งยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ควรเสริมดวย เชน คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 3) 
หองเรียนมีจํากัด 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําโปรแกรมวิชานคหกรรมศาสตร ไดประชุมรวมกันครั้งที่ 
12/2559 พิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใช
ปรับปรุง พัฒนา การดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2560 ดังนี้ 
1. การสอนปรับพื้นฐานไดดําเนินการโดยหลักสูตรรวมกับคณะจากการประเมินผลพบวา นักศึกษามีความพรอม
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ไดพบปญหามีนักศึกษาเขาเรียนปรับพื้นฐานไมครบตามจํานวน ทางหลักสูตรจึงมีแนวทาง
ใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แจงเพิ่มเติมการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานใหนักศึกษาไดเขาใจ และตระหนักถึง
ความจําเปนที่ตองเรียนรายวิชาตางๆ เพิ่มเติม 
  2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองไดจัดอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปกครองเกิดความรู ความ



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 33 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธมากขึ้นระหวางอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตร กับ
นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษากับผูปกครอง ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมได ดังนี้ 
             2.1 ควรมีกิจกรรมหรือสื่อตางๆ ที่ทําใหผูปกครองไดเห็นและทราบวาการที่นักศึกษาไดเขามาศึกษาใน
หลักสูตรคหกรรมศาสตร จบไปแลวจะประกอบอาชีพอะไรไดบางในอนาคต เชน ใหชมวิดิทัศน การฝกงานของ
นักศึกษาในหลักสูตร และยกตัวอยางศิษยเกาที่จบไปแลวประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ในสถาน
ประกอบการตางๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับผูปกครองในการที่จะใหบุตรหลานเขามาศึกษาในสาขาวิชานี้ 
  2.2 อาจารยในหลักสูตรโดยเฉพาะอาจารยที่ปรึกษา ควรจะมีปฏิสัมพันธกับผูปกครองหลายๆ ชองทาง เชน ทาง
ไลนเฟสบุคและการใชโทรศัพท เพื่อเปนการติดตามความเปนอยูของนักศึกษาอยางใกลชิด 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1-0-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยสอบสัมภาษณนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 
3.1-0-3 บันทึกการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 12/2559 
3.1-0-4 โครงการปรับพื้นฐานของคณะ 
3.1-0-5 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
3.1-0-6 คูมือการลงทะเบียนเรียน 
3.1-0-7 แบบบันทึกอาจารยที่ปรึกษา 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
การรับนักศึกษา 5 ขอ 

 
4 ขอ 

3 คะแนน 
5 ขอ 

4 คะแนน 
4 ขอ 

3 คะแนน 
   

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง 

หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาแรกเขาเกินแผนที่กําหนดจาํนวนการรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2559 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

หลักสูตร อาจวางแผนการรับนกัศึกษาจากเดิม 1 หอง เปน 2 หอง เพื่อรองรับความตองการเขาศึกษา 
ในหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 

นักศึกษาแรกเขาบางรายมีพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรนอย เนื่องจากไมไดจบการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาในสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 นํานักศึกษาเขารวมปรับพืน้ฐานในรายวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร ที่ทางคณะจดัขึ้น หรือเพิ่มเติม
กิจกรรมการสอนเสริมระหวางนักศึกษาในหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอม
ทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมี
ความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในหอง เรียนและนอก
หองเรียน  มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีการวางระบบการ
ดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการ
เรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหได
มาตรฐานสากล ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายพรชัย  พุทธรักษ   โทรศัพท  : 086-2691800 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายพรชัย  พุทธรักษ   โทรศัพท  : 086-2691800 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด

ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไมมีการนํา

ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

การควบคุม การดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
หลักสูตรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาภายในหลักสูตรดังนี ้
  1. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป โดยกําหนดใหวันพุธ คาบที่ 7-8 เปนคาบโฮมรูม งด
การเรียนการสอน ใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบปะกับนักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษาใหสามารถ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและปลอดภัย ใหความชวยเหลือแกนักศึกษาที่มีปญหาดานตางๆ และในการประชุม
อาจารยประจําปการศึกษา 2559 เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2559 คณบดีไดย้ําเนนใหอาจารยที่ปรึกษาทุกทาน
ดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด เพื่อลดปญหานักศึกษาลาออก นักศึกษาที่เรียนไมเปนไปตาม
แผนการเรียนซึ่งอาจารยที่ปรึกษาตองดําเนินการดังนี ้

- จัดทําแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
- จัดบันทึกการใหคําปรึกษาทั้งแบบรวมและ รายบุคคล 

  2. หลักสูตรรวมกับกองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปที่ 1 เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องบทบาทหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู และสรางความเขาใจ  เกี่ยวกับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาเทคนิคการ
ใหคําปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาชี้แจงกฎ ระเบียบ สิทธิประโยชนของนักศึกษาให
อาจารยที่ปรึกษาไดทราบ  
  นอกจากนี้ยังมีอาจารยและเจาหนาที่ประจําคณะ และประจํากองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาชมรมของแตละชมรมคอยใหคําปรึกษาในดานการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร
และโครงการอื่น ๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข และเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
  3.  หลักสูตรรวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการดานงานพยาบาลโดยมี
แพทย และพยาบาลวิชาชีพ บริการรักษาและใหคําแนะนําเรื่องขอมูลดานสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพื่อเปนขอมูลสําหรับดูแลนักศึกษา
สรางภูมิตานทาน  และปองกันความเสี่ยงตอโรคภัยตาง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษาซึ่งเปนการชวยเหลือดูแล
นักศึกษาอีกชองทางหนึ่ง โดยเปนการสงผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย   
 4.  หลักสูตรรวมกับคณะไดดําเนินการจัดโครงการตาง เพื่อเสริมสรางทักษะการใชชีวิตแกนักศึกษา ดังนี้ 

4.1 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม และประชุมผูปกครองเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยจัด
รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสรางความสัมพันธระหวางอาจารย ผูปกครอง 
นักศึกษา และนักศึกษารุนพี่  ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงขอมูลตาง ๆ ดาน
วิชาการใหนักศึกษาใหมและผูปกครองไดรับทราบ ในสวนของคณะนักศึกษาและผูปกครองไดพบปะ
กับอาจารยในโปรแกรมวิชา และอาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การ
ลงทะเบียน  และแนะนําแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

4.2 โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sci& Tech 2015) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2559 เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่อง รูจักคิดใชชีวิตอยางนักศึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางในการใชชีวิตของ
นักศึกษาใหม  รวมทั้งขอมูลดานสวัสดิการตาง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ  เชน  ประวัติความเปนมา
ของคณะกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ  การประกันคุณภาพ
การศึกษาระเบียบขอบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม 

4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัย
ธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตอันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากการใช
หองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชนไฟไหมเพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรูและทักษะการใช
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ผลการดําเนินงาน 
หองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมในหองปฏิบัติการและอาคารเรียน
สามารถแกปญหาเบื้องตนได 

4.4 โครงการ Sci& Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 59  รุนที่ 1 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 และ รุนที่ 
2 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 เพื่อสรางความสัมพันธกับเพื่อน ๆ และรุนพี่ ทําใหนักศึกษาสามารถ
ปรับตัว และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา และสงผลใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาไดตรงตามเปาหมาย   

4.5 โครงการ Sci& Tech กีฬาสานสัมพันธเมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ 2560 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตรรวมกับคณะมีการสงเสริมและสนบัสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยนาํความรูดาน
การประกันคุณภาพมาใชในการจัดกิจกรรมและแตละกิจกรรมไดนํากระบวนการ PDCA มาใชโดยนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีไดจัดกิจกรรมใหสอดคลองการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ดังนี ้

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยอาจารยชาวตางประเทศ 

เปาประสงค (O) 
        คณะกรรมการหลักสตูรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการควบคุม การดูแล ใหคาํปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก
นักศึกษาซึง่จะมีชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันลดลง  
       ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรดําเนินการควบคุม ดูแลใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษาตามแผนภาพระบบ
และกลไกการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี ้
 
การวางแผน (P) 
 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  

1. อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนการใหคําปรึกษา แนะแนวแก
นักศึกษาและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2. อาจารยประจําหลักสูตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2559 และวางแผนการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาดําเนินการและเขารวมการจัดกิจกรรมตาม
โครงการที่วางแผนไว 

4. หลักสูตรรวมกับคณะจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา 
การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรกํากับ ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งในดาน
วิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชวงวันพุธบายของทุกสัปดาห เชน ตอบขอซักถามและชวยแกปญหา
จากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียนการแกผลการเรียน การเบิกคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เปนตน หรือนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารยที่
ปรึกษาไดที่หองพักอาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบโดยกรรมการหลักสูตรกํากับ และติดตามให
อาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูลประวัติการใหคําปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขอมูลที่เกี่ยวกับการใหคําปรึกษาไวเพื่อ
รวมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
  อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา พบวากระบวนการ



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 37 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
ดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษานั้น คณะรวมกับหลักสูตรจัดใหนักศึกษาประเมินความพึง
พอใจตออาจารยที่ปรึกษาและนําเสนอผลการประเมินในภาพรวมพบวามีความพึงพอใจในระดับมาก และจากการ
ประชุมรวมกันครั้งที่ 12/2559มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกนักศึกษาและกรรมการ
ไดจัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น เชน การสรางกลุมในไลน และfacebook เพื่อใหสามารถตอบขอซักถาม
และสามารถแกปญหาใหกับนักศึกษาไดอยางรวดเร็วและนํามาใชจริงเพื่อเปนชองทางในการใหคําปรึกษากับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2560 ตอไป 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางกลุมในไลนทําใหมีการประสานงานติดตอ
ระหวางอาจารยและนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปญหา
ทางดานการเรียน  ซึ่งทําใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถแกปญหาในระดับตางๆ ไดดีขึ้น ทั้งดานการเรียนและเรื่องสวนตัว 
กลาวคือ มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถาหากนักศึกษาตกคางในรายวิชาใด ทางหลักสูตร
จะพิจารณาเปดรายวิชาที่นักศึกษาตกคาง เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาตอเนื่องอื่นๆ ตอไปได ซึ่งทําให
สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผน แตอยางไรก็ตามกรรมการประจําหลักสูตรมีความเห็นรวมกันวา ระบบการเพิ่มถอน
รายวิชาควรผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรวมกันพิจารณาและแกปญหาประเมินความเสี่ยง 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เปาประสงค (O) 
         คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปาหมายใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร คือ มีมนุษยสัมพันธ
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีภาวะความเปนผูนํา และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยในตนเอง สามารถ
ติดตอประสานงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศได โดยคํานึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21ประกอบดวย 3R ไดแก Reading (อานออก), (W) Riting (เขียนได), และ (A)Rithemetics 
(คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-
cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, 
Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, 
Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT 
Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
     ในปการศึกษา 2559  หลักสูตรดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู          
ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
การวางแผน (P) 
1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยรวมกับ

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรและคณะ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการพัฒนานักศึกษา เชน จัดหา
ทรัพยากร สื่อการสอน วัสดุวิทยาศาสตร ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา การจัดโครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ทางดานวิชาชีพพัฒนาการเรียนรูการปฏิบัติงานจริง เชน โครงการแสดงผลงานนิทรรศการคหกรรมศาสตร โครงการ
ศึกษาดูงานทางดานคหกรรมศาสตร โครงการสัมมนาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ 
โครงการศึกษาดูงานโรงแรมดานการจัดเลี้ยงและบริการอาหารแบบตะวันตก โดยมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร และอาจารยผูสอนในการดําเนินโครงการ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่สงผลตอการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ไดแก กิจกรรมจิตอาสา เชน โครงการพัฒนาชุมชน (ของชมรม
บานเคมี) กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขันการทําขนมไทยและแขงขันการทําอาหาร



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 38 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
ทองถิ่น กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชน โครงการ
คณะวิทยฯ สวยดวยมือเรากิจกรรมวิชาการ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใช
หองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบ 
กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา เชน โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 

2. ในสวนของการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรไดวางแผนตรวจสอบสาระของรายวิชาให
มีความทันสมัย และสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไป
ตามที่หลักสูตรกําหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด เสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชนการจัดกิจกรรมเพื่อชวยในการพัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะการเรียนรูดาน 
ICT ทางดานวิทยาศาสตรโดยรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการใหแกนักศึกษา เชน  งาน
วัฒนธรรมสัมพันธ รวมทั้งโครงการอบรม Microsoft office  ภาษาอังกฤษ ELLIS เปนตน นอกจากนี้หลักสูตร ยังได
วางแผนรวมกับคณะในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาอื่น ๆ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยใน
การใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอน
สอบ โครงการSci and Tech มุงสูประชาคมอาเซียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการแขงขันการทําขนมไทยและอาหารทองถิ่น  กิจกรรมเสวนา เรื่อง มั่นใจเดินหนาสู
อาชีพ นอกจากนี้ทางคณะไดจัดใหมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางประเทศใหกับนักศึกษาชั้น
ปที่ 3 ของหลักสูตรดวย 

