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คํานํา 
 
 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้มีระบบและกลไกการดําเนินงานตามระบบ         
ท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเนื่องนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
2) ให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุง สําหรับเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการดําเนินงานในปีถัดไป และ 3) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและถูกต้อง สําหรับ
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 
  สาระสําคัญประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร บทนํา ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน  ผลการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ระดับหลักสูตร         
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท้ัง 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี ช่วงเวลาท่ีรายงานสําหรับตัวบ่งช้ี
นับตามปีการศึกษา 2562 เป็นช่วงการดําเนินงานระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563                
รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานผลการดําเนินพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.12 คะแนน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ท้ังนี้
หลักสูตรได้รับการร่วมมืออย่างดีย่ิงจากคณาจารย์และบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ให้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย สําหรับตัวบ่งชี้ท่ีไม่สามารถบรรลุผลในปีนี้ หลักสูตรจะร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา พร้อมท้ังนํา
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาใช้ในการพัฒนาการดาํเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 

 
         

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม) 
(ประธานหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์) 

18 มิถุนายน 2563 
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1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เป็นหลักสูตรท่ีได้มี
การปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน และอาจารย์ประจํา
หลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทางด้านบริการวิชาการ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีการจัดโครงการเพ่ือบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในส่วน
ของนักศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงานและให้นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่าง ๆ กับสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ และปฏิบัติสหกิจศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและนอกท้องถิ่น อาจารย์ประจําหลักสูตร
ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนท่ีนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  ในส่วนของการ
ให้คําปรึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ให้คําแนะนําด้านวิชาการและการ
ดําเนินชีวิตมีช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดต่อมากท่ีสุดโดย
เน้นการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ท่ีได้จากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

  ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน  อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซ่ึงมีการ
ออกแบบหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย และมีกระบวนการครบถ้วนตามขั้นตอนในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา มีห้องปฏิบัติการคหกรรม มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอย่างงานวิจัย และผลงานนักศึกษาในการทํา
ปัญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ตลอดจนผู้ท่ีสนใจได้มาศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับสาระความรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องคป์ระกอบที ่ จํานวนตัวบง่ชี ้
คะแนนประเมิน ความหมาย 
ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผ่าน หลักสตูรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 2 4.79 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3 3.67 ดี 
4. อาจารย์ 3 4.33 ดีมาก 
5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รยีน 4 4.00 ดี 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 4.00 ดี 

รวม 14 4.12 ดีมาก 
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2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้น เพ่ือผลักดันให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอยื่นเสนอ
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทําให้ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 3 ท่าน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ท่าน และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 1 ท่าน 
 2. บัณฑิตมีงานทําร้อยละ 100 

3. มีการออกแบบหลักสตูร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเน้ือหาท่ีทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   

4. การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรท่ีีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. วางแผนและหาข้อมลูงานประชุมวิชาการเพือ่นําผลงานวิชาการเผยแพร่อยา่งต่อเนื่อง 
 6. สนับสนุนให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรจดอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย 

7. หลักสูตรควรเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษา เพื่อให้มีอัตราการคงอยู่ อัตราการสําเร็จ
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

8. ควรให้ความสําคัญในการบูรณาการงานวิจัยเพื่อลงสู่ชุมชนเป็นการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ี
สามารถนําสู่การบริการวิชาการได้อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีการตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูลมากขึ้น 
2. ส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 3. หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนและกําหนดช่วงเวลาในการเข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 4. ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี โดยเทียบเคียงกับหลักสูตร
เดียวกันของสถาบันอ่ืน 
 5. สร้างแรงจูงใจ/สนับสนุน/ให้สวัสดิการ/กําหนดความก้าวหน้าสายวิชาชีพท่ีเหมาะสมและตรงกับตาม 
ความต้องการจําเป็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือให้มีความยึดม่ันผกูพันต่อสถาบันและสร้างผลงานที่
เป็นเลิศแกส่ถาบันต่อไป 

6. อาจารท่ีปรึกษาควรกํากับดูแลให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนค่อนข้างต่ํา จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมโดยให้รุ่นพี่ช่วยติวให้กับรุ่นน้องในวิชาท่ีนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนไปตามแผนการเรียน และสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

7. ปรับปรุงหลักสตูรให้นักศึกษาได้เรียนรูเ้กี่ยวกับวิชาหลกัการประกอบการธรุกิจอาหารออนไลน์เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร  25491641100895 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

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

    1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เป็นหลักสูตร

ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเม่ือวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2560 เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ดําเนินการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการ
ปรับปรุงแก้ไข ขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร เปลี่ยนตําแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร และขอเพิ่มอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 

 1. เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี 4 นางสาววิภาวรรณ   
วงศ์สุดาลักษณ์  เนื่องจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และสลับลําดับ เพื่อความเหมาะสมในการบริหาร
หลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

2.  เปลี่ยนตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี 2  
นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม และลําดับท่ี 3 นายพรชัย  พุทธรักษ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร 
      3. เพ่ิมอาจารย์ผู้สอน ลําดับท่ี 9 และ 10 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
       1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
               1.1 เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลําดับท่ี 4 

เดิม   นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สุดาลกัษณ์ 
เปลีย่นเป็น  นางสาวสรุีย์พร  กังสนันท์ 
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               1.2 เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลําดับท่ี 5 
เดิม   นางสาวสรุีย์พร  กังสนันท์ 
เปลี่ยนเป็น  นางสาวสริิมาภรณ์  วัชรกลุ 

   1.3 เปลี่ยนตาํแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
ลําดับท่ี 2 นางสาวฐติิมาพร  หนูเนียม 
    เดิม  อาจารย์ 
    เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
               1.4 เปลี่ยนตําแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
ลําดับท่ี 3 นายพรชัย  พุทธรักษ์ 
    เดิม  อาจารย์ 
    เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
เดิม 
ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางทัศนา  ศริิโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

อุดมศึกษา 
คหกรรมศาสตรศกึษา 
คหกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2534 
2527 

 
2 นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์  วท.ม. 

 
วท.บ. 

 

คหกรรมศาสตร ์
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
 

2550 

3 นายพรชัย  พุทธรกัษ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์  ศศ.ม. 
ค.บ. 

 
อ.วท. 

คหกรรมศาสตรศกึษา 
คหกรรมศาสตร ์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
วิทยาศาสตร์ (การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
2547 

 
2544 

4 นางสาววิภาวรรณ 
วงศ์สุดาลกัษณ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์  วท.ม. 
 

วท.บ. 
 

วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ 
วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2553 
 

2549 

5 นางสาวสุรีย์พร   กงัสนันท์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

อาหารเพ่ือสุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2557 
 

2550 
2547 
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เปลีย่นเป็น 
ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางทัศนา  ศริิโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

อุดมศกึษา 
คหกรรมศาสตรศกึษา 
คหกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2534 
2527 

 
2 นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

 

คหกรรมศาสตร ์
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
 

2550 

3 นายพรชัย  พุทธรกัษ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

 
อ.วท. 

คหกรรมศาสตรศกึษา 
คหกรรมศาสตร ์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
วิทยาศาสตร ์(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
2547 

 
2544 

4 นางสาวสุรีย์พร   กงัสนันท์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

อาหารเพ่ือสุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2557 
 

2550 
2547 

5 นางสาวสิริมาภรณ์  วัชรกลุ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2560 
2555 
2552 

      

     2. อาจารย์ประจําหลักสูตร   
               2.1 เปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร ลาํดับที ่4  

   เดิม   นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สดุาลักษณ ์
เปลี่ยนเป็น  นางสาวสุรีย์พร  กังสนันท ์

             2.2 เปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร ลาํดับที ่5 
เดิม   นางสาวสุรีย์พร  กังสนันท ์
เปลี่ยนเป็น  นางสาวสิริมาภรณ ์ วัชรกุล 

             2.3 เปลี่ยนตาํแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับที่ 2 นางสาวฐิตมิาพร  หนเูนียม 
    เดิม  อาจารย์ 
    เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
             2.4 เปลี่ยนตาํแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับที่ 3 นายพรชัย  พุทธรักษ์ 
    เดิม  อาจารย์ 
    เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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เดิม 
ชื่อ  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยป์ระจาํหลักสูตร 
  

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบันท่ีสําเร็จ 

การศกึษา 

ปีท่ี 
สําเร็จ

การศกึษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 นางทัศนา  ศริิโชต ิ

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ค.ด. 
ศศ.ม. 

 
กศ.บ. 

อุดมศกึษา 
คหกรรมศาสตร-
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2534 

 
2527 

24 24 24 24 24 

2 นางสาวฐิติมาพร   
หนูเนียม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

คหกรรมศาสตร์ 
(อาหารและ
โภชนาการ) 
คหกรรมศาสตร์
ทั่วไป  
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 
 

2550 
 
 

30 30 30 30 30 

3 นายพรชัย   
พุทธรักษ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

ค.บ. 
 
 

อ.วท. 

คหกรรมศาสตร-
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 
วิทยาศาสตร ์ 
(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
 

2547 
 
 

2544 

30 30 30 30 30 

4 นางสาววิภาวรรณ 
วงศ์สุดาลกัษณ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรก์าร
อาหารและ
โภชนาการ 
วิทยาศาสตรก์าร
อาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2553 
 
 

2549 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวสุรีย์พร   
กังสนันท ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

อาหารเพ่ือ
สุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยี
อาหาร 
อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2557 
 
 

2550 
 

2547 

30 30 30 30 30 
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7 

 

เปลีย่นเป็น 
ชื่อ  เลขประจาํตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยป์ระจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบันท่ีสําเร็จ 

การศกึษา 

ปีท่ี 
สําเร็จ

การศกึษา 

ภาระงานสอน (ข้ันตํ่า)  
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นางทัศนา  ศริิโชต ิ

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ค.ด. 
ศศ.ม. 

 
กศ.บ. 

อุดมศกึษา 
คหกรรมศาสตร
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2534 

 
2527 

24 24 24 24 24 

2 นางสาวฐิติมาพร   
หนูเนียม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

คหกรรมศาสตร ์
(อาหารและ
โภชนาการ) 
คหกรรมศาสตร์
ทั่วไป  
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
 
 

2550 
 
 

24 24 24 24 24 

3 นายพรชัย   
พุทธรักษ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. 
 

ค.บ. 
 
 

อ.วท. 

คหกรรมศาสตร
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 
วิทยาศาสตร ์ 
(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
 

2547 
 
 

2544 

24 24 24 24 24 

4 นางสาวสุรีย์พร   
กังสนันท ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

อาหารเพ่ือ
สุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยี
อาหาร 
อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2557 
 
 

2550 
 

2547 

24 24 24 24 24 

5 นางสาวสิริมาภรณ์
วัชรกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2560 
2555 
2552 

24 24 24 24 24 
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8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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         3. อาจารย์ผูส้อน   
                    3.1 เพิ่มอาจารย์ผูส้อน ลําดับท่ี 9 และ 10  
         เดิม   1. นางทัศนา  ศิริโชต ิ
      2. นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
      3. นายพรชัย  พุทธรักษ์ 
      4. นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ ์
      5. นางสาวสุรียพ์ร  กังสนันท์ 
      6. นายเสรี  ชะนะ 
      7. นางสาวนพมาศ  ร่มเกต ุ
      8. นางมณี  อินทพันธ์ 
    เปลี่ยนเป็น  1. นางทัศนา  ศิริโชต ิ
      2. นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
      3. นายพรชัย  พุทธรักษ์ 
      4. นางสาวสุรียพ์ร  กังสนันท์ 
      5. นายเสรี  ชะนะ 
      6. นางสาวนพมาศ  ร่มเกต ุ
      7. นางมณี  อินทพันธ์ 
      8. นางสาวเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์  

9. นางสาวสิริมาภรณ์  วัชรกลุ 
      10. นายวันฉัตร  ศิริสาร 
เดิม 
ชื่อ  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบัน 
ท่ีสําเร็จ 
การศกึษา 

ปีท่ี 
สําเร็จ

การศกึษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 นางทัศนา  ศริิโชต ิ

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ค.ด. 
ศศ.ม. 

 
กศ.บ. 

อุดมศกึษา 
คหกรรมศาสตร-
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2534 

 
2527 

24 24 24 24 24 

2 นางสาวฐิติมาพร   
หนูเนียม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

คหกรรมศาสตร ์
(อาหารและ
โภชนาการ) 
คหกรรมศาสตร์
ทั่วไป  
(เกียรตินิยม   
อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
 
 

2550 
 
 

30 30 30 30 30 

3 นายพรชัย   
พุทธรักษ์ 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

คหกรรมศาสตร-
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

2552 
 

30 30 30 30 30 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบัน 
ท่ีสําเร็จ 
การศกึษา 

ปีท่ี 
สําเร็จ

การศกึษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
x-xxxx-xxxxx-xx-x ค.บ. 

 
 

อ.วท. 

คหกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยม  
อันดับ 2) 
วิทยาศาสตร ์ 
(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2547 
 
 

2544 

4 นางสาววิภาวรรณ 
วงศ์สุดาลกัษณ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรก์าร
อาหารและ
โภชนาการ 
วิทยาศาสตรก์าร
อาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2553 
 
 

2549 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวสุรีย์พร   
กังสนันท ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

อาหารเพ่ือสุขภาพ
และโภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2557 
 

2550 
2547 

30 30 30 30 30 

6 นายเสรี  ชะนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 
 

การจัดการ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
วิทยาการ 
คอมพิวเตอร ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2549 
 
 

2542 

30 30 30 30 30 

7 นางสาวนพมาศ   
ร่มเกต ุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. 
วท.บ. 

ส่งเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (ส่งเสริม
สุขภาพเด็ก) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2543 

30 30 30 30 30 

8 นางสาวมณี   
อินทพันธ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2553 
 

 
2532 

30 30 30 30 30 
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10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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เปลี่ยนเป็น 
ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู้์สอน 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบัน 
ท่ีสําเร็จ 
การศกึษา 

ปีท่ี 
สําเร็จ

การศกึษา 

ภาระการสอน (ข้ันตํ่า)  
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นางทัศนา  ศริิโชต ิ

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ค.ด. 
ศศ.ม. 

 
กศ.บ. 

อุดมศึกษา 
คหกรรมศาสตร-
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2534 

 
2527 

24 24 24 24 24 

2 นางสาวฐิติมาพร   
หนูเนียม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

คหกรรมศาสตร ์
(อาหารและ
โภชนาการ) 
คหกรรมศาสตร์
ทั่วไป  
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
 
 

2550 
 
 

24 24 24 24 24 

3 นายพรชัย   
พุทธรักษ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 
 

ค.บ. 
 
 

อ.วท. 

คหกรรมศาสตร-
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 
วิทยาศาสตร์  
(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
 

2547 
 
 

2544 

24 24 24 24 24 

4 นางสาวสุรีย์พร   
กังสนันท ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

อาหารเพ่ือ
สุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยี
อาหาร 
อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2557 
 
 

2550 
 

2547 

24 24 24 24 24 

5 นายเสรี  ชะนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 
 

การจัดการ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
วิทยาการ 
คอมพิวเตอร ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2549 
 
 

2542 

24 24 24 24 24 

6 นางสาวนพมาศ   
ร่มเกต ุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. 
วท.บ. 

ส่งเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (ส่งเสริม
สุขภาพเด็ก) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2543 

24 24 24 24 24 

7 นางสาวมณี   
อินทพันธ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2553 
 

 
2532 

24 24 24 24 24 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบัน 
ท่ีสําเร็จ 
การศกึษา 

ปีท่ี 
สําเร็จ

การศกึษา 

ภาระการสอน (ข้ันต่ํา)  
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
8 นางสาวเพ็ญมาศ   

สุคนธจิตต ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ส.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

โภชนาการ
สาธารณสุข
ชีวเคมี 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557 
 

2549 
2546 

24 24 24 24 24 

9 นางสาวสิริมาภรณ์
วัชรกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2560 
2555 
2552 

24 24 24 24 24 

10 นายวันฉัตร  ศิรสิาร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Medicine 
 
Medical 
Microbiology 
ชีววิทยา 

The University of 
Manchester 
The University of 
Manchester 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 
 

2557 
 

2555 

24 24 24 24 24 

 
2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

ข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ หลักสตูรออกแบบแผนการเรยีนของนักศึกษาให้เรียนใน

รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์
ผู้สอนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และสอดแทรกภาษาอังกฤษ
ในรายวิชาท่ีทําการเรียนการสอน นอกจากน้ียงัร่วมกับคณะ
ในการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยอาจารย์
ต่างประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

เพ่ิมการเปิดโลกทัศน์ ศึกษาดูงานด้านต่างๆ ให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน 

หลักสตูรร่วมกบัอาจารย์ผูส้อนรายวิชาอาหารยุโรป เพ่ือนํา
นักศึกษาออกศกึษาดูงานนอกสถานท่ี ณ สถานประกอบการ
โรงแรม 

 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (ชุดท่ีระบุใน มคอ.2) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางทัศนา  ศริิโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 
 

ศศ.ม. 
 

กศ.บ. 

อุดมศกึษา 
 
คหกรรมศาสตรศกึษา 
 
คหกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
 

2534 
 

2527 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
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12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

2 นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 
(เกียรตินิยม) 

คหกรรมศาสตร ์
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 

2550 

3 นายพรชัย  พุทธรกัษ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

ค.บ.(เกียรติ
นิยม) 
อ.วท. 

คหกรรมศาสตรศึกษา 
 
คหกรรมศาสตร ์
 
วิทยาศาสตร ์(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
 

2547 
 

2544 
4 นางสาววิภาวรรณ 

วงศ์สุดาลกัษณ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 
 

วิทยาศาสตรก์ารอาหารและ
โภชนาการ 
วิทยาศาสตรก์ารอาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2554 
 

2549 

5 นางสาวสัลวา  ตอปี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2553 
 

2546 
 

 
 3.2 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร (ชุดปัจจุบัน) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางทัศนา  ศริิโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 
ศศ.ม. 

 
กศ.บ. 

อุดมศกึษา 
คหกรรมศาสตรศึกษา 
 
คหกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2534 

 
2527 

 

2 นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 
 

วท.บ. 
(เกียรตินิยม) 

คหกรรมศาสตร ์
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 

2550 

3 นายพรชัย  พุทธรกัษ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. 
 

ค.บ.(เกียรติ
นิยม) 
อ.วท. 

คหกรรมศาสตรศึกษา 
 
คหกรรมศาสตร ์
 
วิทยาศาสตร ์(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
 

2547 
 

2544 
4 นางสาวสุรีย์พร   กงัสนันท์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ปร.ด. 

 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

อาหารเพ่ือสุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
 
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2557 
 

2550 
 

2547 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

5 นางสาวสิริมาภรณ์  วัชรกลุ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร ์

2560 
2555 
2552 

4. อาจารย์ผู้สอน  
 4.1 อาจารย์ประจํา 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ี 

สําเร็จการศกึษา 
1 นางทัศนา  ศริิโชต ิ

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. 

ศศ.ม. 
 

กศ.บ. 

อุดมศึกษา 
คหกรรมศาสตร-ศึกษา 
คหกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2534 

 
2527 

2 นางสาวฐิติมาพร   หนูเนียม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

คหกรรมศาสตร ์
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
 
 

2550 
 
 

3 นายพรชัย   
พุทธรักษ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 
 

ค.บ. 
 
 

อ.วท. 

คหกรรมศาสตร-ศึกษา 
คหกรรมศาสตร์(เกยีรติ
นิยมอันดับ 2) 
วิทยาศาสตร์  
(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
 

2547 
 
 

2544 
4 นางสาวสุรีย์พร   กงัสนันท์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ปร.ด. 

 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

อาหารเพ่ือสุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

2557 
 
 

2550 
 

2547 

5 นายเสรี  ชะนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 
 

การจัดการ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ วิทยาการ 
คอมพิวเตอร ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2549 
 
 

2542 

6 นางสาวนพมาศ   
ร่มเกต ุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. 
วท.บ. 

ส่งเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(ส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2543 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ี 

สําเร็จการศกึษา 
7 นางสาวมณี   

อินทพันธ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2553 
 

 
2532 

8 นางสาวเพ็ญมาศ   
สุคนธจิตต์  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ส.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

โภชนาการสาธารณสุข
ชีวเคมี 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557 
 

2549 
2546 

9 นางสาวสิริมาภรณ์  วัชรกลุ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2560 
2555 
2552 

10 นายวันฉัตร  ศิรสิาร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Medicine 
 
Medical Microbiology 
ชีววิทยา 

The University of 
Manchester 
The University of 
Manchester 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 
 

2557 
 

2555 

 
4.2 อาจารย์พิเศษ 

 - 
5. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

อาคารปฏิบัติการคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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องคป์ระกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี) 

ผลการ
ดําเนินงาน  ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
    1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 
    มีจํานวน 5 คน และเป็นอาจารย์ประจําหลักสตูรเดียวตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้

1. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชต ิ
2. ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 
3. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์ 
4. อ.ดร.สุรยี์พร  กงัสนันท์ 
5. อ.ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล 

- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรและ
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูรประจําปี
การศึกษา 2562 

- เอกสารการเปลีย่นแปลง
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
นําเสนอ สกอ. 

    2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ปริญญาตรี 
    คุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
2.1 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดํารงตําแหน่งทาง  

วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 5 คน คือ 
1. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชต ิ
2. ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 
3. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์ 
4. อ.ดร.สุรย์ีพร  กงัสนันท์ 
5. อ.ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล 

 

- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรและ
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูรประจําปี
การศึกษา 2562 

- มคอ.2 (หมวด 3 ระบบ
การจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร ขอ้ 3.2 ) 

- เอกสารการเปลีย่นแปลง
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
นําเสนอ สกอ. พร้อม
แสดงคุณวุฒิ 

    3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ปริญญาตรี 
    คุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทาง

- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรและ
อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการ
ดําเนินงาน  ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง ไม่จํากัดจํานวนและประจําได้มากกว่า 1 หลักสูตร 
3.1. อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการเปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร คือ  
1. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
2. ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 
3. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์ 
4. อ.ดร.สุรย์ีพร  กงัสนันท์ 
5. อ.ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล 

หลักสูตรประจําปี
การศึกษา 2561 

    4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ปริญญาตรี 
 อาจารยป์ระจํา 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาคหกรรมศาสตร์
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธก์ันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน หาก
เป็นอาจารย์ผูส้อนก่อนเกณฑ์นีป้ระกาศใช้ อนโุลมคุณวุฒริะดับ
ปริญญาตรีได ้

 อาจารย์พิเศษ 
คุณวุฒิระดับปรญิญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนไม่น้อยกว่า 
6 ปี ท้ังนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

4.1 อาจารย์ผู้สอน ประจําปีการศึกษา 2562 มีท้ังหมด 10 คน และ
เป็นไปตามเกณฑ์  

                1. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชต ิ
      2. ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 
      3. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์ 
      4. อ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 
      5. อ.เสรี  ชะนะ 
      6. อ.นพมาศ  ร่มเกต ุ
      7. อ.มณี  อินทพันธ์ 

คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสูตรประจําปี
การศึกษา 2562 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการ
ดําเนินงาน  ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
      8. อ.ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์  
                9. อ.ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล 
      10. อ.ดร.วันฉัตร  ศิรสิาร 

    10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
ปริญญาตรี 
    หลักสตูรอยูร่ะหว่างการปรบัปรุงหลักสตูร จากหลักสูตรวทิยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2559 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา    
คหกรรมศาสตร ์หลักสตูรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสตูร 5 ปี 

- แผนการปรับปรุง
หลักสตูร 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผ่าน    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถอืว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผ่าน    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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หมวดท่ี 2 อาจารย์ 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ โทรศัพท์  : 082-9796272 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ โทรศัพท์  : 082-9796272 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีไดช้ดัเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป้าประสงค ์
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
การวางแผน (P) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มีการสํารวจและวางแผนระยะยาวเพ่ือให้อัตรากําลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร และไม่กระทบกับแผนการดําเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจากกรอบอัตรากําลัง 
แผนพัฒนาตนเอง (การลาศึกษาต่อ) และการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ขอรับการสนับสนุนจัดสรรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและเม่ือได้รับการจัดสรรแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ก็จะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้า