3. ในสวนของโครงการแสดงผลงานนิทรรศการคหกรรมศาสตร (คหรรมนิรมิตครั้งที่ 4)จากผลการประเมินความพึง
พอใจในภาพรวมของผูเขารวมงานคหกรรมนิรมิตครั้งที่ 3 พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.44 
คะแนน)แตยังมีบางประเด็นที่ ตองมีการวางแผนปรับปรุงในครั้งตอไปคือ ลดปริมาณอาหารที่เปนของทอดลง 
เนื่องจากมีมากเกินไปและอาหารที่ทอดไวนานจะไมคงความกรอบ และในการปฏิบัติงานครัวยังขาดการ
วางแผนเรื่องเวลาในการเปดปดครัว จึงทําใหอาหารบางอยางที่ตองออกหลังสุด ไดมีการทําไวลวงหนานาน
เกินไปทําใหวัตถุดิบมีรสชาติไมดีและอาจบูดเนากอนการรับประทาน 

การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรไดประชุมดําเนินการรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่ได
วางแผนไว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

โครงการ วันที่ดําเนนิการ เปาหมาย 
นิทรรศการคหกรรมศาสตร (คหกรรม
นิรมิต ครั้งที่ 4) 

4 เมษายน  25560 อาจารยและนักศึกษาคหกรรมศาสตร  

ศึกษาดูงานทางดานคหกรรมศาสตร  13-17 พฤษภาคม 2559 อาจารยและนักศึกษาคหกรรมศาสตร 
จํานวน 41 คน 

สัมมนาเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางอาหารและโภชนาการ 

19 พฤศจิกายน 2559 อาจารยและนักศึกษาคหกรรมศาสตร 
จํานวน 150 คน 

ศึกษาดูงานโรงแรมดานการจัดเลีย้ง
และบริการอาหารแบบตะวันตก 

17 มีนาคม 2560 อาจารยและนักศึกษาคหกรรมศาสตร 
จํานวน 38 คน 

Sci&Techมุงสูประชาคมอาเซียน ครัง้ที่ 4 14-18, 21-25  มีนาคม 2559 นักศึกษา จํานวน 45 คน 
เสวนา เรื่อง การพัฒนาความรูและ
ประสบการณแกศิษยเกา 

18 มิถุนายน 2559 นักศึกษาและศิษยเกา จํานวน 80 คน 

สัมมนาพัฒนาประสบการณวิชาการและ 18 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาชั้นปที่ 4 
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ผลการดําเนินงาน 
วิชาชีพเพื่อกาวเขาสูวยัทํางานแก
นักศึกษา 
ประชุมสัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูกจิกรรม
นักศึกษาระหวางสถาบนั 

27-29 พฤษภาคม 2559 ผูนํานักศึกษา จําวน 37 คน 

ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

25 มิถุนายน 2559 นักศึกษา จําวน 45 คน 

กาวแรกสูประตูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Sci& Tech 2016) 

13 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2559 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 จากที่ประชุมของหลักสูตร พบวากระบวนการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนที่วางไว และจากการประเมนิโครงการ
โดยนักศึกษา นักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ มีทักษะตางๆ และมีความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น  เปนไปตาม
เปาประสงคที่วางไว 
                การจัดงานนิทรรศการคหกรรมศาสตร ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมงานพบวา มีความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.57 คะแนน) ซึ่งมีคะแนนสูงกวาปที่ผานมา และไดรับคําชมจากผูเขารวมงานวา อาหารมี
ความหลากลาย นารับประทาน และมีรสชาติอรอย ซึ่งเปนผลมากจากการนําผลการประเมินความพึงพอใจและ
ขอเสนอแนะของการจัดงานคหกรรมนิรมิตในปที่ผานมา มาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมินของผูเขารวมงานคหกรรมนิรมิตครั้งที่ 4 ป พ.ศ.2559 พบวา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด (4.57 คะแนน)ผูเขารวมงานไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนางานครั้งตอไป คือ ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหเยอะกวานี้ อาหารที่รับประทานรอนๆ ควรมีวิธีการทําใหอาหารมีความอุนตลอดเวลาควรมีชื่อ
เมนูอาหารทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรจะมีชอนหวานวางไวสําหรับขนมหวานหรือที่ตองใชชอน
หวานในการรับประทานซึ่งทางหลักสูตรจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในปตอๆ ไป 
            นอกจากนี้ทางหลักสูตรควรจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาสําหรับแบงหนาที่กันดูแลใหคําปรึกษาการปฏิบัติ
อาหารในงานนิทรรศการคหกรรมนิรมิตครั้งตอไป ตั้งแตการเริ่มวางแผนตลอดจนการจัดงานใหแลวเสร็จ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลคุณภาพของอาหารแตละเมนู 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-0-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 14/2559 
3.2-0-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
3.2-0-3 ตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษา 
3.2-0-4 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
นักศึกษา 

4 ขอ 
 

3 ขอ 
 2 คะแนน 

4 ขอ 
3 คะแนน 

4 ขอ 
3 คะแนน 

  

 
 
 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.2 
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จุดแข็ง 
1.  นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาไดหลากหลายชองทาง เชน หองพักอาจารย  

ระบบสื่อออนไลน (e-mail, line, facebook) 
 2.  หลักสูตรจัดโครงการนทิรรศการคหกรรมศาสตร “คหกรรมนิรมิต” เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานจริงทุกขั้นตอน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเพิ่มความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนอง เปนการเพิ่มชองทางสาํหรับ 
นักศึกษาในการใหปรึกษาซึ่งกันและกัน 
 2.  หลักสูตรนํานักศึกษาเขารวมเสริมสรางทักษะเพื่อชวยในการพัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะการเรียนรู
ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 เชน กิจกรรมราชภัฏวิชาการ งานวัฒนธรรมสัมพันธ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
โครงการอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ โครงการ Sci& Tech มุงสูประชาคมอาเซียน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
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ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามี
ความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาในการรายงานการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ดังตอไปนี้ 

- การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายพรชัย  พทุธรักษ   โทรศัพท : 086-2691800 
ผูจัดเก็บขอมูล : นายพรชัย  พทุธรักษ   โทรศัพท : 086-2691800 
 

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

- ไมมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

-มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน
ตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานที่
โดดเดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผลการ
ดําเนินงานที่โดดเดน
อยางแทจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนินงาน 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปการศึกษา 
ที่รับเขา 

 
จํานวนรับเขา 

 

 
คงอยู 

 

จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปการศึกษา 

2557 44 34 9+ 1* 
2558 42 33 9 
2559 47 38 9 

ขอมูลจากระบบอาจารยที่ปรึกษาแตละชั้นป 
* จํานวนนักศึกษาที่จบกอนหลักสูตร เนื่องจากเปนนักศึกษาเทียบโอน 

นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 77.27 
นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 78.57 
นักศึกษาปการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 80.85 
 โดยภาพรวมพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนตั้งแตปการศึกษา 2557-2559 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 

ปการศึกษา 
ที่รับเขา 

จํานวนรับเขา 
 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร คางจบ 

จํานวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปการศึกษา 2557 2558 2559 
2554 41 30 - - - 11 
2555 39 - 29 - 1 9 
2556 43 - - 21 7 15 
2557 44   1* 34 9 
2558 42 - - - 33 9 
2559 47 - - - 38 9 

* จํานวนนักศึกษาที่จบกอนหลักสูตร เนื่องจากเปนนักศึกษาเทียบโอน 

นักศึกษาที่รับเขา 2554สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร คิดเปนรอยละ 73.17 
นักศึกษาที่รับเขา 2555สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร คิดเปนรอยละ 74.36 
นักศึกษาที่รับเขา 2556สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร คิดเปนรอยละ 48.83 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรของนักศึกษาที่รับเขา 2556 มีแนวโนมลดลงเนื่องจาก
ผลกระทบจากการไมมีภาคการศึกษา 3/2559 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 
 

ประเดน็ความพึงพอใจ 
คะแนนประเมิน 

ปการศึกษา 
2558 2559 

ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอคุณภาพหลักสูตร และผลการประเมินความพึงพอใจ 4.46 4.47 
ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และผลการประเมินความพึงพอใจ 4.26 4.31 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการ แนะแนวการใชชีวิตและการจัดการ
ขอรองเรียน 

4.31 4.20 

ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตร และผลการประเมินความพึงพอใจ 4.39 4.43 
ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษารวม 4.35 4.35  

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 43 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 
3.3-0-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ขอ 

 
4 ขอ 

3 คะแนน 
5 ขอ 

4 คะแนน 
4 ขอ 

3 คะแนน 
   

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.3 
จุดแข็ง 
 อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนตั้งแตปการศึกษา 2558-2559 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 อาจารยที่ปรึกษาแตละชั้นปควรกํากับดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับนักศึกษามากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
 หลักสูตรยังคงมีนักศึกษาบางคนที่จําเปนตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 3/2559  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 อาจารยที่ปรึกษาควรกํากับดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องการเรียนเพิ่มขึ้นและควรจะมีการเตรียม
ความพรอมในการสอบของนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการพี่สอนนองในหลักสูตร เพื่อใหรุนพี่ชวยติว
ใหกับรุนนองแตละชัน้ปกอนสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 44 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยาง
นอย 5 ดานคือ1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา4) 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื ่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบงชี้นี้จะเปนการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายพรชัย  พทุธรักษ โทรศัพท : 086-2691800 
ผูจัดเก็บขอมูล : นายพรชัย  พทุธรักษ โทรศัพท : 086-2691800 
 

เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคํานวณ 
คะแนนทีไ่ด   = 
 
 
       =   =4.66 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดใชขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เรื่องการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบ
สํารวจประกอบดวยรายการประเมินความพึงพอใจ 5 ดาน หลักสูตรมี
ผลรวมของคาคะแนนที่ ไดจากการประเมินเปน 116.61 คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.66  

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
ปการศึกษา 2558 

 
 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาทั้งหมด 29คน นักศึกษาทุกคนจบตามเกณฑการศึกษาของ
หลักสูตรในระยะเวลา 4 ป 

2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม 25 คน นักศึกษาที่จบการศึกษาทุกคนไดตอบ
แบบสอบถาม 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ86.20 บัณฑิตที่จบไปทุกคนมงีานทํา 
4. ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

3.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 118.29 คะแนน ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอบัณฑิตที่จบจาก
หลักสูตร โดยมีคาคะแนนความพงึพอใจในภาพรวม  
ทุกดานรวมอยูในระดับดมีาก 

3.2 ดานความรู  114.33 คะแนน 

3.3 ดานทักษะทางปญญา 116.71 คะแนน 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

116.61 

25 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 45 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

118.63 คะแนน 

3.5 ด านทักษะการวิ เคราะห เชิ ง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช 

113.60 คะแนน 

5. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิต 

116.61 คะแนน 

6. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.66 คะแนน 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2557 2558 
2559 

บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

คาเฉลี่ย 
4.00 

คะแนน 

คาเฉลี่ย 
4.32 

คะแนน 

คาเฉลี่ย 
0.00 

คะแนน 

คาเฉลี่ย 
4.66 

คะแนน 

 

 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 
จุดแข็ง 
 1. บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรทุกคนมีงานทาํ 
 2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตที่จบการศึกษาของหลกัสูตรอยูในระดีบดีมาก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไมมี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาทักษะวชิาชีพดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารใหกับนักศึกษาเพิ่มเติม กอนที่จะจบ
การศกึษา 
เนื่องจากมีคาคะแนนความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตนอยกวาดานอื่นๆ (113.60 คะแนน) 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 จัดอบรมการใชภาษาอังกฤษเพือ่การประกอบอาชีพใหกับนักศกึษาในการเตรียมความพรอมใหบัณฑิต     
จบใหมเพื่อการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 46 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่
ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทํานับกรณี
การทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองไดการ
คํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาค
นอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายพรชัย  พทุธรักษ   โทรศัพท : 086-2691800 
ผูจัดเก็บขอมูล : นายพรชัย พทุธรักษ   โทรศัพท  : 086-2691800 
 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 
1.คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 
 
 
 
 
 
 = 100 
**การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงาน 
มาพิจารณา** 
2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนทีไ่ด   = 