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
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ผลการดําเนินงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดท่ี 1 ข้อ 6 เรื่องของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และตรงกับข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) น่ันคือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยและต้องจบการศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะมอบหมายให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกอาจารย์ตามลําดับดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติท้ังด้านคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเพื่อดําเนินการต่อ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ตามคุณสมบัติท่ีหลักสูตรกําหนด และ
ดําเนินการคัดเลือกอาจารย์โดยการสอบท้ังสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา จะมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบทุกขั้นตอน และมอบหมายให้หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกัน อาทิเช่น การออกข้อสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ และการสอบสอน 

3. คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้น และนําข้อสรุปท่ีได้ส่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือประกาศผลการคัดเลือกต่อไป 

        ส่วนระบบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีการวาง
ระบบการดําเนินงานเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ดังนี้ 

1) กรณีท่ีมีการยกร่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขา สถาบันการศึกษา และปีท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อย่างชัดเจน แล้วเสนอไปยังฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา และส่งต่อไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอรับการรับรองหลักสูตร 

2) ในกรณีท่ีหลักสูตรกําลังดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่ และจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรต้องดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) โดยจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมาทดแทนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเช่นเดียวกัน แล้วเสนอไปยังฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3) เม่ือมีอาจารย์ใหม่เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
จะมีการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ โดยการปฐมนิเทศและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีอยู่เดิมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดและ
การดําเนินงานของหลักสูตร เพ่ือให้กลไกการดําเนินงานของหลักสูตรไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการดําเนินงาน 
        นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถทํางานตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และทําผลงานทางวิชาการและ
วิจัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถและความเช่ียวชาญในศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนท้ังจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น การสนับสนุนการลาศึกษาต่อของอาจารย์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทําผลงาน
ทางวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการสนับสนุนให้ไปราชการ  ท้ังการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องให้กับตนเอง 
การดําเนินการ (D) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการในส่วนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามแผนดังนี้ 
1. การยกร่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดต่างๆ แล้วเสนอไปยังฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และส่งต่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือขอรับการรับรองหลักสูตรต่อไป 

2. ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ได้ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
โดยในปีการศึกษา 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ได้เดินทาง
ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ หลักสูตรจึงจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์เป็น อาจารย์ ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมาทดแทนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดกันอย่างสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วเสนอแก่ฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จะมีการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลกัสูตรคนใหม่ โดยการปฐมนิเทศและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีอยู่เดิมเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง ทําหน้าท่ี
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดและการดําเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้กลไกการดําเนินงานของหลักสูตรไปเป็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 จากการท่ีหลักสูตรได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ทําให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ซ่ึงกรรมการหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีตําแหน่งทางวิชาการไปตามมาตรฐานกําหนด ในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรมี
การพิจารณากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่าอาจารย์ ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุลมีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา ซึ่งสัมพันธ์กับสาขาทางด้าน
อาหารและโภชนาการ และเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการเรียนการสอน นอกจากน้ียังมีการนําเสนอ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
งานวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
การนําไปปฏิบติัหรือการพัฒนาต่อ (A) 
        จากการวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผลการดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ระบบการรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนํามาวาง
แผนการรับอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2565 เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีกําหนดเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 1 ท่านคอื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ 
ระบบการบริหารอาจารย์ 
การวางแผน (P)  
 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมครัง้ท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2562 
1. เพื่อทบทวนบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร และ ท้ังด้านการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝึกอบรม
พัฒนาตนเอง การนําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อ่ืน ๆ เช่น การประกัน
คุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) สกอ.ปรับเมื่อวันท่ี  4 ก.ค. 59 ตามกิจรรมต่างๆในตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 คือการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีแผนงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ ดังน้ี 
- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ

สอน ค่าใช้สอยในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ 
- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

วิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นงบประมาณท่ีจัดตั้งไว้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ

การดําเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระบบบริหารอาจารย์ประกอบด้วย 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ (ตามประเด็นแรก) 
- การกําหนดมอบหมายภารกิจต่างๆ 
- การติดตามการดําเนินงานตาภารกิจท่ีมอบหมาย 
- การประเมินการปฏิบัติตามภารกิจ การให้ขวัญและกําลังใจ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

การดําเนินการ (D) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญของอาจารย์ผู้สอน และมีการเกลี่ยจํานวนภาระ

งานสอนให้มีความเหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 

ดําเนินการตามแผน ในส่วนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมอาจารย์เข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งซ่ึงอาจารย์



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง เช่น เข้าประชุมโครงการปฏิบัติการ KM ท่ีจัดโดยคณะ 
การอบรมออนไลน์ด้านการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อ
Google classroom การสร้างแบบทดสอบด้วย google form และ Microsoft form การสร้าง Video classroom 
ด้วย Flipgrid การบันทึกหน้าจอและ OBS studio  รวมทั้งมีการนําเสนอผลงานในระดับชาติ โดยเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2563 การ
สัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจําปี 2562 และเข้าร่วม รวมทั้งประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ ท่ีจัดขึ้นท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
    จากผลการประเมินพบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้มีระบบการบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบท้ัง 4 ด้าน 
คือ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนได้ทําการ
สอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเช่ียวชาญ รวมท้ังทุกคนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการประจําฝ่ายตามความถนัดและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรรวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ 
 

การนําไปปฏบิติัหรือการพัฒนาต่อ (A)  
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีการทํางานวิจัย ได้มีการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล และการ
นําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติแบบปากเปล่า รวมถึงการนําเสนอในระดับนานาชาติเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยให้มากขึ้น 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสรร
งบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีแผนระยะยาว 5 ปีในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการทําผลงานวิชาการ เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
เข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทํางานตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การดําเนินการ (D) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้ประชุม ตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์  เช่น การ

นําเสนอผลงานวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาต่าง ๆ  เป็นต้น  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ปีละประมาณ 10,000 บาทต่อคน  

2. หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 

3. มีการพัฒนาอาจารย์ท่ีมีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูลกับกองแผนและนโยบายเพ่ือระบุช่วงเวลาการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการทําผลงานวิชาการ เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถ
ส่งเสริมการทํางานตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ท้ังจากแบบรายงานผลการประชุม 

อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาท่ีมีการบูรณาการองค์ความรู้จากการอบรม 
โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอนเช่น การบูรณาการงานวิจัยการทําปลาแผ่นผสมเห็ดแครง
อบแห้งกับการเรียนการสอนในรายวิชาแปรรูป เป็นต้นนอกจากนี้หลักสูตรได้วิเคราะห์ถึงงบประมาณท่ีจัดไว้สําหรับ
การพัฒนาตนเองซ่ึงหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาได้วางงบประมาณไว้โดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท แต่พบว่าใน
การเดินทางไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณท่ีมากกว่าท่ีได้ตั้ง
งบประมาณไว้ 

2. กรรมการประจําหลักสูตรได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 โดยใช้แบบประเมินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันท่ี1 มิถุนายน 2563 
และนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งพบว่าผลการประเมินจัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.88) และใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2563ในลําดับต่อไป 

การนําไปปฏิบติัหรือการพัฒนาต่อ (A) 
1. จากการท่ีมหาวิทยาลัย และคณะจัดโครงการส่งเสริมการทําตําแหน่งทางวิชาการท้ังภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการ 

ทําให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้มีการดําเนินการเพ่ือย่ืนขอ
ผลงานทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทัศนา ศิริโชติ ได้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและอยู่ในระหว่างการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ และอาจารย์ ดร. สุรีย์พร กังสนันท์ ได้ย่ืนขอกําหนดตําแน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
และอยู่ในระหว่างกระบวนการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ในส่วนของงบประมาณท่ีจัดไว้สําหรับการพัฒนาตนเองร่วมกับหลักสูตรโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท นั้น หลักสูตร
ได้ร่วมประชุมเพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการพัฒนาตนเองเพิ่มเติม และได้ปรึกษาร่วมกับคณะ ซ่ึงมี
ข้อตกลงร่วมกันคือถ้าหากเป็นการพัฒนาตนเองในส่วนของการนําเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตัวเองท้ังหมด ตามประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จากผลการ
ดําเนินการดังกล่าวทําให้ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2561  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  แต่ส่งผลต่อการทําวิจัย การเผยแพร่
ผลงาน และการขอตําแหน่งวิชาการน้อยลงเน่ืองจากภาระการสอนมาก  มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑ์ภาระงานสอนให้
อาจารย์ทุกคนมีคาบสอนท่ีเท่ากัน เช่น 12 คาบต่อสัปดาห์ เป็นต้น เพ่ือให้มีเวลาทําวิจัยเพื่อใช้ในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการและเพิ่มแรงจูงใจให้อาจารย์มีผลงาน  โดยมีเง่ือนไขว่าถ้าไม่มีผลงานจะมีผลต่อการเพ่ิมเงินเดือนและอาจารย์มี
สิทธิ์ท่ีจะลาพักระยะสั้นเพื่อใช้เวลาในการทําผลงานวิชาการ เป็นต้น 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
4.1-1-1 คําสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการหลกัสตูร  
4.1-1-2 รายงานการประชุม 
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24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
4.1-1-3 การนําเสนอผลงานในระดับระดับชาติ  
4.1-1-4 มคอ.3,5 รายวชิาท่ีบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน (อยู่ในองค์ประกอบท่ี 5) 
4.1-1-5 ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรตอ่การบริหารจัดการหลักสูตร ปี

การศึกษา 2562 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
การบรรลุเป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรลุ 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 5 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
    

 
กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้มีการวางแผนในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในระยะยาว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ หลักสูตรได้มีการวางแผนเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น อาจารย์ ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุล 
ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมาทดแทนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนด
กันอย่างสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาจารย์ ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุลมีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา ซ่ึงสัมพันธ์กับสาขาทางด้านอาหารและโภชนาการ และเป็นผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ในการทํางานด้านการเรียนการสอน นอกจากน้ียังมีการนําเสนองานวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเน่ือง   

หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและได้มีการ
ติดตามเพ่ือทบทวนบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานผล
การปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามภารกิจด้านต่าง ๆ โดยได้มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความเช่ียวชาญของอาจารย์และมีการเกลี่ยภาระงานอย่าง
เหมาะสม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้มีการส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งซ่ึงในปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2 งาน ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2563 การสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจําปี 
2562 และนอกจากน้ีได้มีการอบรมด้านการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน์อีกด้วย ซ่ึงจะได้นําความรู้จากการ
พัฒนาตนเองน้ีไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 คาดว่าจะมี
การเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น เน่ืองจากการระบาดของโรค Covid-19กรรมการ
ประจําหลักสูตรได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี
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การศึกษา 2562 และนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์และสรุปผล ซ่ึงพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิม
เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินในระยะเวลา 3 ปีต่อเน่ือง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้ประชุม ตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์  
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ปีละประมาณ 10,000 บาทต่อคน และได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องซ่ึงอาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การ
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ท้ังนี้อาจารย์มีจํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับชาติและการจดอนุสิทธิบัตร
เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ีจากการส่งเสริมการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการท้ังภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการ ทําให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการยื่นขอกําหนดตําแหน่งในระดับรอง
ศาสตราจารย์และตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ท่าน  
 
สรุปตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
จุดแข็ง 

 ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ในระดับรอง
ศาสตราจารย์ 1 ท่าน และในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน ทําให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระหว่าง
กระบวนการย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 40 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรโดยส่งเสริมการทําวิจัยและผลงานวิชาการ เพ่ือให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูรไดพั้ฒนาตนเองตามความเช่ียวชาญตรงจุดท่ีต้องการพัฒนา 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีการตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูลมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นแนวปฏบัิติท่ีดี โดยเทียบเคียงกับหลักสตูรเดยีวกันของ
สถาบันอื่น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์
 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ โทรศัพท์  : 082-9796272 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ โทรศัพท์  : 082-9796272 