     = 5 
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรมีผูสําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  ที่สาํเร็จการศึกษาปการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 
25 คน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาทุกคนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทํานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบแบบสํารวจการมีงานทําและ
สงขอมูลใหกับมหาวิทยาลยัรวมทั้งสิ้น 25 คนคิดเปนรอยละ
100 ซึ่งมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 25 คน คิดเปนรอย
ละ 100 คิดเปน5 คะแนน 

2.2-0-1 สรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต โดย
สํานักสงเสริมและวชิาการงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  
ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

100 

100 
X 5 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 

X 100 

25 
25 

X 100 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 47 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีงานทํา 25 คน บัณฑติปริญญาตรี

ที่สําเรจ็ศึกษาใน
หลักสูตรทุกคน   
ไดงานทาํและ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 25 คน 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 
4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - 
5. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด 20 คน 
6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 คน 
7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - 
8. เกณฑทหาร / อุปสมบท - 
9. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
10,760
บาท 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 
100 

 

 

วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณหาคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(ไดงานทาํ + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบ

สํารวจทั้งหมด 
(จํานวนผูตอบ – (มีงานกอน

เรียน – ศึกษาตอ) 

ตัวคูณ 
X 100 

 

20+5 = 25 25-0 = 25 
 

X 100 รอยละ 
100 

 
แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

คารอยละของบัณฑิต (ที่ไดจากขอ 1) ที่ได
งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวหาร 
100 

 

ตัวคูณ 
X 5 

 
รอยละ 100 100 X 5 5  คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2557  2558  2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

รอยละ 50 รอยละ 
43.48 
คิดเปน  

2.17 คะแนน 

รอยละ 
79.31 
คิดเปน  

3.97 คะแนน 

รอยละ 100 
คิดเปน  

5 คะแนน 

 

 

  

 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 48 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จุดแข็ง 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร สามารถที่ประประกอบธุรกิจสวนตัวได 
2. ตลาดแรงงานยังมีความตองการบัณฑิตจากหลักสูตรเปนจาํนวนมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สงเสริมใหบัณฑิตทาํกิจการของตัวเอง 

จุดที่ควรพัฒนา 
เพิ่มองคความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสวนตัวใหกับบัณฑติที่จบใหม 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับวิชาหลักการประกอบการธุรกิจเพิ่มขึ้น 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 49 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมวดที4่ ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I IP W ขส มส 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

รหัสชั้น 564258 
ภาคการศึกษาที่ 1 
3563110 การเปนผูประกอบการ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 0 0 0 1 13 8 6 0 0 0 0 0 0 28 28 
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 
4863207 อาหารยุโรป 10 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 
4864503 สัมมนาอาหารและโภชนาการ 15 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

4864504 
ปญหาพิเศษอาหารและ
โภชนาการ 

25 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28 27 

4864505 
ภาษาอังกฤษสําหรับ 
คหกรรมศาสตร 

5 8 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

4864601 
การเตรียมฝกประสบการณ
ทางคหกรรมศาสตร 

16 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

ภาคการศึกษาที่ 2 

4863303 
การสุขาภิบาลอาหารและการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4863404 การจัดเลี้ยงอาหาร 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4864602 
การฝกประสบการณทาง 
คหกรรมศาสตร 

6 15 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 27 25 

รหัสชั้น 574258 
ภาคการศึกษาที่ 1 
2500308 การศึกษาเพือ่พัฒนาทองถิ่น 1 4 12 8 9 0 0 0 1 0 0 0 0 35 34 
4863105 อาหารบาํบัดโรค 6 7 9 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
4863204 อาหารทองถิ่น 18 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
4863208 อาหารวาง 15 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
4863210 ขนมไทย 18 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
4863211 ขนมอบ 19 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 

4863501 
ระเบียบวธิีวิจยัทางคหกรรม
ศาสตร 

5 3 9 11 4 2 1 0 0 0 0 0 0 35 35 

4864602 
การฝกประสบการณทาง 
คหกรรมศาสตร 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 
3563110 การเปนผูประกอบการ 0 0 3 2 7 17 5 0 0 0 0 0 0 34 34 

4862203 อาหารเพื่อสขุภาพ 9 
1
2 

8 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 35 34 

4863106 หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค 11 7 8 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 35 34 
4863303 การสุขาภิบาลอาหารและฯ 3 6 10 10 4 0 0 0 1 0 0 0 0 35 34 

4863404 การจัดเลี้ยงอาหาร 14 
1
8 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 35 34 

4863502 การคนควาทดลองทางอาหารฯ 8 
1
1 

9 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 35 34 

รหัสชั้น 584258 
ภาคการศึกษาที่ 1 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 50 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I IP W ขส มส 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

4131005 ฟสิกสพื้นฐาน 3 6 0 2 4 4 2 0 0 0 13 0 0 34 21 
4131006 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1 0 1 2 8 10 7 5 0 0 0 0 0 34 29 

4862202 อาหารไทย 6 15 
1
1 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 

4862301 
วิทยาศาสตรการประกอบ
อาหาร 

3 8 8 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 

4872101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3 8 
1
1 

9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 

4892101 การจัดดอกไมและงานใบตอง 21 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 
GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 4 7 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
GES0501 วิเคราะหการคิด 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
ภาคการศึกษาที่ 2 
4131006 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 7 3 
4862103 โภชนศาสตรครอบครัว 28 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 

4862302 
การแปรรูปและการถนอม
อาหาร 

6 8 
1
2 

4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 

4864214 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 22 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 
4871201 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 12 13 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 
4882101 ผาและเสนใย 14 9 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 
GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

GEL0302 
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ
สื่อสาร 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
GES0501 วิเคราะหการคิด 3 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
รหัสชั้น 594258 
ภาคการศึกษาที่ 1 
4211105 เคมีพื้นฐาน 0 0 0 2 4 8 3 1 0 0 23 2 0 43 17 
4211106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 0 0 4 14 9 6 6 2 0 0 1 0 0 42 39 
4861101 โภชนาการ 8 9 5 9 9 0 0 2 0 0 0 0 0 42 40 

4892102 การแกะสลักผักและผลไม 12 14 
1
3 

1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 42 40 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
GEH0403 มนุษยกับความงาม 1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

GES0404 
พฤติกรรมมนุษยกบัการพัฒนา
ตน 

0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 8 

GES0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 8 
GES0409 วิถีอาเซียน 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 1 0 9 8 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0 0 2 8 6 6 3 1 0 0 0 1 0 27 25 
ภาคการศึกษาที่ 1 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 51 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I IP W ขส มส 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจบุัน 0 0 3 2 6 6 6 6 0 0 0 0 0 29 23 

GEL0302 
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ
สื่อสาร 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 
GES0501 วิเคราะหการคิด 0 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 
4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน 0 0 0 0 6 15 16 1 0 0 0 1 0 39 37 
4331106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 0 1 6 10 10 11 0 1 0 0 0 0 0 39 38 
4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0 1 0 1 1 3 13 1 0 0 18 1 0 39 19 

4861102 โภชนศาสตรมนุษย 5 8 
1
0 

4 9 2 0 0 0 0 0 0 1 39 38 

4861201 หลักการประกอบอาหาร 4 14 
1
4 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 39 37 

GES0403 มนุษยกับความงาม 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

GEH0404 
พฤติกรรมมนุษยกบัการพัฒนา
ตน 

0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจบุัน 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5 3 
GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

GEL0302 
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ
สื่อสาร 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
GES0501 วิเคราะหการคิด 1 0 6 9 4 2 0 0 0 0 1 0 0 23 22 
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 6 
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

หมายเหตุ :โปรดระบุเปนตัวเลขจํานวนนักศึกษาที่ไดเกรดในรายวิชาที่เรียน 

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

4131005 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1/2559 ระดับคะแนน W 
จํานวน 13 คน 

หลักสูตร
ตรวจสอบโดย
การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนจาก
นักศึกษา 
อาจารยที่
ปรึกษา สํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

นักศึกษาคอนขาง
ใหความสําคัญ และ
ความสนใจใน
รายวิชาน้ีนอยกวา
รายวิชาเอก 

หลักสูตรให
ขอมูลแก
นักศึกษาถึง
ความจําเปน
และความสําคัญ
ของรายวิชาน้ี
และมอบหมาย
ใหอาจารยที่
ปรึกษา รุนพ่ี 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 52 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

และมคอ.5 ของ
รายวิชา 

รวมถึงเพื่อนรวม
ชั้นเรียน ชวยกัน
สอนเสริม
นอกเหนือจาก
ชั่วโมงเรียนจริง
ตามตารางเรียน 

4211105 เคมีพื้นฐาน 1/2559 ระดับคะแนน W 
จํานวน 23 คน 

หลักสูตร
ตรวจสอบโดย
การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนจาก
นักศึกษา 
อาจารยที่
ปรึกษา สํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
และมคอ.5 ของ
รายวิชา 

นักศึกษาคอนขาง
ใหความสําคัญ และ
ความสนใจใน
รายวิชาน้ีนอยกวา
รายวิชาเอก 

หลักสูตรให
ขอมูลแก
นักศึกษาถึง
ความจําเปน
และความสําคัญ
ของรายวชิาน้ี
และมอบหมาย
ใหอาจารยที่
ปรึกษา รุนพ่ี 
รวมถึงเพื่อนรวม
ชั้นเรียน ชวยกัน
สอนเสริม
นอกเหนือจาก
ชั่วโมงเรียนจริง
ตามตารางเรียน 

4571201 คณิตศาสตร
พื้นฐาน 

2/2559 ระดับคะแนน W 
จํานวน 18 คน 

หลักสูตร
ตรวจสอบโดย
การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนจาก
นักศึกษา 
อาจารยที่
ปรึกษา สํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
และมคอ.5 ของ
รายวิชา 

นักศึกษาคอนขาง
ใหความสําคัญ และ
ความสนใจใน
รายวิชาน้ีนอยกวา
รายวิชาเอก 

หลักสูตรให
ขอมูลแก
นักศึกษาถึง
ความจําเปน
และความสําคัญ
ของรายวชิาน้ี
และมอบหมาย
ใหอาจารยที่
ปรึกษา รุนพ่ี 
รวมถึงเพื่อนรวม
ชั้นเรียน ชวยกัน
สอนเสริม
นอกเหนือจาก
ชั่วโมงเรียนจริง
ตามตารางเรียน 

3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 

- - 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 53 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน (กรณีที่ไมไดเปดสอนใหนํามาจาก

ตารางสอนในภาคนั้น ๆ) 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาค

การศึกษา/คําอธิบาย
รายวิชา 

เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

- - - 
 
5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน (กรณีสอนเนื้อหาไมครบ นํามาจาก มคอ.5 
ของแตละวิชา) 

รหัสวิชา/ชื่อ
รายวิชา/ภาค
การศึกษา/

คําอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีการแกไข 

- - - - 
 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
4331105 ชีววิทยาพื้นฐาน 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมาก (3.78) 
4131005 ฟสิกสพื้นฐาน 1/2559 ไมม ี
413006 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.53) 
4201105 เคมีพื้นฐาน 1/2559 คาระดับความพึงพอใจปานกลาง (3.10) 
4211106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1/2559 คาระดับความพึงพอใจปานกลาง (3.01) 
4863207 อาหารยุโรป 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.76) 
4864503 สัมมนาอาหารและโภชนาการ 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.76) 
4864504 ปญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.78) 

4864505 
ภาษาอังกฤษสําหรับ 
คหกรรมศาสตร 

1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.63) 

4864601 
การเตรียมฝกประสบการณทางคหกร
รมศาสตร 

1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.77) 

4863105 อาหารบาํบัดโรค 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.62) 
4863204 อาหารทองถิ่น 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.62) 
4863208 อาหารวาง 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.53) 
4863210 ขนมไทย 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.62) 
4863211 ขนมอบ 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมาก (4.49) 
4863501 ระเบียบวธิีวิจยัทางคหกรรมศาสตร 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมาก (4.49) 

4864602 
การฝกประสบการณทาง 
คหกรรมศาสตร 

1/2559 ไมม ี

4862202 อาหารไทย 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.82) 
4862301 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.72) 
4872101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.76) 
4892101 การจัดดอกไมและงานใบตอง 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.79) 
4861101 โภชนาการ 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมาก (4.47) 
4892102 การแกะสลักผักและผลไม 1/2559 คาระดับความพึงพอใจมาก (4.48) 
4331106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมาก (3.95) 
4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมาก (4.36) 
4863303 การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุม 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.84) 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 54 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
คุณภาพอาหาร 

4863404 การจัดเลี้ยงอาหาร 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.83) 