 
  
เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
ระดับปริญญาโท 
 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =     
 
 
หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นท้ังน้ีอาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นท่ีเหมาะสมกว่าท้ังน้ีต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งคิดเป็น 5 คะแนน 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ ค.ด. อุดมศึกษา 
2. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ ปร.ด. อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ 
3. อาจารย์ ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุล ปร.ด.จุลชีววิทยา 
 

 
วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

 ตัวตั้ง 
จํานวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรท้ังหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

3 5 X 100 ร้อยละ60 
 
 
 
 

จํานวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรท้ังหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

 
X 5 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี

วุฒิปริญญาเอก (ท่ีได้จากข้อ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ์ท่ีกําหนดให้คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 
60 ป.ตรี  20 X 5 15 คะแนน 

(ซึ่งมากกว่า 5 จึงได้
คะแนนเท่ากับ 5) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
บรรล ุ

ไม่
บรรล ุ

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ40 
5 คะแนน 

ร้อยละ40 
5 คะแนน 

ร้อยละ40 
5 คะแนน 

ร้อยละ60 
5 คะแนน 

    

 

กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้ 
 จากเกณฑ์การประเมินร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในหลักสูตรระดับ   
ปริญญาตรีค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 
20 ขึ้นไปทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยเม่ือแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ผลการคํานวณได้เท่ากับ 15 คะแนน ซ่ึงมากกว่า 5 จึงคิดเป็นคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1  
จุดแข็ง 

หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดแต่
หลักสูตรฯ ได้มีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิปริญญาโทวางแผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
อย่างต่อเนื่องโดยการจัดทําแผนการศึกษาต่อในข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท โดยหลักสูตรฯ มีการส่งเสริม
และสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ เพ่ือเป็นการผลักดันให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทมีการศึกษา
ต่อ เช่น แหล่งทุน หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องท่ีเปิดหลักสูตรปริญญาเอก เป็นต้นรวมท้ังให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วางแผนช่วงเวลาท่ีจะลาศึกษาต่อเพ่ือให้หลักสูตรฯ วางแผนการบริหารงานหลักสูตรได้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร   
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 เน่ืองจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 ท่าน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโททางหลักสูตรฯ มีแผนการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์เชิงวิชาการทางด้านคุณวุฒิ โดยวางแผนขออัตราอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมจากมหาวิทยาลัย 
หรือพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรมาเป็นกรรมการบริหาร
หลักสูตรแทนกรณีท่ีมีอาจารย์ลาศึกษาต่อเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการบริหารงานหลักสูตรฯ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทหลักสูตรฯ ได้ประชุมและ
วางแผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในกรณีท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อ โดยได้วางแผนขออัตรา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มจากมหาวิทยาลัย หรือพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรมาเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรแทนกรณีท่ีมีอาจารย์ลาศึกษาต่อเพ่ือไม่ให้กระทบต่อ
การบริหารงานหลักสูตรฯ 
 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์  โทรศัพท์  : 082-9796272 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์  โทรศัพท์  : 082-9796272 
 
เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
ระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1.คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนท่ีได้=  
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบท้ังหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2562 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรมี์อาจารย์ผูร้ับผดิชอบท้ังหมด จํานวน 5 
คน เป็นอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ซ่ึงคิดเป็น 
5 คะแนน 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พุทธรักษ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพรหนูเนียม 
 

วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ท้ังหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

3 5 X 100 ร้อยละ 60 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

 
ตัวตั้ง 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ(ท่ีได้จากขอ้ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ์ท่ีกําหนดให้คะแนน

เต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
60 ป.ตรี  60, ป.โท 80 X 5 5 คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรลุ 
ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ20 
1.67

คะแนน 

ร้อยละ20 
1.67

คะแนน 

ร้อยละ 80 

5 คะแนน 

ร้อยละ 60 

5 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบง่ชี้ท่ี 4.2.2  
จุดแข็ง 
 หลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้น เพ่ือผลักดันให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอยื่นเสนอตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทําให้ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 3 ท่าน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ จํานวน 1 ท่าน และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 1 ท่าน 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรท่ีได้รับการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการแล้วสามารถเป็นท่ีปรกึษาให้แก่อาจารย์
ท่านอื่นในการขอย่ืนเสนอตําแหน่งทางวิชาการได้ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ส่งเสริมให้มีการเตรียมความพรอ้มในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

หลักสูตรฯ วางแผนดําเนินการส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการผลักดัน
สําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีอายุงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนดให้ย่ืนเสนอตําแหน่งทางวิชาการในระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการแล้วให้ยื่นเสนอตําแหน่งทาง
วิชาการในระดับท่ีสูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีกําหนด   

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์  โทรศัพท์  : 082-9796272 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์  โทรศัพท์  : 082-9796272 
 

เกณฑ์การประเมิน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรคํานวณ 
1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบท้ังหมด 

 X 100 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
-  มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

- มีการย่ืนจดสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ 

0.80 - ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว ได้แก่ 
 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 กรณีศึกษา 
 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
 ซอฟต์แวร์ 
 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
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หมายเหตุ 
1. การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลวิชาการท้ังหมดจะต้องได้รัยการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   มีผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์  

จํานวน 15 เรื่อง และมีการจดอนุสิทธิบัตรจํานวน 5 เรื่อง   มีผลรวมถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 5  คิดเป็นร้อยละ 100  
คิดเป็น 5 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

 
ตัวตั้ง 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวชิาการของ
อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรท้ังหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

5 5 X 100 ร้อยละ 100 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

 
ตัวตั้ง 

 ร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร(ท่ีได้จากขอ้ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ์ท่ีกําหนดให้คะแนน

เต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
100 ป.ตรี 20 , ป.โท 40 X 5  25 คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผล ง านวิ ช า ก า รขอ ง
อาจาร ย์ผู้ รั บผิดชอบ
หลักสูตร 

ร้อยละ 80 ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

3.6 
ร้อยละ 72 
เท่ากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

3.4 
ร้อยละ 68 
เท่ากับ 5 
คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

4.4 
ร้อยละ 80 
เท่ากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก  

5 
ร้อยละ 
100 

เท่ากับ 5
คะแนน 

    

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย : 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วัน-เดือน-ปี / สถานท่ี 

ค่า
น้ําหนัก 

4.2.3-0-1 พรชัย พุทธรักษ์ ขนมกรอบเค็มผสมแป้งข้าวสังข์
หยด 

อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 14856 0.8 

4.2.3-0-2 พรชัย พุทธรักษ์ ขนมจําปาดะ อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 15423 0.8 
4.2.3-0-3 พรชัย พุทธรักษ์ เค้กชิฟฟอนจําปาดะ อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 15903 0.8 
4.2.3-0-4 วิภาวรรณ  

วงศ์สุดาลกัษณ์ 
สูตรขนมครกญี่ปุ่นท่ีมีส่วนผสม
ของข้าวยํา (ลาศึกษาต่อ) 

อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 15901 0.8 

4.2.3-0-5 ทัศนา ศิริโชติ สูตรแยมจําปาดะ อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 15902 0.8 
4.2.3-0-6 ชุติมณฑน์ แก้วเกลี้ยง 

ธิดารัตน์ ผลบรรจง 
ศศินา บุญจันทร ์
สุรีย์พร กังสนันท์ 

การใช้กากถั่วเหลืองผงทดแทน
แป้งสาลีในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-7 พรชัย พุทธรักษ์ 
วันฉัตร ศิรสิาร 
ขนิษฐา อโนทัย และ 
บุญดารกิา จามจุรี 

การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลือง
ผงทดแทนแป้งสาลีบางส่วนใน
ผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย

0.2 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วัน-เดือน-ปี / สถานท่ี 

ค่า
น้ําหนัก 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4.2.3-0-8 พรชัย พุทธรักษ์ 

วันฉัตร, ศิริสาร 
เกวลิน ไมหมาด 
ธมลวรรณ แก้วกลับ 
สุกาญจนา หลวงพูลศิร ิ

การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลือง
ผงทดแทนแป้งสาลีในแผ่นแป้ง
เปาะเป๊ียะ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-9 พรชัย พุทธรักษ์ 
กูราณี กสุุหลง 
วาลิด อะหลี 
ศศิธร สุเหร็น 

การใช้ประโยชน์จากกากมะพร้าว
ผงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์
พัฟฟ์สังขยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-10 ซาบีเนาะ มะเระ 
วนิดา คําหอม 
สุรารักษ์ แซ่จอง 
ฐิติมาพร หนูเนียม 

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้ง
กากถั่วเหลืองรสเคร่ืองแกงมัสม่ัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-11 ศศินา  บุญจันทร์
ชุติมณฑน์  แกว้เกลี้ยง
ธิดารัตน์  ผลบรรจง 
สุรีย์พร กังสนันท์ 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
และการยอมรับของผู้บริโภคใน
ผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กท่ีใช้กากถั่ว
เหลืองทดแทนแป้งสาลีและน้ํานม
ถั่วเหลืองทดแทนนมวัวในอําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครอืข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-12 เกษศิลป์  ดํามี 
จุฑามาศ โพธิ์สสีด 
นพดล ไชยเซ่ง 
สุรีย์พร กังสนันท์ 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
และการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไ อ ศ ก รี ม แ ล ะ โ ค น
ไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซัง
ขนุน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 

0.2 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วัน-เดือน-ปี / สถานท่ี 

ค่า
น้ําหนัก 

2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

4.2.3-0-13 ธิดารัตน์ ผลบรรจง
ชุติมณฑน์ แก้วเกลี้ยง
ศศินา  บุญจันทร์ 
สุรีย์พร กังสนันท์ 

การศึกษาการใช้นมถั่ ว เหลือง
ทดแทนนมวัวในผลิตภัณฑ์โดนัท
เค้ก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-14 สุทธิดา พูนเพ็ชร 
กมลชนก ขวัญแกว้ 
เจนจิรา ชาติพจน์ และ 
สุรีย์พร กังสนันท์ 

การศึกษาการใช้น้ํานมข้าวโพด
ทดแทนนมโคต่อ คุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของคัสตาร์ดใน
ผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-15 กมลชนก  ขวัญแกว้ 
เจนจิรา  ชาติพจน์สุทธิ
ดา  พูนเพ็ชร 
สุรีย์พร กังสนันท์ 

การศึกษาการเสริมใยอาหารจาก
ซั ง ข้ า ว โ พ ด ต่ อ คุ ณ ภ า พท า ง
ประสาทสัมผัสของทาร์ตไข 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-16 นพดล ไชยเซ่ง 
เกษศิลป์  ดํามี 
จุฑามาศ โพธิ์สสีด  
สุรีย์พร กังสนันท์ 

การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ด
ขนุนและผงซังขนุนในไอศกรีมและ
โคนไอศกรีม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-17 พรชัย พุทธรักษ์ 
วาลิด อะหลี 
กูราณี กสุุหลง 
ศศิธร สุเหร็น 

ผลของการเสริมแป้งกากมะพร้าว
ในไส้พัฟฟ์สังขยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 

0.2 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วัน-เดือน-ปี / สถานท่ี 

ค่า
น้ําหนัก 

ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2.3-0-18 วนิดา คําหอม 
ซาบีเนาะ มะเระ 
สุรารักษ์ แซ่จอง 
ฐิติมาพร หนูเนียม 

การประยุกต์ใช้แป้งกากถั่วเหลือง
ทดแทนแป้ ง ส าลี บ า งส่ ว น ใน
ผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ             
รสเครื่องแกงมัสม่ัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-19 ยงยุทธ์  ลีสง่า 
กมลวรรณ  รองเดช 
มาลีณา  ยดีํา 
สุรีย์พร  กังสนันท์ 

การใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความ
หวานในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผง
ซังข้าวโพด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

4.2.3-0-20 กัลยา บินดุเหลม็
กัญญารัตน์ เหยดอีน 
สิริมาภรณ์ วัชรกุล 

ฤ ท ธิ์ ต้ า น เ ช้ื อ แ บ ค ที เ รี ย 
Staphylococcus aureus และ 
Escherichia coli ของสารสกัด
หยาบจากดอกกระเจ๊ียบแดง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