4864602 
การฝกประสบการณทาง 
คหกรรมศาสตร 

2/2559 ไมม ี

4862203 อาหารเพื่อสขุภาพ 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.74) 
4863106 หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.88) 
4863303 การสุขาภิบาลอาหารและฯ 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.84) 
4863404 การจัดเลี้ยงอาหาร 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.83) 
4863502 การคนควาทดลองทางอาหารฯ 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.76) 
4862103 โภชนศาสตรครอบครัว 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.83) 
4862302 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.67) 
4864214 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.83) 
4871201 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.75) 
4882101 ผาและเสนใย 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.74) 
4861102 โภชนศาสตรมนุษย 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.77) 
4861201 หลักการประกอบอาหาร 2/2559 คาระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.74) 

 
7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควรสอด 
แทรกในวิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการทําผิด
คุณธรรม โดยยก กรณีศึกษาและใหมีการแสดง
ความเห็นกลุมยอย 

การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควรสอด 
แทรกในวิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
ทําผิดคุณธรรม โดยยกกรณีศึกษาและให
มีการแสดงความเห็นกลุมยอย 

ความรู 
 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่ ได มี
ประสบการณในการไดรับผลกระทบจากการ
ขาดจริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่ไดมี
ประสบการณในการไดรับผลกระทบจาก
การขาดจริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู 

ทักษะทางปญญา 
 

ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะไมใชเพียง
การสอบกลางภาคและปลายภาค และเพิ่มการ
ทดสอบแบบอื่น เชน จากการฝกทํางานเปน
กลุมที่มอบหมาย 

ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะไมใช
เพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค 
และเพิ่มการทดสอบแบบอื่น เชน จากการ
ฝกทํางานเปนกลุมที่มอบหมาย 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคล
และความรับผิดชอบ 
 

จัดใหมี ข อกํ าหนดในการวั ดผลความรู
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ในทุกวิชา 

จัดใหมีขอกําหนดในการวัดผลความรู
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ใน
ทุกวิชา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวขอบางวิชา
เรียน และมาสอนเพื่อนๆ ในหอง  

ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวขอ
บางวิชาเรียน และมาสอนเพื่อนๆ ในหอง  

 
8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม1 คน  คือ ดร.สุรียพร  กังสนันท 
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ5คน ไดแก อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน 
8.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

หลักสูตรมีการเตรียมการสําหรับอาจารยใหม ดังนี้ 
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1. การปฐมนิเทศอาจารยใหม เร่ืองบทบาทความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
2. การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการ

เรียนการสอน 
3. การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
4. การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง

หรือหลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของ
อาจารยพี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

5. การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร  
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

อาจารยใหม และอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มีความพึงพอใจที่ หลักสูตรมีการจัด
สัมมนาอาจารยใหม 

 8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ   
  - 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 
จํานวนผูเขารวม  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรม
ไดรับ 

อาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องเทคนิคการจดัทําเอกสาร
ประกอบการสอน/คําสอน และ
หนังสือ/ตําราดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 
มีนาคม 2560 ณ หองประชุม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(10-103) 

4 - อาจารยไดนําความรูที่ไดจากการอบรม ประชุม และ
สัมมนา มาใชบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวของหรือสมัพันธ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องเทคนิคการจดัทําเอกสาร
ประกอบการสอน/คําสอน และ
หนังสือ/ตําราดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(10-103) 

3 - อาจารยไดนําความรูที่ไดจากการอบรม ประชุม และ
สัมมนา มาใชบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวของหรือสมัพันธ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการสอนโดยใช 
Google Classroom วันท่ี 2-3 
พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร 

3 - อาจารยไดนําความรูที่ไดจากการอบรม ประชุม และ
สัมมนา มาใชบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวของหรือสมัพันธ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาการเขียน มคอ.3 
และ มคอ.5 วันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2559 

3 - อาจารยไดนําความรูที่ไดจากการอบรม ประชุม และ
สัมมนา มาใชบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวของหรือสมัพันธ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรม

ไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสรางความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําป
การศึกษา 2559 วันท่ี 19 
มิถุนายน 2560 

2 - อาจารยไดนําความรูที่ไดจากการอบรม ประชุม และ
สัมมนา มาใชบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวของหรือสมัพันธ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเทคนิคการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 การเรียนรูเชิงรุก (Active 
learning) 

3 - อาจารยไดนําความรูที่ไดจากการอบรม ประชุม และ
สัมมนา มาใชบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวของหรือสมัพันธ 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมี
การออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาว
ทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปด
รายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ  โดยสนองความ
ตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการ
พัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง ในการรายงานการดําเนินงานตามตัว
บงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็น
ตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความ
ตองการของประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :นางสาวฐติิมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท  :089-6595459 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท  : 089-6595459 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไมมีการนํา

ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่
ดีไดชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน 
 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผลการ
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ปรับปรุง หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  จากนั้นประเมินระบบและ
กลไกตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุม
ลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับ
ระบบและกลไก  

ผลการดําเนินงาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เปาประสงค (O) 
อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้ อาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา ปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หาก
ผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมี
เนื้อหาเหมาะกับเวลา 
การวางแผน (P)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3392/2558) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี้ 
    1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จาก แหลงฝกประสบการณนักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการ 
นักเรียนกลุมเปาหมาย ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ผานการทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ และมคอ.7 
เพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
    2. อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตร ตามมาตรฐานของ
หลักสูตรจาก มคอ.1  
    3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบาย
รายวิชา โดยหลักสูตร ไดพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาใหนักศึกษาไดรับระโยชนทั้งทางดานความรูและการนําไปใช
ประโยชนในการฝกประสบการณวิชาชีพ และการประกอบอาชีพในลําดับตอไป 
    4. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุม
ในศาสตร จํานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด 
คําบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพิ่มหนวยกิต 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ 
6. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในป พ.ศ. 
2560 

การดําเนินการ (D) 
หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนที่วางไว ดังนี้ 

1. จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  
พ.ศ.2557 (มคอ.1) ตามประกาศ หลักสูตรคหกรรมศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาใหใชตามเกณฑ (มคอ.1) วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรหลักสูตร
ไดดําเนินการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ซึ่งจาก
การพิจารณา มคอ.1 ในการประชุมครั้งที่ 2 นัดพิเศษ/2559วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2559 พบวา กลุมวิชา
คณิตศาสตร ตองมีการเพิ่มรายวิชาหลักสถิติ และในกลุมรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่ตองใหมีเนื้อหาสอดคลองกับ 
มคอ.1 และมีกลุมวิชาบังคับไมนอยกวา 24 หนวยกิต 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 59 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
2.  ดําเนินการแตงตั้งตั้งคณะกรรมการยกรางหลักสูตร ดังคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 754/2559 ดังนี้ 
นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม              อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
       นายพรชัย  พุทธรักษ                     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ                     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
       นายดํารงคเกียรติ  ศรีเทพ               อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

ผศ. สุจิตรา  เทพไชย  ผูทรงคุณวุฒสิาขาวชิาคหกรรมศาสตร 
 ผศ. จินภา  นราคร  ผูทรงคุณวุฒสิาขาวชิาคหกรรมศาสตร 
 นางสาวเกศนีย  สุภทัรชัยวงศ ตัวแทนผูใชบัณฑิตนักโภชนาการโรงพยาบาลหาดใหญ 
 นายธรรมนูญ  กาบสทิธิ ์  ตัวแทนผูใชบัณฑิตChef จากบริษัท เซิรฟเฮาส ไทยแลนด จ. ภูเก็ต 
 นางสาวสุกฤตา  คาน  ตัวแทนศิษยเกา 
 นางสาวดวงทิพย  มณีนอม ตัวแทนศิษยเกา 
            นางสาวธัญญา  ดินซุด                   ตัวแทนศิษยปจจุบัน 
            นายพีรทัต  สิริพงศชาตรี                ตัวแทนศิษยปจจุบัน 
            นางสาววิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
            นางอมรรัตน  ชูชื่น                    
    3. หลักสูตรไดดาํเนินการรางหลักสูตรในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. หองประชุมคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) ดังรายชื่อในคําสัง่แตงตั้ง 
    4.  ดําเนนิการแตงตั้งตัง้คณะกรรมวิพากษหลักสูตร ดังคําสัง่มหาวิทยาลัยที ่1157/2559 ดังนี ้

       นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม              อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
       นายพรชัย  พุทธรักษ                     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ                     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
       นายดํารงคเกียรติ  ศรเีทพ               อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

นางสาวแววตา  เอกชาวนา ผูทรงคุณวุฒนิักโภชนาการโรงพยาบาลบาํรุงราษฏร 
นางสาวสาวิตรี  ณุวงศศร ี ผูทรงคุณวุฒปิระธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 
และการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
นางสาวโสภา  บุตรมาตา ตัวแทนผูใชบัณฑติฝายสนบัสนนุโภชนาการ โรงพยาบาลศิครินทร 
หาดใหญ 
 นายอนสุรณ  จันทมุณตีัวแทนผูใชบัณฑิต Chef 
 นางสาววิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
            นางอมรรัตน  ชูชื่น                    
5.  หลักสูตรไดดาํเนินการการวิพากษหลักสูตรเปนวนัพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. หองประชุม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6.  หลักสูตรไดดาํเนินการปรับเปลี่ยนโครงสราง รายวชิาและคาํอธิบายรายวิชา ใหเปนไปตามคําแนะนําจาก
คณะกรรมการยกรางหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร และจากผลการวิจัยความเปนไปไดของการเปด
หลักสูตร โดยมีการปรับเปลี่ยนปรัชญาของหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญาของคณะและมหาวิทยาลัย 
ปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ปรับลดหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร อีกทั้งไดปรับเปลี่ยนโครงสรางของรายวชิาในหลักสตูรเดิมเพื่อให
เปนไปตาม มคอ.1 ดังนี ้
 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 60 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
ปรับปรุง 
ป พ.ศ.2559 

2.ปรัชญาของหลักสูตร 
    เพิ่มพูนความรู เชิดชูคุณธรรม นําทักษะวิชาชพี 
สูการพัฒนาทองถิ่น 

2.ปรัชญาของหลักสูตร 
ทักษะวิชาชีพเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา 

เพื่อความสอดคลองกับ
ปรัชญาของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
    นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม          อาจารย 
    นายพรชัย  พุทธรักษ                  อาจารย 
    นางสาววิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ อาจารย 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
    นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  อาจารย 
    นายพรชัย  พุทธรักษ          อาจารย   
    นางทัศนา  ศิริโชต ิ            ผูชวยศาสตราจารย  
    นางสาวสัลวา  ตอป           อาจารย  
    นางสาววิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ อาจารย 

ปรับเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ.2558 

4. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
                              ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 

4.จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร  
                 ไมนอยกวา 128 หนวยกติ 

ปรับลดจํานวนหนวยกิ
ตลง เพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร 

5. โครงสรางหลักสตูร 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
  - กลุมวิชาภาษาและฯ 
  - กลุมวิชามนุษยศาสตร 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 
- กลุมวิชาคณิตศาสตรฯ       
หมวดวชิาเฉพาะ  
  กลุมวิชาเนื้อหา  
- วิชาแกน  
       - วิชาเนื้อหาบังคับ 
- วิชาเนื้อหาเลือก   
    กลุมวิชาวิทยาการฯ 
    กลุมวิชาฝก
ประสบการณ 
หมวดวชิาเลือกเสร ี รวม 

 
30 
  9   
  6   
  6 
  9   
95   
81 
15 
49 
17 
  6 
  8   
 
6131 

 
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต 

5. โครงสรางหลักสตูร 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
    -  กลุมวิชาภาษาและฯ 
    -  กลุมวิชามนุษยศาสตรฯ 
-  กลุมวิชาคณิตศาสตรฯ 
 
หมวดวชิาเฉพาะ  
   กลุมวิชาแกน  
     กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี 
     กลุมวิชาเฉพาะดาน         
        -  วิชาเฉพาะดานบังคับ 
        -  วิชาเฉพาะดานเลือก 
กลุมวิชาฝกประสบการณ 
หมวดวชิาเลือกเสร ี
รวม   

 
30  
12   
  9   
  9 
 
92 
18 
19 
47 
29 
18 
  8   
6128 

 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 
- หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กําหนดหนวยกิ
ตตามมหาวิทยาลยั 
- หมวดวิชาเฉพาะ 
ปรับเปลี่ยนตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร 

    ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนรายวชิาในหลักสูตรปรับปรงุ 2559 เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณปจจบุัน รวมถึงเปนไปตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
(มคอ.1) ดังนี ้

- รายวิชาที่เพิ่มเติมในหลักสูตร ไดแก การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ ความรูเกี่ยวกับคหกร
รมศาสตรและการบริหารจัดการ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานคหกรรมศาสตร และ
อนามัยการเจริญพันธุ 

- มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา และหนวยกิต จากเดิมใหมีความชัดเจนและเหมาะสมกบัสถานการณ
ปจจุบนัมากขึ้น เชน โภชนาการ หลักการประกอบอาหาร การสขุาภิบาลอาหารและควบคุมคุณภาพ
อาหาร อาหารไทย การจัดการทรัพยากรครอบครัว พัฒนาการครอบครัวและเด็ก การแกะสลักผักและ
ผลไมการจัดดอกไมและงานใบตอง เปนตน 

- มีการเพิ่มวิชาเฉพาะเลือก ในกลุมวิชาเฉพาะ เพื่อเปดรายวชิาใหมๆ ใหนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ไดเลือก
เรียน เชน อาหารและโภชนาการ อาหารทองถิ่น อาหารสําหรับชาวมุสลิม อาหารมังสวิรัติ อาหารจาน
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ผลการดําเนินงาน 
ดวน การจัดเลี้ยงอาหารและเคร่ืองดื่ม เคกและการแตงหนาเคก เปนตน 

7.  หลักสูตรไดดาํเนินการยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และไดรับความเห็นชอบจากมติสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันเสารที่ 20 พฤษภาคม 2560 
8.  ขณะนี้อยูในขั้นตอนการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อสามารถเริ่มรับนักศึกษา ในป
การศึกษา 2560 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดดําเนินการประชุมในครั้งที่ 8/2559 วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เกี่ยวกับ
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดดําเนินการ ทําการประเมินผลโดยวิเคราะหปญหาอุปสรรค และวิธีการปรับปรุง
กระบวนการดังกลาว พบวาอาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการจํานวน 1 ทาน คือ ผศ.จินภา  นราครทํา
ใหจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ 5 คน และอาจารยประจํา จํานวน 1 ทาน คือ อาจารยดํารงคเกียรติ  
ศรีเทพ มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ซึ่งตามคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปน
อาจารยประจําหลักสูตรได และจากการที่อาจารยดํารงคเกียรติ  ศรีเทพ ไดขอลาออก ทําใหมหาวิทยาลัยอนุมัติให
โปรแกรมวิชา ดําเนินการคัดเลือกอาจารยใหมเพื่อเปนอาจารยผูสอนแทนตําแหนงที่วางลงได อาจารยที่ผานการ
สอบคัดเลือกคือ อาจารย ดร.สุรียพร  กังสนันท หลักสูตรจึงไดมีมติใหดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรับปรุง 
(สมอ.08) พ.ศ.2555 ในสวนของอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํา 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําขอสรุปที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผนใน
การปรับปรุงหลักสูตร โดยการทํา สมอ.08 ในการดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ในสวน
ของอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําโดยมีสาระการปรับปรุง ดังนี้ 
     ปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําในหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารยเกษียณอายุราชการ 
และมีอาจารยลาออก เพื่อใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร 
  เดิม  นางจินภา  นราคร 
  เปลี่ยนเปน             นางสาวสุรียพร  กังสนันท 

2. อาจารยประจํา 
 ลําดับที่ 5 

     เดิม  นางจินภา  นราคร 
     เปลี่ยนเปน             นางสาวสุรียพร  กังสนันท 
     ลําดับที่ 6 
     เดิม  นายดํารงคเกียรติ  ศรีเทพ 
     เปลี่ยนเปน ไมม ี
   นอกจากนี้ หลักสูตรไดวางแผนในการติดตามผลการดําเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559 ตอไป 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-0-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ที่ 3392/2553) 
5.1-0-2 มคอ.2 
5.1-0-3 รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
5.1-0-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
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2559 2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร 

4 ขอ 3 ขอ 
2 คะแนน 

4 ขอ 
3 คะแนน 

5ขอ 
4คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 

หลักสูตรออกแบบหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรสํารวจความตองการศึกษาตอในหลักสูตรของนักเรียน ควบคูกับสํารวจความตองการใช 
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
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คําอธิบายตัวบงชี้ หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่
มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับ
การพัฒนาความสามารถจากผูรูจริงสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญ
กับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควา
อิสระที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให
นักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ  การคนควาอิสระ ตั้ งแต
กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และ
การเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 
21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการ
ทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา
และในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผู อํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และ
สนับสนุนการเรียนรู สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการ
วิจัยเปนฐานการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตนในการรายงานการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี ้นี ้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุม
ประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 
- การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) และ

การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางวังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลอง

กับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ

ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวฐติิมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท  : 089-6595459 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท  : 089-6595459 

 

 
 
เกณฑการประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด

ในการ
กํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการ
นําระบบ
กลไกไปสู
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงา
น 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปนรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

การกําหนดผูสอน  การกาํกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
เปาประสงค (O) 
    อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ ประธานหลักสูตรรับรายวิชาที่เปดสอนแลวประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อกําหนดผูสอนรายวิชา 
จากนั้นจัดทํา มคอ.3 ตามกําหนดเวลา โดยผูสอนรายวิชาเดียวกัน ทํา มคอ.3 รวมกัน  จากนั้นจึงนําไปสอน 
ขณะที่สอนมีการทวนสอบการทํางานระหวางภาค  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  นักศึกษา
ประเมินผลการสอนของอาจารย หากไมผานการประเมินจะตองรวมประชุมกับอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อชี้แจง
แสดงเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนโดยนําผลการดําเนินงานที่มีขอควรปรับปรุงไปปรับปรุงในการทํา มคอ.3 
ในการสอนครั้งตอไป หลังสิ้นสุดภาคการศึกษามีการจัดทํา มคอ.5 ภายใน 30 วัน  จากนั้นประเมินระบบและ
กลไกตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบกระบวนการและกลไกวาสามารถวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนไดตรงตามความตองการของหลักสูตรหรือไม และพบวาควรปรับปรุง
โดยเปลี่ยนขั้นตอนรับรายวิชาที่เปนขั้นตอน การประชุมรวมระหวางอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อจัดสรรรายวิชาที่
เปดสอน 
การวางแผน (P)  
    1. สํานักวิชาการและงานทะเบียน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 
2559 มายังโปรแกรมวิชา 
    2. เนื่องจากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร สงผลใหหลักสูตรตองดําเนินการรวมกับ
โปรแกรมวิชา ในการประชุมวางแผนรวมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยรวมกันศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการ
เรียน คําอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู ความสามารถ ของผูสอนที่สอดคลองกับแตละรายวิชา 
พรอมทั้งพิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตามคุณสมบัติผูสอน
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และวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 
    3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพื่อสงไปยัง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียนสวนการ
จัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการ
ดําเนินงานตั้งแตการเตรียมการ จัดทําเอกสาร มคอ.3 ที่กําหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ใชวิธีการสอนใหมๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการ
ตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน และนําไปชี้แจง
ทําความเขาใจกับผูสอนในหลักสูตรตอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหมีการทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละ
รายวิชาที่ไดมีการจัดการเรียน การสอน 
การดําเนินการ (D) 
ตามปฏิทินกําหนดการสงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การจัดทํารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.4)และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ประจําปการศึกษา 2559 โดยมีกําหนดสง มคอ.3 
และ มคอ.4 ประจําปการศึกษา 2/2559 ภายในวันที่ 12-18ธันวาคม 2559 และกําหนดสงมคอ 5 ประจําป
การศึกษา 2/2559 ภายในวันที่ 29 เมษายน2560ถึง 28 พฤษภาคม 2560 นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ไดรวมกันจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ประจําปการศึกษา 2559 ดังกลาว โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
    - การจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ตามแบบแผนของการจัดทํามีสวนที่สัมพันธดังนี้  
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย รหัสและชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ตอง
เรียนมากอน รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  สถานที่เรียน  วันที่จัดทําหรือปรับปรุง และรายละเอียดของรายวิชา
ครั้งลาสุดซึ่งมีความสัมพันธกับ มคอ.5 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค ประกอบดวย  
-  จุดมุงหมายของรายวิชาตองอางอิงเนื้อหาจากเลมหลักสูตรฯ (มคอ.2) ในสวนที่เปนแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่ง สัญลักษณ  
หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก และ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
  -  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ซึ่งสวนนี้ควรนําขอมูลใน มคอ.5 (2/2558) 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง ขอ 6.3 ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป มาเปน
ขอมูลที่ใชในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาในปการศึกษานี้ 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ ประกอบดวย 
 -  คําอธิบายรายวิชา ที่อางอิงขอมูลจากเลมหลักสูตรฯ (มคอ.2) 
 -  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  
 -  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก 
นักศึกษาเปนรายบุคคล 
 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา ประกอบดวย ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งควรดําเนินการรายการตรวจสอบวิธีการสอน และวิธีการ
ประเมินผลที่สัมพันธกับ มคอ.5 หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน ขอ 2.3 
ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา และขอ 2.4 ขอเสนอการ
ดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ประกอบดวย 
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-  แผนการสอน ระบุคาบที่ หัวขอ/รายละเอยีด ชั่วโมง ซึ่งสัมพันธกับ มคอ.5 หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
ที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน ขอ 2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน และขอ 2.2 หัวขอที่
สอนไมครอบคลุมตามแผน 
  -  แผนการประเมินผลการเรียนรู ระบุผลการเรียนรู กิจกรรม สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของ
การประเมินผล ซึ่งสัมพันธกับ มคอ.5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ขอ 3.6 ความคลาด
เคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา และหมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง ขอ 6.1 
ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน และขอ 6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
(ถามี) 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวย ตําราและเอกสารหลัก เอกสารและขอมูลแนะนํา 
และเอกสารและขอมูลแนะนํา 
หมวดที่ 7 การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ประกอบดวย        
-  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา กลยุทธการ 
ประเมินการสอน การปรับปรุงการสอน ซึ่งสัมพันธกับ มคอ.5 หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา ขอ 5.1 ผลการ
ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) และขอ 5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 -  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ซึ่งสัมพันธกับ มคอ.5 หมวดที่ 3 สรุปผล
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ขอ 3.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  -  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งควรดําเนินการ
จากขอมูลที่อางอิงใน มคอ.5 (2/2558) หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ ขอ 4.1 ประเด็นดาน
ทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  
-  การจัดทํารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)เปนขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการใน
รายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนให
สอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรโดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและ
รายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก 
มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการ
พัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย รวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการ
ดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หลักสูตรฯ ตองดําเนินการจัดทํา มคอ.4 ประจําป
การศึกษา 2559เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝกประสบการณฯ โดยการจัดทําควรมีเนื้อหาที่
ประกอบดวยรายละเอียด 7 หมวดดังนี้ หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 2จุดมุงหมายและวัตถุประสงค หมวดที่ 3 
การพัฒนาผลการเรียนรู หมวดที่ 4ลักษณะและการดําเนินการ หมวดที่ 5การวางแผนและการเตรียมการหมวดที่ 
6การประเมินนักศึกษา และหมวดที่ 7การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายใหอาจารยพรชัย  พุทธรักษ เปนอาจารยผู รับผิดชอบฝายฝก
ประสบการณฯ ของนักศึกษาประจําหลักสูตร แทนอาจารยดํารงคเกียรติ  ศรีเทพ ที่ไดลาออกไป ทั้งนี้ทาง
หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยพรชัย รับผิดชอบเปนหัวหนาในการดําเนินการจัดทํา มคอ.4  
          อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยนําขอมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน แจงแกผูสอนแตละรายวิชา แจงรายชื่อผูสอน
พรอมกลุมเรียน/ชั้นป แกสํานักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตารางเรียนและชี้แจงทําความ
เขาใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอผูสอนดําเนินการทํา มคอ.3 สงออนไลนเขาระบบกอนวันแรกของการ
เปดภาคเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และกรรมการประจําหลักสูตรไดเนนย้ําใหผูสอนหรือผูสอนในรายวิชา
เดียวกันจัดทํารายละเอียดของมคอ.3 ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมใหมีความทันสมัย รวมทั้งให
อาจารยผูสอนไดดําเนินการทวนสอบทั้งในสวนของการทวนสอบขอสอบในแตละครั้ง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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ผลการดําเนนิงาน 
ทั้ง 5 ดานตามที่ระบุไวใน มคอ.3 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน การสอนในแตละภาคการศึกษา โดยผานการ
พิจารณาของกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งการจัดทําและการสงของผูสอนเปนไปตามกําหนดทุกรายวิชา กอนการ
ปฏิบัติการสอนโดยในเนื้อหาสาระของรายวิชา ผูสอนไดบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และ
งานวิจัย นําเนื้อหาสาระที่ใหบริการวิชาการรวมทั้งการทํางานวิจัยกับกลุมเปาหมายตางๆ มาสอดแทรกในการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน  
การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
    เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ที่กําหนด นักศึกษาที่เรียนในแตละกลุม แตละวิชาไดประเมินการ
สอนของผูสอนโดยออนไลนผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการ
ชี้แจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหผูเรียนคิดและ
แกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการสอนเชนการตรงตอเวลา การ
เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น เปนตน และผูสอนไดนําผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบในแตละรายวิชาวานักศึกษาเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดย
จัดทํารายงานผลการเรียนการสอนคือจัดทํา มคอ.5 
จากการวางแผนปรับเปลี่ยนอาจารยผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน รายวิชาการจัดดอกไมและงานใบตอง 
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้นอยางเห็นไดชัด จากปการศึกษา 2558 นักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 4.55 คะแนน ในขณะที่ปการศึกษา 2559 นักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.79 คะแนน สวนผล
การเรียนของนักศึกษามีแนวโนมดีขึ้น นอกจากนี้มีเสียงสะทอนจากนักศึกษารุนพี่ที่เห็นการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความโดดเดนมากกวาปการศึกษาที่ผานมา นอกจากนี้จากปรับเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบฝายฝกประสบการณวิชาชีพ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้นอยางเห็นไดชัด จากปการศึกษา 
2558 นักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.46 คะแนน ในขณะที่ปการศึกษา 2559 นักศึกษามีคะแนนความ
พึงพอใจเทากับ 4.77 คะแนน 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
จากการปรับเปลี่ยนอาจารยผูสอนในบางรายวิชา ทําใหผลการเรียนรูของนักศึกษามีแนวโนมดีขึ้น คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมีมติในที่ประชุมรวมกันวา ควรดําเนินการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบนี้ในรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร 
เมื่อไดจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารยผูสอนไดจัดทํารายงานการเรียนการ
สอนโดยใชขอมูลผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทํา มคอ.5 สงภายใน 30 
วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคเรียน อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดใน มคอ.3 และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดจัดทํารายงาน มคอ.7 เพื่อนําไปพิจารณา
ควบคูกับรายงานผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปการศึกษา2560 ตอไป 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
-  มีการนํากระบวนการการวิจัย เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑขนมดอกจอกจากแปงขาวสังขหยด มาบูรณาการกับ
โครงการแขงขันการทําอาหารและขนมทองถิ่นรวมกับคณะ 
-  มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดดอกไมและงานใบตอง รวมถึงรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม ที่
บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการไหวครู โดยสอนใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชการ
จัดดอกไมและงานใบตองในการประดิษฐพานไหวครู 
    - มีการบูรณาการ การเรียนการสอนในรายวิชาอาหารไทย ขนมไทย อาหารวาง อาหารยุโรป การแกะสลักผัก
และผลไมการจัดดอกไมและงานใบตอง เปนตนในโครงการนิทรรศการคหกรรมศาสตร “คหกรรมนิรมิตครั้งที่ 4 
คหกรรมศาสตรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการใหนักศึกษาไดนําความรูจากการเรียนในรายวิชาดังกลาวมา
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ผลการดําเนนิงาน 
ประยุกตใชในการจัดแสดงผลงานตางๆ ในงานนิทรรศการ 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.2-0-1 มคอ.3,4 
5.2-0-2 มคอ.5,6 
5.2-0-3 มคอ.7 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรล ุ ไมบรรล ุ
การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4 ขอ 5 ขอ 
4 คะแนน 