0.2 

 
สรุปตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมถึงการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยและร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1. วางแผนและหาข้อมูลงานประชุมวิชาการเพือ่นําผลงานวิชาการเผยแพร่อยา่งต่อเนื่อง 
 2. สนับสนุนให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรจดอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 หลักสูตรฯ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนและกําหนดช่วงเวลาในการเข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 หลักสูตรฯ สนับสนุนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนา หรือเข้าคลินิกให้คําปรึกษา
นักวิจัยท่ีจัดขึ้น จากท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลงานวิจัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานของระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  
 

ผลรวม = คุณวุฒิปริญญาเอก + ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ + ผลงานทางวิชาการ 
  3  

          =           5          +               5                +            5  
  3  

      = 5   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์

 

ผู้ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้  : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์  โทรศัพท์  : 082-9796272 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล   : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์  โทรศัพท์  : 082-9796272 
 

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

- ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัว
บ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึน
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัว
บ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ดําเนินงานที่โดดเด่นอย่างแทจ้ริง 

 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
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ผลการดําเนินงาน 
อัตราการคงอยูข่องอาจารย ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ท่าน ซ่ึง
อาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจํานวนนักศึกษาท่ีใช้สําหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลักสูตร รวมท้ังมีการจัดทําแบบสํารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560–2562 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังน้ี 

ลําดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562* ปีการศึกษา 2562* 
1 ผศ.ดร.ทัศนา ศริิโชต ิ ผศ.ดร.ทัศนา ศริิโชต ิ ผศ.ดร.ทัศนา ศริิโชต ิ ผศ.ดร.ทัศนา ศริิโชต ิ

2 ผศ. ฐิติมาพร หนูเนียม ผศ. ฐิติมาพร หนูเนียม ผศ. ฐิติมาพร หนูเนียม ผศ. ฐิติมาพร หนูเนียม 

3 ผศ. พรชัย พุทธรกัษ์ ผศ. พรชัย พุทธรกัษ์ ผศ. พรชัย พุทธรกัษ์ ผศ. พรชัย พุทธรกัษ์ 

4 ผศ. วิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลกัษณ์ 

ผศ. วิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลกัษณ์ 

ผศ. วิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลกัษณ์ 

ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกลุ 

5 อาจารย์สลัวา ตอปี ดร. สรุีย์พร กังสนันท ์ ดร. สรุีย์พร กังสนันท ์ ดร. สรุีย์พร กังสนันท ์

ร้อยละอัตรา
การคงอยู ่

100 100 100 100 

หมายเหตุ*ปีการศึกษา 2562 มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรจาก ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลกัษณ์ เป็น 
อาจารย์ ดร.สิรมิาภรณ์ วัชรกลุ 
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือหารือ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ทําให้
การหารือการจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูส้อน  การตดิตามการจัดทํามคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรตอ่การบริหารจัดการหลกัสูตร ในประเด็น การดําเนินงานตามหน้าท่ี การจัดทํามคอ.3 - 7 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูส้อน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปกีารศึกษา ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2560 4.60 - 
2561 4.89 เพ่ิมขึ้น 
2562 4.88 ลดลง 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรท้ัง 5 คน ท่ีได้ทํา
หน้าท่ีประจําหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรตอ่กระบวนการท่ีได้ดําเนินการ
ให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
4.3-0-1 มคอ.2 
4.3-0-2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสตูร ปกีารศึกษา 2562 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรลุ 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 5 ข้อ 

4 คะแนน 
4 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน    

 
กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้ 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาชาวิชาคหกรรมศาสตรม์ีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประจําหลักสูตรร้อยละ 100 ซ่ึงมีหลักฐานการรายงานผลครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตวับ่งช้ีและมีแนวโน้มอตัราการ
คงตัวของอาจารย์ดีเม่ือเปรยีบเทียบ 3 ปีต่อเนือ่ง 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาชาวิชาคหกรรมศาสตรม์ีคะแนนความพึงพอใจของ
อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร เท่ากับ 4.88 และมีแนวโน้มดีขึน้เม่ือเปรยีบเทียบ 3 ปีต่อเนื่อง 

สรุปตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  

จุดแข็ง 
 อัตราการคงอยูข่องอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสตูรอยู่ในระดับสงู และความพึงพอใจของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ 
หลักสตูรในทุกดา้นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าสายวิชาชีพท่ีเหมาะสมและตรงกับตามความต้องการจําเป็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีความเชื่อม่ันต่อสถาบันและสร้างผลงานให้แก่สถาบันต่อไป 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมกีารพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งงาน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
  สร้างแรงจูงใจ/สนับสนุน/ให้สวัสดิการ/กําหนดความก้าวหน้าสายวิชาชีพท่ีเหมาะสมและตรงกับตาม 
ความต้องการจําเป็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือให้มีความยึดม่ันผกูพันต่อสถาบันและสร้างผลงานท่ีเป็น 
เลิศแกส่ถาบันตอ่ไป 

 
สรุปภาพรวมองคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์
จุดแข็ง 
 1. หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรเผยแพร่ผลงานวิชาการ ท้ังการตีพิมพ์ในวารสาร และร่วม
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2562อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมนําเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับชาติ 15 เรื่อง และได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 5 เรื่อง 
 2. อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีผลงานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร และกําลังดําเนินการเพื่อย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและอยู่ในระหว่างกระบวนการ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ จํานวน 1 ท่าน และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1ท่าน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. วางแผนและหาข้อมูลงานประชุมวิชาการเพื่อนําผลงานวิชาการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
 2. สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ จดอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร โดยส่งเสริมการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้พัฒนาตนเองตามความเชี่ยวชาญ และกําหนดช่วงเวลาท่ีชัดเจนในการให้อาจารย์เข้าร่วม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. คณะฯ ควรมีแผนส่งเสริมการศึกษาต่อของอาจารย์ เพ่ือเพิ่มอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนา หรือเข้าคลินิกให้คําปรึกษา จากท้ังหน่วยงาน

ภายในและภายนอกเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยกําหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ มี

การตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสาร และนําเสนอผลงานวิชาในงานประชุมทางวิชาการท้ังในระดับชาติ นานาชาติ
ดว้ย 

 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 5.00 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรท่ีดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 5.00 
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 5.00 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคป์ระกอบ 4.33 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1. ข้อมูลนักศึกษาท่ีรับเข้า/จํานวนนักศึกษาคงอยู ่ 

ปีการศึกษา 
ท่ีรับเข้า 

จํานวน 
   จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

2558 42 35 (83.33%) 35 (83.33%) 33 (78.57%) 33 (78.57%) 33 (78.57%) 
2559 47 - 39 (82.98%) 37 (78.72%) 33 (70.21%) 32 (68.09%) 
2560 48 - - 43 (89.58%) 38 (79.17%) 37 (77.08%) 
2561 48 - - - 43 (89.58%) 38 (79.17%) 
2562 51 - - - - 43 (84.31%) 
รวม 236 35 (83.33%) 74 (83.15%) 113 (82.29%) 147 (84.58%) 113 (77.44%) 

2. ปัจจัย/ท่ีมีผลต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
    แผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี พบว่า มีบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ เนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ 
  1. พ้ืนฐานทางด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน  
  2. ความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ มีค่อนข้างน้อย 
  3. ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว การให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาล อาจไม่ต่อเนื่องและในบางครั้ง
อาจได้รับเงินล่าช้าทําให้นักศึกษาท่ีขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องพักการเรียน และท่ีมีผลกระทบมากคือเกณฑ์การกู้
ต่อเนื่องจะต้องพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงจะต้องมี GPA มากกว่า 2.00 โดยปัจจุบัน มีจํานวนนักศึกษา 
ท่ีขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 60-70% ของจํานวนนักศึกษาในแต่ละรุ่น ทําให้นักศึกษาท่ีขาดทุนทรัพย์ใน
การศึกษาต้องพักการเรียน 
  4. นักศึกษามีผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีระเบียบวัดผลการศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัยตั้งไว้ จะต้องจํากัด  
หน่วยกิตในการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ทําให้นักศึกษาลงทะเบียน   
ไม่เป็นไปตามแผนการเรียน 
  5. นักศึกษาประสบปัญหาในชีวิต เช่น ปัญหาครอบครัว และมีปัญหาส่วนตัว  
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3. จํานวนและร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  
(ความหมายของสอบผ่านตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาในปีการศึกษาน้ัน โดยเริ่มต้นจากปี

การศึกษาที่ใช้หลักสูตร) 

ชั้นปีท่ี 
จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

1 35 (83.33%) 39 (82.98%) 43 (89.58%) 43 (89.58%) 43 (84.31%) 
2 35 (100.00%) 37 (94.87%) 38 (88.37%) 38 (88.37%) - 
3 33 (94.29%) 33 (89.19%) 37 (97.37%) - - 
4 33 (100.00%) 32 (96.97%) - - - 
5 33 (100.00%) - - -  

ร้อยละของนักศกึษาท่ี
สอบผ่านตามแผน 

33 (100.00%) 32 (96.97%) 37 (97.37%) 38 (88.37%) 43 (84.31%) 

 

4. อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
    สัดส่วนของนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจํานวน
นักศึกษาท้ังหมดของรุ่นในปีท่ีผ่านมา 
  นักศึกษากลุ่ม 584258 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 2 ร้อยละ 35/35x100  =  100 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 33/35x100  =  94.28 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 4        ร้อยละ 33/33x100  =  100 
 นักศึกษากลุ่ม 594258 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 2 ร้อยละ 37/39x100  =  94.87 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 33/37x100  =  89.19 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 4 ร้อยละ 32/33x100  =  97.37 
 นักศึกษากลุ่ม 604251 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 2 รอ้ยละ 38/43x100  =  88.37 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 37/38x100  =  97.37 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 4 รอผลการลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  นักศึกษากลุ่ม 614251 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 2 ร้อยละ 38/43x100  =  88.37 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 3 รอผลการลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 นักศึกษากลุ่ม 624251 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 2 รอผลการลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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5. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน (นักศึกษากลุ่ม 584258) 33  คน 
5.1 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร         -  
5.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร     32  คน 
5.3 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร       1  คน 
5.4 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ (ถ้ามี ระบุ)           ไม่มี 

 
6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

6.1  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ  76.19 ซ่ึงมีแนวโน้มสําเร็จการศึกษาสูงกว่าปี
การศึกษา 2561 คํานวณจากข้อ 5.2 และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดท่ีรับเข้าในรุ่นนั้น (42 คน) 

6.2  ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 รายงานข้อสังเกตปัจจัยในการสําเร็จการศึกษา 
   1) จํานวนนักศึกษาลาออก จํานวน 2 คน ด้วยสาเหตุปัญหาทางครอบครัว  

  2) จํานวนนักศึกษาพ้นสภาพ จํานวน 7 คน เนื่องจากขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
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องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พุทธรักษ์  โทรศัพท์  : 086-2691800 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พุทธรักษ์  โทรศัพท์  : 086-2691800 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เป็นรปูธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีไดช้ดัเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
เป้าหมายการดําเนินการ 

1. นักศึกษาแรกเขา้เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา จํานวน 40 คน 
2. จํานวนนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาในหลักสตูร โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากรุ่นพีสู่รุ่่นน้องท่ีจบการศึกษาจาก

โรงเรียนเดยีวกนัมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561  
เป้าประสงค์ (O) 
        นักศึกษามีความพร้อมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
การวางแผน (P)  
 จากการนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) ของปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันพิจารณาผล
การประเมินระบบและกลไกแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าในปีการศึกษา 2562 ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน จัด 
road show ให้ชมวีดิทัศน์การฝึกงานของนักศึกษาในหลักสูตร มีสื่อการนําเสนอกิจกรรมและผลงานนักศึกษาท้ังในและ
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ผลการดําเนินงาน 
นอกมหาวิทยาลัย เช่น ยกตัวอย่างศิษย์เก่าท่ีจบไปแล้วประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน ในสถานประกอบการต่าง ๆ 
ในสถานศึกษา โดยให้ศิษย์เก่าของแต่ละโรงเรียนมัธยมท่ีจบมา เข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียน ดังนั้นในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรได้ใช้กระบวนการและข้ันตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 
 1. มีการกําหนดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จํานวน 40 คน โดยมีการกําหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับ
การศึกษาดังนี้คือ  
        - ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า  
        - มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา ปรญิญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดท่ี 1 การรับเข้าศึกษา 
 2. หลักสูตรร่วมกันวางแผนให้ นักศึกษาแต่ละช้ันปีและนักศึกษาท่ีจบไปแล้ว ช่วยกันประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้กับทาง
โรงเรียนมัธยมท่ีนักศึกษาได้จบการศึกษามา ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่าน เฟสบุ๊ค หรือกลับไปแนะแนวรุ่นน้องท่ีโรงเรียน 
หรือผ่านทางครูแนะแนว 
 3. ในกระบวนการรับนกัศึกษา หลักสตูรและคณะร่วมกับสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มีขั้นตอนในการแบ่งประเภทการรับนกัศึกษาในแต่ละรอบ ดังนี้ คือ 
               1) แบบโควต้ามหาวิทยาลัย คัดเลือกจากการสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบจากทางมหาวิทยาลัย หรือ
คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษา เช่น การบําเพ็ญประโยชน์ ความสามารถทางกีฬา คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น จากนั้นใน
ส่วนสอบคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสอบคัดเลือกก่อน แล้วสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการท่ีมาจาก
การเสนอชื่อจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย สําหรับโควต้าคุณสมบัติเฉพาะจะดําเนินการ
สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว 
               2) แบบสอบคัดเลือกภาคี 5 สถาบัน มีมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 5 แห่ง รับสมัคร และสอบคัดเลือกด้วย
วิธีการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอช่ือจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรซ่ึงแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
               หากจํานวนนักศึกษาไม่ครบตามจํานวนท่ีกําหนดใน ข้อ 1) และ 2) จะเปิดรับสมัครคัดเลือกตรงจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะเปิดการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

แผนรอบการรับสมัครนักศึกษาปี 2562 
          รอบท่ี 1 รอบ portfolio 
           -รอบท่ี 1 Portfolio ครั้งท่ี 1 
           -รอบท่ี 1 Portfolio ครั้งท่ี 2 
            การดําเนินการรับสมัครรอบท่ี 1 Portfolio ครั้งท่ี 1และครั้งท่ี 2 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาท่ีต้องการสมัคร เพียง
1 สาขา เม่ือเลือกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้วจึงกรอกข้อมูลรายชื่อ Portfolio หลังจากขั้นตอนการคัดเลือก หากมีรายชื่อ
เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นํา Portfolio ตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยข้อมูล Portfolio ท่ีต้องกรอกใน
ระบบ ได้แก่ ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผลงานอื่นๆ ท่ีได้รับ/ท่ีมีใน Portfolio อยู่แล้ว (นําหลักฐานมาแสดงในวัน
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ผลการดําเนินงาน 
สอบสัมภาษณ์) หากผ่านการคัดเลือกในครั้งท่ี 1 แล้วจะไม่สามารถสมัครครั้งท่ี 2 ได้ 
           รอบท่ี 2 รอบโควตา 
           -โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ 
           -โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ(ไม่มีคณะครุศาสตร์) 
           -โควตาพิเศษสําหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
           -โควตาครูแนะแนว 
           -โควตาโรงเรียน 
           -โควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 
           -โควตาคณะ 
           -รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (รับสมัครรวมกันกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา) 
           -รอบแจ้งความจํานง (สําหรับผู้ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในรอบกลุ่มภาคี) 
           การดําเนินการรับสมัครรอบรอบโควตาทางหลักสูตรได้ร่วมกับคณะและสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
            2.1 โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ
และโควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ คัดเลือกโดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ ใบแสดงผลการเรียน
และวุฒิบัตร/เกียรติบัตร โควตานี้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะได้เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยหลักสูตรท่ีเปิดรับนักกีฬาไม่จําเป็นต้องระบุชนิดกีฬาและความสามารถพิเศษท่ีต้องการ 
แต่จะมีคณะกรรมการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้คัดเลือกให้ ท้ังนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตร
กําหนดวิธีการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถคัดนักกีฬาได้หลากหลายกว่า 
 2.2 โควตาพิเศษสําหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นการคัดเลือกจากผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม 
โดยพิจารณาจากการคัดเลอืกของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพม.16 แล้วส่งผลให้มหาวิทยาลัย 
 2.3  โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควตาครูแนะแนวให้แก่โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมครู
แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น  เพื่อการกระตุ้นให้โรงเรียนอ่ืน ๆ สนใจท่ีจะเข้าร่วม
โครงการในปีถัดไป 
 2.4  โควตาโรงเรียน มหาวิทยาลัยสอบถามหลักสูตรในการเลือกโรงเรียนเพื่อให้โควตา เพ่ือทางมหาวิทยาลัยได้
จัดทําประกาศรับสมัคร ส่งให้โรงเรียนท่ีได้รับการให้โควตาของแต่ละหลักสูตรแล้วให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติครบส่งรายช่ือมาให้มหาวิทยาลัย 
 2.5  โควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ด้านวิชาการ ท้ังด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับครูโรงเรียนในเครือข่ายสมาคมและการจัดสรรโควตานักศึกษาไป
ให้สําหรับโรงเรียนในเครือข่ายสมาคม 
 2.6 โควตาคณะ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะและหลักสูตรในการขยายการรับนักศึกษาในลักษณะของโควตา
คณะ โดยคณะดําเนินการกระบวนการรับสมัครท้ังหมดเองทั้งการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลคัดเลือก 
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ผลการดําเนินงาน 
โดยสุดท้ายคณะจะส่งรายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกับคณะเรียบร้อยให้กับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ต่อไป 
 2.7 รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  รับสมัครรวมกันกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การสมัครนี้เป็นการให้ผู้สมัครเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่
มหาวิทยาลัย โดยใช้คะแนนสอบจาก สทศ. 
 2.8 รอบแจ้งความจํานง (สําหรับผู้ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในรอบกลุ่มภาคี) เป็นการเปิดรับสมัครหลังจากประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มภาคีฯ และเปิดรับเฉพาะผู้ท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2562 แล้วไม่มีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2562 ซึ่งเปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาท่ียังมีรายช่ือผู้มาสอบสัมภาษณ์ไม่เต็มตาม
แผนรับ โดยมีเง่ือนไขผู้ท่ีมีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  ประจําปี
การศึกษา 2562 แล้วไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในรอบนี้ 
           รอบท่ี 3 รอบรับตรงร่วมกัน 
          เป็นรอบท่ีดําเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใช้การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. 
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 6 อันดับแบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม TCAS ท่ัวประเทศ  ผู้สมัคร
สามารถมีโอกาสมีชื่อผ่านการคัดเลือกได้ท้ัง 6 อันดับ แต่จะสามารถมีช่ือสอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 อันดับท่ีสูงท่ีสุดท่ีผ่าน
การคัดเลือก เม่ือผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันสัมภาษณ์ 
           รอบท่ี 4 รอบแอดมิชชั่น (Admission) 
            เป็นรอบท่ีดําเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใช้การยื่นคะแนน9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. 
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 4 อันดับแบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม TCAS ท่ัวประเทศ ผู้สมัคร
สามารถมีช่ือสอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 อันดับท่ีสูงท่ีสุดท่ีผ่านการคัดเลือกเม่ือผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได้
ในวันสัมภาษณ์ 
           รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 
           เปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาท่ียังไม่ครบตามแผนรับสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัคร สัมภาษณ์และรายงานตัว
ในวันเดียวกนั หากผู้สมัครมีคะแนนสามารถนํามาประกอบการสัมภาษณ์ในวันสัมภาษณ์ได้ โดยมีเง่ือนไขผู้สมัครท่ียืนยัน
สิทธิ์กับ TCAS ไว้แล้วในรอบท่ีผ่านมา จะต้องขอคืนสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นก่อนการรายงานตัวรอบนี้ มิฉะนั้นการรายงานตัว
รอบ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถือว่าเป็นโมฆะ 
การดําเนินการ (D) การรับนักศึกษาท่ีหลักสูตรมีส่วนร่วมสามารถจําแนก ได้ดังนี้ 
 ในการรับสมัครหลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านศิษย์เก่าของแต่ละโรงเรียนให้กับโรงเรียน
เป้าหมาย นอกเหนือจากน้ันยังมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ทางเพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” ทางเว็บไซต์สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และทางสถานีวิทยุ 
 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะในโครงการ Road Show ของคณะตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายซ่ึงไม่
จําเป็นต้องเป็นพ้ืนท่ีเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
โครงการ SKRU Open House หลักสูตรได้ให้นักศึกษาจัดแสดงผลงาน เชิญชวนน้องนักเรียนท่ีสนใจ เข้าเยี่ยมชม
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ผลการดําเนินงาน 
อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ และการจัดโครงการ Road Show ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะและ
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเป้าหมายพื้นท่ีในการประชาสัมพันธ์ คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล โดยจะ
กําหนดโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ตามสถิตินักศึกษาท่ีเข้ามารายงานตัวประกอบการการพิจารณาประวัติการ
ประชาสัมพันธ์ในอดีตควบคู่กัน  
 การประชาสัมพันธ์ทางเพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” เป็นการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทาง 
Facebook โดยเปิดเพจ ช่ือ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” ทางเว็บไซต์สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาง
สถานีวิทยุ เพ่ือใช้ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้กับท่ีผู้สนใจจะสมัคร
เรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
การรับสมัคร 
 ในการรับสมัครดําเนินการโดยงานรับเข้านักศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท่ีมีกลไกในการ
แต่งตั้งกรรมการรับสมัคร กรรมการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยยึดคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่หลักสูตรกําหนดไว้  
เม่ือได้ประมวลผลการสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้วหลักสูตรจึงส่งรายชื่อกรรมการ
หลักสูตรเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
 การรับสมัครนักศึกษาในปีนี้หลักสูตรได้ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่รอบที่ 1-5 ในทุก ๆ รอบการรับ
สมัคร ตัวแทนกรรมการหลักสูตรได้มีบทบาทในการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ชี้แจงสถานการณ์การรับสมัคร และผลการสอบข้อเขียนก่อนเริ่มทําการสัมภาษณ์ เพื่อให้กรรมการสัมภาษณ์ได้มี
ข้อมูลการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ 
 ในการสอบสัมภาษณ์ จะใช้กรรมการสอบสัมภาษณ์ท่ีมาจากตัวแทนกรรมการประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน  โดยจํานวนผู้สอบผ่านข้อเขียน/ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในทุกรอบการรับสมัครสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะแจ้งรายช่ือให้มากกว่าแผนรับท่ีแจ้งไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10-30 เพ่ือให้หลักสูตรมีโอกาสพบนักศึกษามากย่ิงขึ้นและหาก  
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มีคุณสมบัติผ่าน สามารถเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาต่อไปได้ หลักสูตรจะได้มีจํานวน
นักศึกษามากกว่าแผนรับเม่ือเปิดภาคเรียน  ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะเป็นแนวทางในการลดปัญหาจํานวนนักศึกษาท่ีหายไป
หลังเปิดภาคเรียน โดยในกระบวนการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะถูกสัมภาษณ์ภายใต้ประเด็น 1) บุคลิกภาพ 2) การใช้
ภาษา 3) การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 4) เจตคติต่อวิชาชีพ  และ 5) อื่น ๆ  
    ตัวแทนกรรมการหลักสูตรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์มีอิสระในการให้น้ําหนักคะแนน
ประเด็นสัมภาษณ์ข้างต้น ท้ังนี้จํานวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับสัดส่วนแผนรับในแต่ละรอบของแต่ละหลักสูตร 
นอกจากนี้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังได้แสดงข้อมูลคะแนนสอบ เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้สัมภาษณ์
ประกอบกับหลักฐานทางการศึกษาให้พิจารณาร่วมกันด้วย กรรมการสัมภาษณ์ยังได้ตรวจคุณสมบัติของผู้ศึกษาว่าตรง
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดหรือไม่ด้วย เพ่ือเป็นการคัดกรองผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 เม่ือสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับผลการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วจึงดําเนินการให้มหาวิทยาลัยประกาศผลการ
สอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้มารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว้ต่อไป 
การรายงานตัว 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการรับสมัครด้วย
กระบวนการเดียวกัน คือ ตรวจหลักฐาน บันทึกข้อมูลนักศึกษา รับชําระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้าผ่าน
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ผลการดําเนินงาน 
ธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการรายงานตัวผู้ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์จะต้องส่งหลักฐานให้คณะกรรมการรายงานตัวตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิตรงตามท่ีหลักสูตร
กําหนดไว้หรือไม่  เพ่ือเป็นการคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรท่ีได้กําหนดเอาไว้  จากน้ัน  
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องชําระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้า ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
การประเมินผลความพึงพอใจต่อการรับและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
  หลักสูตรและคณะ ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือและประเมินผลความพึงพอใจต่อการรับ และการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา กับนักศึกษาชั้น ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  
การประเมินผลการดําเนินการ (C)   
 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบว่าจากการรับนักศึกษาท้ัง 5 รอบ มี
นักศึกษาเข้าศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 51 คน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรกําหนด และได้รับนักศึกษามากกว่าแผนการรับ
จํานวนร้อยละ 27.5 เพ่ือสํารองนักศึกษาในกรณีท่ีนักศึกษาออกกลางคันจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่
มารายงานตัว เรียนไม่ได้ ย้ายท่ีเรียน และสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และจะทําให้มีจํานวนนักศึกษาคงอยู่
จริง ใกล้เคียงแผนรับและมีต้นทุนในการผลิตบัณฑิตมีความคุ้มค่า ดังตารางผลการรายงานตัวของนักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขา แผนรับ คืนสิทธ์ิ รายงานตัว 
ฟิสิกส์ 40 1 6 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 2 27 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 80 0 61 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 30 0 7 
ชีววิทยา 40 1 47 
คหกรรมศาสตร์ 40 1 51 
จุลชีววิทยาประยุกต์ 40 0 15 
คณิตศาสตร์ 40 1 52 
เคมี 40 0 21 
การจัดการส่ิงแวดล้อม 40 0 17 
สาธารณสุขชุมชน 80 2 101 
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 40 0 5 
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 660 8 410 
รวมทั้งหมด 3,215 49 2,862 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการรายงานสถิตินักศึกษารายงานตัวจําแจกตามประเภทการรับเข้าในแต่ละรอบ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา แผนรับ 
ยอดรายงานตัว 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 รอบ 6 รวมรายงาน
ตัวท้ังสิ้น 

คหกรรมศาสตร ์ 40 31 6 12 1 1 0 51 
 และจากการสํารวจพบว่านักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 เข้ามาศึกษาต่อเพราะมีรุ่นพี่ใน
หลักสูตร ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับรุ่นน้องทางโรงเรียน จนทําให้มีรุ่นน้องโรงเรียนสนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตร
เพ่ิมจากปีการศึกษา 2561 จากจํานวน 7 คน เป็นจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด  
ท่ีรายงานตัวในปีการศึกษา 2562 ดังตาราง   
 

รหัสนักศึกษา-ชื่อ ชื่อโรงเรียน รุ่นพ่ีท่ีประชาสัมพันธ์ 
1. 624251030 นางสาวโซเฟีย ตะฮาวัน โรงเรียนสามคีอิสลามวิทยา รุ่นพี่ปี 3 
2. 624251027 นายธวัฒชัย เพชรดวงจันทร์ โรงเรียนไชยาวิทยา รุ่นพี่ปี 2 
3. 624251048 นางสาวอาซียะห์ อิง โรงเรียนดารุสสาลาม รุ่นพี่ปี 2 และ ปี 3 
4. 624251011 นางสาวปิยรตัน์ แกว้หนู โรงเรียนควนขนุน รุ่นพี่ปี 4 
5. 624251044 นางสาวคอปือเซาะห์ หะระ โรงเรียนนราสกิขาลยั รุ่นพี่ปี 2 และ ปี3  
6. 624251043 นางสาวรอซีดา เสะนุง โรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา รุ่นพี่ปี 3 
7. 624251004 นางสาววราภรณ์ ปรังเจะ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  รุ่นพี่ปี 4 
8. 624251024 นางสาวพนิดา สํานักพงศ์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ รุ่นพี่ปี 4 
9. 624251016 นางสาวลกัขณา ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน รุ่นพี่ปี 4 
10. 624251014 นางวสาวรุจิรา  ดําเอี่ยม โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน รุ่นพี่ปี 4 
11. 624251013 นางสาวสุภาพร  ศรรีุ่งเรือง โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน รุ่นพี่ปี 4 
12. 624251036 นางสาวณัฐกลุ ช่วยสงค์ โรงเรียนกันตังพิทยากร รุ่นพี่ปี 2 
13. 624251023 นางสาวณัฐสดุา ทองนวล โรงเรียนกันตังพิทยากร รุ่นพี่ปี 2 
14. 624251006 นางสาวมณฑาทิพย์ แกว้พิทักษ์ โรงเรียนกําแพงวิทยา รุ่นพี่ปี 4 
15. 624251045 นางสาวปานรวี คีรรีักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ รุ่นพี่ปี 3 
16. 624251025 นางสาวคริมา นาคบรรพ ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ รุ่นพี่ปี 2 
17. 624251018 นางสาวทิพวรรณ วรรณะ โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา รุ่นพี่ปี 5 
18. 624251037 นางสาวพรทิพย์ บัวน้อย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ รุ่นพี่ปี 4 
19. 624251015 นายวันชัย สมบัติทอง โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ รุ่นพี่ปี 4 
20. 624251047 นางสาวสุภาวดี โพชสาล ี โรงเรียนสวัสดิ์รตันาภิมุข รุ่นพี่ท่ีจบไปแลว้ 

และจากรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการรับนักศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อระบบการรับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

51 

 

ผลการดําเนินงาน 
การนําไปปฏิบติัหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าในปี
การศึกษา 2563 ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น เช่น road show ในสถานศึกษาทําการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครให้มีความหลากหลายช่องทาง โดยศิษย์เก่า และหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง
เว็บไซต์ของสาขาวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษย์เก่าท่ีประสบความสําเร็จ เป็นต้น  
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
เป้าหมายการดําเนินการ 

1. นักศึกษามีความพร้อมท่ีจะเรียนได้ตลอดหลักสูตร สามารถเรยีนผ่านรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรยีมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00  

            เนื่องจากการรับนักศึกษาของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้มีการเปิดรับนักเรียน
ท่ีจบท้ังทางสายวิทย์ และสายศิลป์ อีกท้ังทางสายอาชีพ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ัน ปัญหาท่ีพบก็คือนักศึกษาจะมี
ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เท่าเทียมกัน ทางหลักสูตรจึงได้ตั้งเป้าประสงค์ และดําเนินการดังนี้ 
เป้าประสงค์ (O) 
            นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 1 ท้ังด้านวิชาการจะต้องเรียนผ่านในรายวิชาแกนพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ลดจํานวนนักศึกษา ติด E และ เพิกถอนรายวิชาดังกล่าว และสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุข 
การวางแผน (P) 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรร่วมกับคณะ ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดย
ดําเนินงานร่วมกับคณะ และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) วางแผนและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน ให้มีการปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาเคมีพื้นฐาน พร้อมท้ังหลักสูตรได้
กําหนดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านท่ีตรงกับสาขาวิชา คือ ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์เพ่ิมเติมด้วย นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ใบสีทอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
การดําเนินการ (D) 
 นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรได้ทํากิจกรรมตามแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดย
การดําเนินงานของหลักสูตร ร่วมกับคณะและสนส. เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนในภาคการศึกษา 2562 ดังนี้ 
            1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ  
                หลักสูตรร่วมกับคณะ และ สนส. ดําเนินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการโดยเรียนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาเคมีพ้ืนฐาน นักศึกษาจะต้องทําแบบทดสอบ เพ่ือวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลังการจัดกิจกรรม 
ในช่วงวันท่ี 1-5 กรกฎาคม 2563  
            2. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีใบสีทอง  
                 หลักสูตรร่วมกับคณะจัดโครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่ 62 ระหว่างวันท่ี 16-18 
มิถุนายน 2562 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ และรุ่นพ่ี ทําให้นักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคัญในการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย 
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ผลการดําเนินงาน 
            3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
                หลักสูตร คณะ และ สนส. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองเม่ือ วันท่ี 1 
มิถุนายน 2562 โดยจัดร่วมกับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ 
ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่  ซ่ึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ด้านวิชาการให้
นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบ ในส่วนของคณะนักศึกษาและผู้ปกครองได้พบปะกับอาจารย์ในหลักสูตร และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียน และแนะนําแนวทางในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา  
           4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
              หลักสูตรร่วมกับคณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน 
และภัยธรรมชาติ” เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 โดยคณะได้เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการป้องกันแก้ไขอันตรายต่าง ๆ 
ท่ีเกิดจากการใช้ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน  เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพ่ือให้นักศึกษาใหม่มี
ความรู้และทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน
สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้  
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประชุมและร่วมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
พบว่าทุกกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาช้ันปีท่ี 1 มากขึ้น โดยดูจากผล
การดําเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม และจากสถิติของ สนส. พบว่านักศึกษามีปัญหาการตกออก การเพิกถอนรายวิชา 
และการเรียนซํ้าลดลงจากปีการศึกษา 2562 ดูได้จากผลการเรียนรายวิชา เคมีพ้ืนฐาน และรายวิชาปฏิบัติการเคมี
พ้ืนฐาน ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ไม่มีนักศึกษา ติด E และ เพิกถอนรายวิชาดังกล่าว อย่างไร
ก็ตามพบปัญหาคือ 1) นักศึกษายังเข้าร่วมไม่ครบร้อยละ 100 ซ่ึงอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไม่เห็นความสําคัญของ
โครงการหรือกิจกรรม 2) ช่วงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจํากัดทําให้เรียนเสริมได้เพียง 2 วิชา ซ่ึงยังมีวิชา
อ่ืน ๆ ท่ีควรเสริมด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ  3) ห้องเรียนมีจํากัด 

และจากรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเอง พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
การนําไปปฏบิติัหรือการพัฒนาต่อ (A)  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
           1. การสอนปรับพื้นฐานได้ดําเนินการโดยหลักสูตรร่วมกับคณะ จากการประเมินผลพบว่า นักศึกษามีความ
พร้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้พบปัญหามีนักศึกษาเข้าเรียนปรับพ้ืนฐานไม่ครบตามจํานวน ทางหลักสูตรจึงมีแนวทาง
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ีแจงเพ่ิมเติม เกี่ยวกับเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานให้นักศึกษาได้เข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นท่ี
ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม และในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรควรมีการปรับวิชาพ้ืนฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมเติม  และยังคงไว้ซ่ึงการปรับพ้ืนฐานวิชาแกนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชา เพ่ือความพร้อมของนักศึกษาท่ีดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
           2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองได้จัดอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการเรียน
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ผลการดําเนินงาน 
ระดับอุดมศึกษา และทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรกับนักศึกษา 
และอาจารย์ท่ีปรึกษากับผู้ปกครอง ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมได้ ดังนี้ 
              2.1 ควรมีกิจกรรมหรือสื่อต่าง ๆ ท่ีทําให้ผู้ปกครองได้เห็นและทราบว่าการท่ีนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ จบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างในอนาคต เช่น การชมวีดิทัศน์การฝึกงานของ
นักศึกษาในหลักสูตร มีสไลด์กิจกรรมและผลงานนักศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย และยกตัวอย่างศิษย์เก่าท่ีจบไป
แล้วประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน ในสถานประกอบการต่าง ๆ ให้นักศึกษารุ่นพ่ีแสดงผลงานจากการเรียนการ
สอนในหลักสูตรให้ผู้ปกครองชมในวันปฐมนิเทศ เพื่อเพ่ิมความม่ันใจให้กับผู้ปกครองในการท่ีจะให้บุตรหลานเข้ามา
ศึกษาในสาขาวิชานี้ นอกจากนี้ ควรมีการจัดกิจกรรม road show ตามโรงเรียนต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 
              2.2 อาจารย์ในหลักสูตรโดยเฉพาะอาจารย์ท่ีปรึกษา ควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองหลายช่องทางให้มาก
ขึ้น เช่น ทางไลน์ เฟสบุ๊ค และการใช้โทรศัพท์ เพื่อเป็นการติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสามารถ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงที เช่น การขาดเรียน การมาสาย และพฤติกรรมท่ีผิดปกติของนักศึกษา 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
3.1-0-1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจําปีการศึกษา 2562 
3.1-0-2 คู่มือการลงทะเบียนเรียน 
3.1-0-3 รายงานสรุปผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2562 
3.1-0-4 โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ 
3.1-0-5 โครงการปรับพ้ืนฐานของคณะ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรลุ 
การรับนักศึกษา 5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