5 ขอ 
4 คะแนน 

4 ขอ 
3 คะแนน 

   

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 5.2 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาในการกําหนดผูสอน การกํากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผน 
การเรียนรู (มคอ.3) ใหเปนมาตรฐานเดียวกนั 
 2.  หลักสูตรมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชาอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ(P) 
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คําอธิบายตัวบงชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูล
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและนําไปสูการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทําให
นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
วิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใช เพื่อจุดมุงหมายประการ
หลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความ
เหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment)มีการใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานใน
โลกแหงความเปนจริง (real world)และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทํา
ใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินที่
สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที ่มี
คุณภาพดวยในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและ
ผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวฐติิมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท  : 089-6595459 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท  : 089-6595459 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการนํา
ระบบ
กลไกไปสู
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปนรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
 - มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน   
ผลการดําเนินงาน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
เปาประสงค (O) 
    อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการประเมินผูเรียน ดังนี้ มีการประชุมทบทวนและวาง
แผนการประเมินผูเรียน จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  ดําเนินการสอน (จัดกระบวนการเรียนรู) ตาม มคอ.3 และ 
มคอ.4 ออกแบบเครื่องมือประเมิน มีกรรมการทวนสอบเครื่องมือประเมิน แลวจึงนําไปใชประเมินผูเรียนเปน 3 
สวน คือ ประเมินงานระหวางภาค การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค หลังจากผูสอนตัดสินผลการเรียน
แลว มีคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตรพิจารณาการตัดสินผลการเรียนอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผูสอนจัดทํา 
มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และทํา มคอ.7 เมื่อสิ้นปการศึกษา จากนั้นประเมินระบบและกลไก
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อใหผูสอนมีขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอน ใหผูเรียนประเมินตนเองเปน และพัฒนาวิธีเรียนของตนเองได ตลอดจนใหสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูของผูเรียน และพบวาควรปรับปรุงใหมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
การวางแผน (P) 
    หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดใน มคอ.2 
แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแต
ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย 
การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มี
การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับ
รายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหไดมาตรฐาน
เดียวกันโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้
1. อาจารยประจําหลักสตูรมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) เพื่อกําหนดมาตรฐานการ 
เรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  
    2. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดาํเนินการจัดทํา มคอ.3 
    3. อาจารยผูสอนดาํเนินการสอนและใชวธิีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 
    4. หลักสูตรไดดาํเนินการประเมินผลติดตามการสอนและการประเมินผูเรียนวาเปนไปตาม มคอ.3 ของแตละ
รายวิชาหรือไม โดยใชวิธีการสุมสอบถามจากนักศึกษาในแตละรายวิชา  
    5. ระบชุวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาคเพือ่
คณะกรรมการหลักสูตรจะไดรวมกนัทวนสอบขอสอบวามีเนื้อหาครอบคลุมแผนการเรียนทีไ่ดระบุใน มคอ.3 
หรือไม เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดาํเนินการจัดทาํ มคอ.5 และการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทั้ง 5 ดาน 
สงมายังหลักสูตร 
    6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พฒันาการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาในหลักสูตร 
    หลักสูตรไดวางแผนการทวนสอบโดยใชรูปแบบของคณะ ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนซึ่งจะประกอบไปดวย 
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ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 5 ชุด คือ ทส.01-ทส.05 ไฟลเอกสารมีใหดาวโหลดจากหนาเว็บของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รายละเอียดของเอกสารแตละชุดจะประกอบไปดวยเอกสารดังตอไปนี้คือ  
 ทส.01 เปนเอกสารทวนสอบแผนการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 ของทุก
รายวิชาที่เปดสอนในแตละเทอม ซึ่งถา มคอ.3 วิชาใดที่ผานที่ประชุมทวนสอบแลวไมมีการแกไขก็ไมตองทํา ทส.2 
 ทส.02 คือ แบบรายงานผลการทวนสอบ มคอ.3 เปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตรวาไดทําตามการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หรือไม ถาไมสอดคลอง 
ผูรับผิดชอบรายวิชาตองมีการรายงานการแกไขปรับปรุง ไมวาจะเปนความสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรู ที่
กําหนดไวในหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู หรือวิธีการสอน และวิธีการประเมิน ถาหากไมมีความสอดคลอง
ตองมีการรายงานการปรับปรุงแกไขในแบบฟอรม ทส.02 กลับมายังคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา 
 ทส.03 คือ แบบประเมินเพื่อทวนสอบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังการเรียนวิชานั้นๆ ซึ่งจะตองดําเนินการใหนักศึกษาทําแบบ
ประเมนิหลังจากที่ปดคอรสการเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา สวนขอคําถามที่ประเมินใหเอาเฉพาะประเด็น
หลักเทานั้น 
 ทส.04 คือ แบบแจงผลการพิจารณาการทวนสอบ : กรณีขอสอบ และคาระดับขั้น (เกรด) ในสวนของ
ขอสอบจะมีการพิจารณาดูวาขอสอบกลางภาค/ปลายภาค มีลักษณะสามารถวัดผลการเรียนรูตามมาตรฐานการ
เรียนรูที่ระบุในมคอ.3 ไดหรือไม และคาระดับเกรด มีความผิดปกติหรือไมอยางไร และถาหากขอสอบและเกรด มี
ประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไขก็ตองทํา ทส.05 เพราะ 
 ทส.05คือ แบบรายงายผลการทวนสอบ: กรณีขอสอบ และคาระดับขั้น (เกรด) ที่ไดมีการปรับปรุงแกไข
ใหถูกตอง ตามมาตรฐานการเรียนรูที่ระบุในมคอ.3 ตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ดังนั้น ถารายวิชาที่อาจารยแตละทานสอนไมตองมีการปรับแกอะไร ก็จะมีเอกสารทวนสอบที่จะตองสง 
3 ชุดคือ ทส.01ทส.03และ ทส.04 แตหากมีการปรับปรุงแกไข ก็จะตองเพิ่มเอกสาร ทส.02 หรือ ทส.05 แลวแต
กรณี หรืออาจจะทั้งสอง 
การดําเนินการ (D) 
 จากการวางแผนการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดดาํเนินการจัดทาํ มคอ.3 ในรายวิชาที่สอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติแลว นาํไปแจงใหผูเรียนทราบทั้งวัตถุประสงคการสอน 
แผนการเรียนและเกณฑการประเมิน ฯลฯ ใหผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุงแผนการเรียนและเกณฑการประเมิน โดย
ระหวางภาคเรียนหลักสูตรไดประเมินผลติดตามการสอนและการประเมินผูเรียนวาเปนไปตาม มคอ.3 ของแตละ
รายวิชา โดยใชวธิีการสุมสอบถามจากนักศึกษาในแตละรายวิชา และหลักสูตรมีการจัดการทวนสอบขอสอบกอน
การสอบระหวางภาค และสอบปลายภาคเพื่อรวมกันทวนสอบขอสอบวามีเนื้อหาครอบคลุมแผนการเรียนทีไ่ดระบุ
ใน มคอ.3 โดยนาํผลการประเมนิการติดตามการสอนและการประเมินผูเรียน รวมถึงการทวนสอบขอสอบเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อสิ้นสุด และนาํไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในสวนของการ
ประเมินผูเรียนอาจารยผูสอนไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครือ่งมือและเกณฑการประเมินที่ใชในการประเมินแต
ละชวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3 รวมทั้งรวมกันทวนสอบในสวนของขอสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือและ
เกณฑการประเมิน ปรับปรุง และทําเปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่สมบูรณ และนําไปใชประเมินผูเรียนใน
ชวงเวลาที่กําหนดและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อปรับปรุงแกไข โดยผูสอนรบัผิดชอบการดําเนินการ
ประเมินผลยอยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน คณะและผูสวนรวมรับผดิชอบการประเมินกลางภาค
และปลายภาคเรียนตามเวลาทีก่ําหนด และนักศึกษาที่ไมผานเกณฑการประเมินกลางภาค ผูสอนเปดโอกาสให
พัฒนาตนเองเพิ่มและใหสอบซอมไดในระหวางเรียน และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยผูสอนได
ประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไวใน มคอ.3 รวมทั้งทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทั้ง 5 ดาน ตามที่ระบุไวใน มคอ. 3 และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑการประเมินและตัดสินผลการเรียน แจงให
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ผลการดําเนินงาน 
ผูเรียนทราบโดยออนไลนผานระบบและสงเอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติเกรดตอไป จากการทวน
สอบการออกขอสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจาํปการศึกษา 2/2559  
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
     จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการประเมินผลติดตามการสอน และการประเมินผูเรียน 
โดยการสุมสอบถามนักศึกษาแตละรายวิชา พบวาอาจารยผูสอนมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผูเรียนเปนไปตาม มคอ.3 มากขึ้น สงผลการเรียนของนักศึกษามีแนวโนมดีขึ้นจากปการศึกษา 2558 
ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกขั้นตอน อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดําเนินการได
กํากับติดตามอยางตอเนื่องตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 โดยการทวนสอบขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน ทั้งระหวางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทําโดยอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอนรวมกันในแตละรายวิชา 
และนําสงอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจง
แกผูเรียนแลว ผูเรียนดําเนินการประเมินผูสอนโดยออนไลนผานระบบ ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูเรียน 
นํามาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอน เชนในภาคเรียนที่ 2/2559 ผูสอนไดสงออนไลนผานระบบในวันที่ 28พฤษภาคม 2560 และสงเปนเอกสาร 
มคอ.5 ไปยังคณะ คณะไดดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมสงใหอาจารยประจําหลักสูตรนําไปจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันนับแตวันเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและใหผูเกี่ยวของ
ดําเนินการตอไป 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
นอกจากการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันแลว ไดมีการวางแผนการประเมินผลการติดตาม
การสอนและประเมินผูเรียน รวมถึงการทวนสอบขอสอบโดยใชผูชํานาญการจากภายนอกหลักสูตร  
นําผลที่ไดจาก มคอ5 และ มคอ7 ของปการศึกษา 2558 มาใชในการจัดทําและปรับปรุงมคอ 3 เพื่อใชในการ
เรียนการสอนปการศึกษา 2559 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.3-0-1 มคอ.3,4 
5.3-0-2 มคอ.5,6 
5.3-0-3 มคอ.7 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
การประเมินผูเรียน 5ขอ 4 ขอ 

3 คะแนน 
5 ขอ 

4 คะแนน 
4ขอ 

3 คะแนน 
   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.3 
จุดแข็ง 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวชิาของหลักสูตร 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรควรประสานกับอาจารยผูสอนรายวชิานอกหลักสูตร ในการดําเนนิการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุมยิ่งขึ้น 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 73 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ(P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) 
หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษาอาจารย
ประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวฐติิมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท  : 089-6595459 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท  : 089-6595459 

เกณฑการประเมิน 
- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 
- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 
4.00 - มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน
เทากับ 4.50 
- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
ผลการดําเนินงาน 

ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
1. อาจารยประจํา

หลักสูตรอยางนอย
รอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุม
เพื่อวางแผน 
ติดตาม และ
ทบทวนการ
ดําเนินงาน
หลักสูตร 

- อาจารยประจาํหลักสูตร รอยละ 
100 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย 

- อาจารยประจาํหลักสูตร รอยละ 
100 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผนการรับนักศึกษา 

- อาจารยประจาํหลักสูตร รอยละ 
100 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อติดตามผลการรับนักศึกษา 

- อาจารยประจาํหลักสูตร รอยละ 
100มีสวนรวมในการประชุมการ
จัดทํา และติดตาม การจัดทํา 
มคอ.3,4 

- อาจารยประจาํหลักสูตร รอยละ 
100มีสวนรวมในการประชุมการ
จัดทํา และติดตาม การจัดทํา 
มคอ.5,6และการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์กระบวนการเรียนรู  

- บันทึกการประชุมครั้ง
ที่ 12/2559และ
1/2560 

- บันทึกการประชุมครั้ง
ที่ 13(นัดพิเศษ)/ 
2559 

- บันทึกการประชุมครั้ง
ที่ 14/2559 

- บันทึกการประชุมครั้ง
ที่ 15/2559 

- บันทึกการประชุมครั้ง
ที่ 16/2559 

- บันทึกการประชุมครั้ง
ที่ 1/2560 

- บันทึกการประชุมครั้ง
ที่ 4/2560 

- บันทึกการประชุมครั้ง
ที่ 5/2560และ 
6/2560 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
- อาจารยประจาํหลักสูตร รอยละ 

100มีสวนรวมในการประชุม
วางแผนการเตรียมความพรอม
แกนักศึกษา 

- อาจารยประจาํหลักสูตร รอยละ 
100มีสวนรวมในการประชุมการ
จัดทํา และติดตาม การจัดทํา 
มคอ.7 

2. มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 
หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตร มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา  
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตร
ให สกอ. พิจารณารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลยั ลงวนัที่ 6 กุมภาพันธ 
2560 นั้น สกอ.ไดพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรแลว เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2560 

มคอ.2   

3. มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 
และมคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปด
สอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3,4ครบทุกรายวชิากอนเปด
ภาคเรียนที่ 1/2559และ 2/2559
ดังนี ้
- มคอ.3,4ภาคเรียนที ่1/2559

จํานวน18 รายวิชา 
- มคอ.3,4ภาคเรียนที ่2/2559

จํานวน 15รายวิชา 

มคอ.3   

4. จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของ
รายวิชาและ
รายงานผลการ
ดําเนินการของ

มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวชิาตามแบบ
มคอ.5,6ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

มคอ.5   
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

- มคอ.5,6ภาคเรียนที ่1/2559
จํานวน18 รายวิชา 

- มคอ.5,6ภาคเรียนที ่2/2559
จํานวน 15รายวิชา 

5. จัดทํารายงานผล
การดําเนินการ
ของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 

มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุป
การศึกษา 

มคอ.7   

6. มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 
(ถาม)ี อยางนอย
รอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอน
ในแตละป
การศึกษา 

- อาจารยประจาํหลักสูตรทั้ง 5 
ทาน ประชุมรวมกันเพื่อทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3,4 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ภาคเรียนที่ 1/2559
จํานวน 18 รายวิชา 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู 2/2559 จํานวน 15 
รายวิชา 

- แบบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดบั
รายวิชา 

- แบบทวนสอบขอสอบ 

  

7. มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการ
สอน หรือ การ
ประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการ
ประเมินการ
ดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7ปที่แลว 

- มคอ.7 (2558)  
- มคอ.7 (2559)  
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
ปที่แลว 

8. อาจารยใหม (ถามี)
ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนาํดานการ
จัดการเรียนการ
สอน 

หลักสูตรจึงไดดาํเนินการปฐมนิเทศ
อาจารยใหมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ 
มคอ.2 และรายละเอียดตางๆ ใน
การบริหารงานของหลักสูตรใน
ลําดับตอไป 

บันทึกการประชุมครั้งที่ 
14/2559 วาระที่ 5.3 การ
แตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง
อาจารยใหม และวาระที่ 6 
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
โครงการปฐมนิเทศ
อาจารยใหมประจําป
การศึกษา 2560 จัดโดย
กองพัฒนานักศึกษา 

  

9. อาจารยประจําทุก
คนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง 

รายละเอียดการพัฒนา
ตนเองของอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

  

10. จํานวนบุคลากร
สนับสนนุการเรียน
การสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอ
ป 

ไมมีบุคลากรสายสนบัสนนุ 

11. ระดับความพงึ
พอใจของ
นักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร โดยเฉลี่ย4.43 

แบบประเมนิความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร 

  

12. ระดับความพงึ
พอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 

ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต
ที่มีตอบัณฑิตใหม โดยเฉลี่ย 4.66 

แบบประเมนิความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตใหม 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
5.0 
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1 – 5  5 ตัวบงชี้ (1-5)   

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5  รอยละ 100   
รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 11 ตัวบงชี้  

(1-9,11,12) 
  

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน 11ตัวบงชี ้   
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี(้ที่ดําเนนิการผาน) รอยละ 100   

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

รอยละ 100 รอยละ 100 
5.0 คะแนน 

รอยละ 90.90 
4.50 คะแนน 

รอยละ 100 
5.0 คะแนน 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 
ปญหาในการบริหารหลักสูตร ปญหาเรื่องการติดตอประสานงานสถานประกอบการที่มีคุณภาพระดับ

สากลในการฝกประสบการณวิชาชีพ ยังไดสถานที่ไมเพียงพอตอความ
ตองการฝกงานของนักศึกษา 

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

อาจไมบรรลุวัตถุประสงคที่จะทําใหนักศึกษาไดทดลองทํางานในสถานที่
มีคุณภาพระดับสากล 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ในอนาคต 

ประสานงานและสรางเครือขายใหมีวงกวาง เพื่อความรวมมือในการสง
นักศึกษาฝกงาน 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง

กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของ
อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 
อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อ
การสืบคน แหลง เรียนรู  สื ่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณ
เพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการรายงานการดํา เนินงาน
ตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดํา เนินงานอยางนอยให
ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในคะแนนระดับใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวฐติิมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท  : 089-6595459 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม  โทรศัพท  : 089-6595459 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
 พัฒนากระบวนการ 

 
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

การประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
เปาประสงค (O) 
    จัดสรรสิ่งสนับสนุนใหเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษามารถนําสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรูมาเสริมสรางทักษะในการทําวิจยัประกอบการเรียน รวมถึงการออกฝกประสบการณวิชาชีพ  
การวางแผน (P) 
จากคะแนนการประเมินความพงึพอใจตอสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูในปการศึกษา 2558 มีผลคะแนนอยูในระดบั
มาก (3.88 คะแนน) ทาํใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูเพื่อนํามาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนี้มีการพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู
เพิ่มเติม ไดแก ตูอบลมรอน เตาอบ เครื่องชั่งดิจิตอลความละเอียดสูง เครื่องสับผสม และอุปกรณเคร่ืองครัวตางให
เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 
การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ทั้งในดาน แสงสวาง 
อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ 
เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใชงานรวมทั้งเครือขาย 
wifiของมหาวิทยาลัย 
การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการ หองสมุดของมหาวิทยาลัย 
หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางอาหาร 
การดําเนินการ (D) 
หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูสอนปรบักิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิาที่มีการฝกปฏิบตั ิเชน การแปรรูป
และการถนอมอาหาร คนควาทดลองอาหารและโภชนาการ ปญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ หลักการประกอบ
อาหาร ฯลฯ ใหนักศึกษาทุกคนไดฝกทักษะการใชอุปกรณและสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอนทกุๆ รายวิชาเพื่อเพิ่ม
ทักษะและความชาํนาญการ  
หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยพรชัย  พุทธรักษทาํหนาทีต่รวจสอบความพรอมของวัสดุ อุปกรณตาง เครื่องมือ 
และหองปฏิบัติการที่จะใชสาํหรับการการเรียน การสอน ในแตละภาคการศึกษา โดยในสวนของเครื่องมือ
กําหนดใหมีการลงบันทึกการใชโดยในแตละครั้งของการเรียน การสอน และการทําวิจัย เพื่อเปนขอมูลในการ
นําไปจัดการทาํแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือในปงบประมาณตอ ๆ ไป 
การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
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ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาไดนําทักษะจากการใชเคร่ืองมือและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมาใชในรายวิชาคนควาทดลองอาหาร
และโภชนาการ และปญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ เชนการวิจัยในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบเจ
จากเมล็ดจําปาดะเสริมใยอาหารจากกากถั่วเหลือง การพัฒนาผลิตภัณฑขาวแตนน้ําจําปาดะ การพัฒนาผลิตภัณฑ
ครองแครงกรอบจากแปงขาวสังขหยดรสขาวยํา เปนตน และนักศึกษาไดนําผลจากการวิจัยมาเขียนบทความเพื่อ
รวมนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มีการนําเสนอทั้งรูปแบบปากเปลา และโปสเตอร โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ประเมินบทความวิจัย 
หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในระบบโดยสํานักพัฒนา
คุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากผลการประเมินพบวายังขาดเครื่องเสียง 
โปรเจคเตอร และความทั่วถึงของระบบ wifiรวมถึงสภาพของอาคารเรียนไมเหมาะสมตอการเรียนการสอน 
เนื่องจากมีระยะเวลาการใชงานเปนเวลานาน และไดรับความเสียหายจากผลของอุทกภัยมาหลายครั้ง 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
จากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลาทําใหสถานประกอบการตางๆ มีการนําเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย 
เทคโนโลยีที่กาวหนา ทําใหหลักสูตรตองวางแผนในการจัดหาอุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
อยางตอเนื่อง โดยไดเตรียมความพรอมในการขอจัดซื้อครุภัณฑในปงบประมาณ 2560 ไวแลว เชน เตาอบไฟฟา
แบบสตรีม เครื่องปดผนึกสุญญากาศ เปนตน และหลักสูตรไดดําเนินการขอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ไม
เพียงพอตอการใชงานของอาจารยและนักศึกษา และไดรับการจัดสรรเปนที่เรียบรอยแลวโดยงบประมาณ
สนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
การวางแผน (P) 
    หลักสูตรไดดําเนินการวางแผนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอนและการวิจัยของ
นักศึกษาดวยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหองปฏิบัติการวิจัย และหองเรียนบรรยาย ในขณะเดียวกันไดจัดทํา
หองปฏิบัติการของอาจารยเพื่อใชในการเตรียมการสอน และดูแลนักศึกษาในการทําวิจัยประกอบการเรียนได
อยางใกลชิด 
การดําเนินการ(D) 
    หลักสูตรไดกําหนดแบบรูปรายการอาคารปฏบิัติการคหกรรมศาสตรหลังใหม โดยติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในมี
หองปฏิบัติการวิจัย และหองเรียนบรรยาย ขณะนี้อยูในกระบวนการดําเนนิการกอสรางตามแบบที่กําหนด 
การประเมินการดําเนินการ(C) 
จากการตรวจรับงวดงานกอสรางอาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตรหลังใหม พบวายังขาดความสมบูรณใน
หองปฏิบัติการของอาจารย เนื่องจากยังขาดเครื่องปรับอากาศ  
จากผลการประเมินในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก คิดเปน 4.45 คะแนนและผลการประเมินในสวนของนักศึกษาในหลักสูตร
พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก คิดเปน 4.47 คะแนน 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
หลักสูตรจะดําเนนิการขอครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศเพื่อติดตั้งตอไป หลังจากการสงมอบอาคารเรียบรอยแลว 
นอกจากนี้หลักสูตรมกีารเตรียมพรอมหองฝกปฏิบัติการจําหนายอาหาร เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในอาคาร
ปฏิบัติการหลังใหม  
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
6.1-0-1 รายงานการประชุม ครั้งที1่3(นัดพิเศษ)/2559, 14/2559, 2/2560 
6.1-0-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1-0-3 การจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม 
6.1-0-4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

 2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 5 ขอ 3 ขอ 

2 คะแนน 
5 ขอ 

4 คะแนน 
5 ขอ 

4 คะแนน 
   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดแข็ง 

หลักสูตรมีชองทางใหอาจารยและนักศึกษาไดประเมินผลความพึงพอใจตอสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู  
ซึ่งอํานวยความสะดวกและรวดเร็วตอการไดรับผลการประเมินเพื่อนําไปพัฒนาหลักสตูร 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรเพิ่มชองทางการประเมนิทีห่ลากหลายขึ้น เพื่อรองรับกรณีที่ระบบออนไลนมปีญหา 
จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของอาจารยและนักศึกษา ตอง 
ดําเนินการอยางเปนระบบหลายข้ันตอนทําใหเกิดความลาชา ซึ่งอาจไมทนัตอความตองการของนักศึกษาในรุน
หรอืชั้นปนั้น ๆ 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

เพิ่มชองทางการสาํรวจความตองการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู โดยมอบหมายอาจารยประจําวชิา  
และอาจารยทีป่รึกษาแตละชัน้ป ทําการสํารวจความตองการของสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
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หมวดที ่6 ขอคิดเห็น 
1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับจากการ
เสนอแนะจากผูประเมิน 

ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอื่นๆ เชนการทํางานเปนทีม การเปนผูนํา 
ใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

ความเห็นของประธานหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ ไดรับการ
เสนอแนะ 

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นดวยในขอเสนอแนะจากผู
ประเมินภายนอก และวางแผนปรับหลักสูตร 

กา รนํ า ไ ปดํ า เ นิ น ก า ร เพื่ อ ก า ร
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม 
และงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ฝกอบรม อยางตอเนื่อง โดยทํากิจกรรมเสริม
ในวิชา การเตรียมฝกประสบการณทางคหกรรมศาสตร ในลักษณะการเชิญ
วิทยากร หรือศิษยเกาที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ  

 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 
ขอวิพากษที่ สํ าคัญจากผลการ
ประเมิน 

จุดออน : สถานที่ใหบริการหองปฏิบัติการไมเพียงพอ 
จุดแข็ง : 1) อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและมีประสบการณจริง
ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูงานจริง 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน 

จะดําเนินการเพื่อเสริมสรางจุดแข็งอยางตอเนื่อง และพยายามแกไขจุดออนโดย
เพิ่มสถานท่ีหรือหาหองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น 

ข อ เ ส น อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ปรับชั่วโมงการเขาหองปฏิบัติการใหเกิดกระจายของการใชงานในหลายวิชา 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
กระบวนการประเมิน การประเมินไดดําเนินการโดยการสงแบบสอบถามไปยังผู ใชบัณฑิต โดย

หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งไดจัดทําอยางตอเนื่องทุกป 
ข อวิพากษที่ สํ าคัญจากผลการ
ประเมิน 

จุดออน : ของบัณฑิตในเรื่องภาษาอังกฤษและการสื่อสารระหวางผูรวมงาน 
จุดแข็ง : ของบัณฑิตคือสูงาน รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานสามารถทํางานเปนทีมได 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน 

แกไขจุดออนโดยเนนภาษาอังกฤษในการเรียนมากขึ้นในปสุดทายเนนการ
ใชภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานมากข้ึน 

ข อ เ ส น อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษเปนเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา 
โดยเฉพาะวิชาแกน เชน ขอสอบและเอกสารการเรียนเปนภาษาอังกฤษ  

 
หมวดที ่7การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสตูร 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถามี) ที่มี
ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมมี 
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถามี) ที่มี
ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมมี 
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หมวดที ่8แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
1. แผนปฏิบัติการประจําป2559 
แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
-  ประสานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การเสนอรายชื่อหนังสือที่หลักสตูรตองการใหสรรหาเพิ่มเติม
เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน ในรายวชิาการจัดดอกไม
และงานใบตอง การแกะสลักผักและผลไม อาหารไทย อาหาร
ยุโรป 
    -  จัดทําตารางสอนสรุปของอาจารยผูสอนเพื่อความ
สะดวกของนักศึกษาในการติดตอ 
    -  จัดทํา มคอ.3ใหครอบคลุมและสอดคลองกับ มคอ.5ของ
ภาคการศึกษาที่ผานมา 
    -  นํานักศึกษาเขารวมการสอนปรับพื้นฐานในรายวิชา
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร กอนเปดภาคเรียน เพื่อเปน
การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 

กอนเริ่มปการศึกษา 2560 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
2. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลาที่

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

ประสานกับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการเสนอ
รายชื่อหนังสือที่หลักสูตรตองการ
ใหสรรหาเพิ่มเติมเพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอน 

กอนเปดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารยประจาํ
หลักสูตร 

จํานวนของหนังสืออาจมีไม
เพียงพอตอความตองการของ
นักศึกษา ทั้งนี้ทางหลักสูตรเอง
อาจจะสงเสริมใหนักศึกษาใชสื่อ
การเรียนออนไลนมากข้ึน 

ประสานงานดานการสรรหา
อุปกรณที่เก่ียวของกับการเรียนการ
สอนใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

กอนเปดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารยประจาํ
หลักสูตร 

อยูระหวางการดําเนนิการสราง
อาคารหลังใหม และขอครุภัณฑ
ประจําหองเรียน 

จัดทําตารางเวลาวางของอาจารย
ผูสอนเพื่อความสะดวกของ
นักศึกษาในการติดตอ 

กอนเปดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารยประจาํ
หลักสูตร 

เพิ่มความสะดวกใหนักศึกษา
สามารถตรวจสอบวันเวลาวางที่
ตรงกับอาจารยเพื่อติดตอขอ
คําปรึกษา ทาํใหลดปญหา
บางอยางที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
นักศึกษาในระหวางการเรียนได 
เนื่องจากสามารถหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาได 

ปรับปรุง มคอ.3ใหครอบคลุมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

กอนเปดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารยประจาํ
หลักสูตร 

ดําเนินการในลักษณะของการทวน
สอบ เพิ่มความชัดเจนใหกับ
แผนการสอนของอาจารยผูสอนแต
ละทาน ในแตละรายวชิาที่
รับผิดชอบสอน ทาํใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียนการ
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แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลาที่

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

สอนในหลักสูตร 
นํานักศึกษาเขารวมการสอนปรบั
พื้นฐานในรายวชิาคณติศาสตร 
และวิทยาศาสตร กอนเปดภาค
เรียน เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษา 

กอนเปดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารยประจาํ
หลักสูตร 

นักศึกษามีความรูความเขาใจใน
รายวิชาที่เขารวมปรับพืน้ฐานมาก
ขึ้น สงผลใหการเรียนในรายวิชาที่
ตอเนื่องมีความเขาใจมากขึ้น 

 

ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 
จุดเดน 
           บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร สามารถที่จะประกอบธุรกิจสวนตวัได 
           หลักสูตรจัดโครงการนทิรรศการคหกรรมศาสตร “คหกรรมนิรมิต” เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูให
นักศึกษาไดเรียนรูการปฏบิัติงานจริงทุกขั้นตอน 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
           สนับสนนุใหอาจารยในหลักสูตรเขารวมฝกอบรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงานวิจัยใหเปนไปตาม
มาตรฐานของการตีพิมพระดับชาตินานาชาติเพิ่มขึ้น 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : 
1. นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม ลายเซ็น:  ………………..………วันที่รายงาน: 26กรกฎาคม2560 

 

2. นายพรชัย  พุทธรักษ  ลายเซ็น:  ………………..………วันที่รายงาน: 26 กรกฎาคม 2560 
 

3. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ       ลายเซ็น:  …………………..……วันที่รายงาน: 26 กรกฎาคม 2560 
 

4. ดร.สุรียพร  กังสนันท       ลายเซ็น:  …………………..……วันที่รายงาน: 26 กรกฎาคม 2560 
 

5. นางสาววิภาวรรณ  วงศสุดาลกัษณ ลายเซ็น:  ………………..………วันที่รายงาน: 26 กรกฎาคม 2560 
 

ประธานหลักสูตร : อาจารยฐิตมิาพร  หนูเนียม 
 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 26 กรกฎาคม 2560 
 

เห็นชอบโดย : อาจารย ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ (รองคณบดีฝายวิชาการ) 
 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 26 กรกฎาคม 2560 
 

เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ศิริโชต ิ (คณบดี) 
 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 26 กรกฎาคม 2560 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. สําเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
3. ขอสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน 
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบคุคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2559 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับหลักสตูร 
จากผลการดําเนินงานของหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรเมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและ
อิงเกณฑการประเมินตามที่ สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2559 ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงช้ีที่ 1.1การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ. 

ผาน ผาน บรรล ุ ผาน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2บัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

ระดับ 
4.00 

 
คาเฉลี่ย 4.66 

บรรล ุ 4.66 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2(ปริญญาตรี) 
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 
100 

25  
X 
 
X 

 
100 
 
5 

 
= 
 
= 

 
100% 

 
5 คะแนน บรรล ุ 5.00 คะแนน 

25 

100 

100 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.83 คะแนน 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1การรับ
นักศึกษา 

5 ขอ 3คะแนน บรรล ุ 3.00คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.2การสงเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

4 ขอ 3 คะแนน บรรล ุ 3.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลลัพธที่เกิด
กับนักศึกษา 

4 ขอ 3 คะแนน บรรล ุ 3.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 
 

เฉลี่ยรวม3.00คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1การบริหาร
และพัฒนาอาจารย 

5 ขอ 4.00 คะแนน บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2คุณภาพ
อาจารย 

 
รวม คะแนน 

- รอยละของ
อาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

20% 
1 X 

100 = 20% บรรล ุ 5.00 คะแนน 
5  

- รอยละของ
อาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

40% 

1 

X 100 = 20% ไมบรรล ุ 1.67 คะแนน 
5 

- ผลงานวิชาการ
ของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

20% 
3.6 

X 100 = 72% บรรล ุ 5.00 คะแนน 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย 4 ขอ 

 
3 คะแนน บรรล ุ

 
3.00 คะแนน 

 
 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย เฉลี่ยรวม 3.63 คะแนน 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 ขอ 4.00คะแนน บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

5 ขอ 3.00คะแนน บรรล ุ 3.00คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผูเรียน 

5 ขอ 3.00คะแนน 
บรรล ุ

3.00คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

100% 

 
11ขอ X 100 = 100% บรรล ุ 5 คะแนน 
11ขอ 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน เฉลี่ยรวม3.75คะแนน 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

5 ขอ 4 คะแนน 
บรรล ุ

4.00คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 หนา 87 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องคประกอบ 
คะแนน
ผาน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 
การกํากับ
มาตรฐาน 

 
ผานการประเมิน 

 

 ไดมาตรฐาน 
 ไมได
มาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 
2.1,2.2 

(4.66+5)/2 
 4.83 

ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

3 
3.1,3.2,3.3 
(4+3+3)/3 

- -  3.33 
ระดับคุณภาพด ี

องคประกอบที่ 4 
อาจารย 

3 
4.1,4.2,4.3 

(4+3.89+3)/3 
- -  3.63 

ระดับคุณภาพด ี
องคประกอบที่ 5 
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน 

4  
5.2,5.3,5.4 

(3+4+4+5)/4 
  4.00 

ระดับคุณภาพด ี

องคประกอบที่  
6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

1  
6.1 
(4) 

-  4.00 
ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2  3.73 
ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน  3.48 4.00 4.83  3.73 
ระดับคุณภาพด ี

 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2-6  
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 
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