4 คะแนน  
  

 

กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้  
เนื่องการกระบวนการการับนักศึกษา หลักสูตรได้มีการพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์ จากวิธีการ (A) ในปีการศึกษา 2561 ท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาแต่ละช้ันปีช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ให้กับรุ่นน้องโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้มีนักศึกษาท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีรุ่นพี่เรียนอยู่ในหลักสูตร มีจํานวนท่ี
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 จากจํานวน 7 คน เป็นจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ท่ีรายงานตัวในปีการศึกษา 2562 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

จากการท่ีได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาชั้นปีท่ี 1 พบว่านักศึกษามีปัญหาการตกออก การ
เพิกถอนรายวิชา และการเรียนซํ้าลดลงจากปีการศึกษา 2561 ดูได้จากผลการเรียนรายวิชา เคมีพ้ืนฐาน และรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ของภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ไม่มีนักศึกษา ติด E และเพิกถอนรายวิชา
ดังกล่าว 
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สรุปภาพรวมตัวบง่ชี้ท่ี 3.1 
จุดแข็ง 

หลักสตูร มีจํานวนนักศึกษาแรกเข้าเกินแผนท่ีกําหนดจํานวนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 

หลักสตูร อาจวางแผนการรับนกัศึกษาจากเดิม 1 ห้อง เป็น 2 ห้อง เพ่ือรองรบัความต้องการเข้าศึกษา 
ในหลักสูตร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

นักศึกษาแรกเข้าบางคนมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์น้อย เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมโดยให้รุ่นพ่ีช่วยติวให้กับรุ่นน้องในวชิาท่ีนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เป็น
ระยะ ๆ ก่อนมีการสอบแตล่ะครั้ง เพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการท่ีทางคณะจัดให้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พุทธรักษ์  โทรศัพท์  : 086-2691800 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พุทธรักษ์  โทรศัพท์  : 086-2691800 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เป็นรปูธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
การควบคุม การดูแล ให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (คณะ)   
เป้าหมายในการดําเนินการ 
      1. จํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันลดลง 
      2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 
        หลักสูตรและคณะมีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาภายในหลักสูตรดังนี้ 
  1. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกช้ันปี โดยกําหนดให้วันพุธ คาบที่ 7-8 เป็นคาบโฮมรูม งดการเรียน
การสอน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาอบรมช้ีแนะนักศึกษาให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขและปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านต่าง ๆ และในการประชุมอาจารย์ประจําปี
การศึกษา 2562 คณบดีได้ยํ้าเน้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่านดูแลและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อลด
ปัญหานักศึกษาลาออก นักศึกษาท่ีเรียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียนซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดทําแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
- จดบันทึกการให้คําปรึกษาทั้งแบบรวมและรายบุคคล 

    โดยคณะได้จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจการให้คําปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งแบ่งการให้คําปรึกษาเป็น 3 ด้าน 
ดังนี้ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านการใช้ชีวิต 3) ด้านอื่น ๆ โดยในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมากกว่า 3.51 ในทุกด้าน 
  2. กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาช้ันปีท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์
เข้าใจระบบการให้ช่วยเหลือนักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเก่ียวกับบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการ
ดูแลนักศึกษาและให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา  
  นอกจากน้ียังมีอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีประจําคณะ และประจํากองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ รวมถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมของแต่ละชมรมคอยให้คําปรึกษาในด้านการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและ
โครงการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศกึษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  3.  หลักสูตรและคณะร่วมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการด้านงานพยาบาลโดยมีแพทย์ 
และพยาบาลวิชาชีพ  บริการรักษาและให้คําแนะนําเรื่องข้อมูลด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับดูแลนักศึกษาสร้างภูมิต้านทาน 
และป้องกันความเสี่ยงต่อโรคภัยต่าง ๆ ท่ีจะเกิดกับนักศึกษา ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง โดยเป็น
การส่งผลให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย   
 4.  หลักสูตรร่วมกับคณะได้ดําเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะดังน้ี 
             - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 โดยจัดร่วมกับ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุ่นพ่ี  
ซ่ึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนช้ีแจงข้อมูลต่าง ๆ ด้านวิชาการให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบ ใน
ส่วนของคณะนักศึกษาและผู้ปกครองได้พบปะกับอาจารย์ในหลักสูตร และอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  
แผนการเรียน การลงทะเบียน และแนะนําแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
             - โครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci & Tech 2018) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 
2562  เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่อง รู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างนักศึกษา เพ่ือช้ีแนะแนวทางในการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่  
รวมทั้งข้อมูลด้านสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาควรทราบ  เช่น  ประวัติความเป็นมาของคณะ กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
(กยศ.) ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ  การประกันคุณภาพการศึกษาระเบียบข้อบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม 
             - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ”  
เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการป้องกันแก้ไขอันตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการใช้ห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียน  เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพ่ือให้นักศึกษาใหม่มีความรู้และทักษะการใช้
ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแก้ปัญหาเบ้ืองต้น
ได้ 
             - โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพ่ี 62 ระหว่างวันท่ี 16-18 มิถุนายน 2562 เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ และรุ่นพี่ ทําให้นักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญใน
การศึกษา และส่งผลให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย   
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 หลักสูตรและคณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม และแต่ละกิจกรรมได้นํากระบวนการ PDCA มาใช้โดยนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 
            คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการควบคุม การดูแล ให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาซ่ึงจะมีการช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันลดลง  
            ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรดําเนินการควบคุม ดูแลให้คําปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาตามแผนภาพระบบ
และกลการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
การวางแผน (P) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กําหนดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังน้ี  

1. อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการให้คําปรึกษา แนะแนวแก่นักศึกษาและ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําปีการศึกษา 2562 และวางแผนการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษาดําเนินการและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมตามโครงการท่ี
วางแผนไว้ 

4. หลักสูตรร่วมกับคณะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรกํากับ ติดตามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดตารางการให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่นักศึกษาท้ังในด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ เช่น ตอบข้อซักถามและช่วยแก้ปัญหาจาก
นักศึกษาท่ีมีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการเข้าเรียน เช่น การยกเลิกรายวิชาเรียน การแก้ไขผลการเรียน การเบิกค่า



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา เป็นต้น หรือนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
ได้ท่ีห้องพักอาจารย์ตามตารางท่ีอาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้ทราบโดยกรรมการหลักสูตรกํากับ และติดตามให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลประวัติการให้คําปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาไว้เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาในวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พบว่ากระบวนการ
ดูแลให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาน้ัน คณะร่วมกับหลักสูตรจัดให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม พบว่า โดยรวมนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาอยู่ในระดับ 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด และมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องให้คําปรึกษาและ
คําแนะนําแก่นักศึกษาและกรรมการได้จัดหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การสร้างกลุ่มในไลน์เพื่อให้สามารถตอบ
ข้อซักถามและสามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและนํามาใช้จริงเพื่อเป็นช่องทางในการให้คําปรึกษากับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
            จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างกลุ่มในไลน์ทําให้มีการประสานงานติดต่อ
ระหว่างอาจารย์ละนักศึกษาท่ีรวดเร็ว รวมทั้งนักศึกษาเข้ามาพูดคุยและปรึกษาปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหา
ทางด้านการเรียน ซ่ึงทําให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถแก้ปัญหาในระดับต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ท้ังด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว 
กล่าวคือ มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถ้าหากนักศึกษาตกค้างในรายวิชาใด ทางหลักสูตร
จะพิจารณาเปิดรายวิชาท่ีนักศึกษาตกค้าง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาต่อเนื่องอื่น ๆ ต่อไปได้ ซ่ึงทําให้
สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผน แต่อย่างไรก็ตามกรรมการประจําหลักสูตรมีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการเพ่ิมถอน
รายวิชาควรผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือร่วมกันพิจารณาและแก้ปัญหาประเมินความเสี่ยง 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายการดําเนินงาน 

1. นักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบภาคบรรยายเพ่ิมขึ้น และได้รับรางวัลในการนําเสนองานวิจัย 
ระดับชาติ อย่างน้อย 1 รางวัล 
           2. นักศึกษาในหลักสตูรเข้าร่วมการฝกึประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษามากว่า รอ้ยละ30 
           3. นักศึกษาสามารถนาํความรู้เกีย่วกบังานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น โดยการลงไปในชุมชนเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา
แล้วนํามาแก้ไขโดยการใช้กระบวนการวิจัยอยา่งเป็นระบบ  
           4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษ 
ท่ี 21 มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00     
เป้าประสงค์ (O) 
      คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร คือ มีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีภาวะความเป็นผู้นํา และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยในตนเอง สามารถติดต่อ
ประสานงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยคํานึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลข
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ผลการดําเนินงาน 
เป็น) และ 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural 
Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and 
Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา) Communications, Information, and 
Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้) 
         จากแนวทางในการปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) ของปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้วางแนวทางไว้ดังน้ี 
          1. จากผลการประเมินกระบวนการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์และภาคบรรยาย และ
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประเมินการนําเสนอจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
หลักสูตรจึงเล็งเห็นว่านักศึกษามีศักยภาพในการนําเสนองานวิจัยในรูปแบบภาคบรรยาย จึงควรเพ่ิมการส่งเสริมให้
นักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบภาคบรรยาย เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
มากย่ิงขึ้น 
          2. จากผลการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษากับสถานประกอบการทําให้
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มากย่ิงขึ้น ในปีการศึกษา 2562 จึงควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษาเพ่ิมขึ้น 
          3. ควรให้นักศึกษาได้วางแผนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยการลงไปในชุมชนเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาแล้ว
นํามาแก้ไขโดยการใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และนําความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม) และด้าน Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
          4. ในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรควรจะมีการจัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
การวางแผน (P) ตรงตามเป้าประสงค์หรือไม่ 
          1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรประชุมวางแผน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา โดย 
ร่วมกับหลักสูตรและคณะ เพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการพัฒนานักศึกษา โดยมีคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยในการดําเนินโครงการ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา เช่น โครงการพัฒนาชุมชน (ของ
ชมรม) กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการแข่งขันการทําขนมไทยและแข่งขันการทําอาหารท้องถิ่น กิจกรรม
วันลอยกระทง และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เช่น โครงการคณะวิทย์ ฯ สวยด้วยมือเรา 
กิจกรรมวิชาการ เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัย
ธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา เช่น 
โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
          2. ในส่วนของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรได้วางแผนการดําเนินงานดังนี้ 
              2.1 หลักสูตรได้ประชุมวางแผน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยร่วมกับคณะ 
เพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการส่งนักศึกษาไปนําเสนองานวิจัยระดับชาติ และแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา
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ผลการดําเนินงาน 
งานวิจัย           
              2.2 หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนให้ความรู้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา ผ่านการนําเสนอ
ผลงานสัมมนาหลังฝึกฯ จากรุ่นพ่ี และให้นักศึกษาได้เป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยตัวเอง 
จากน้ันจึงจะส่งรายช่ือนักศึกษาท่ีจะเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษา พร้อมท้ังวางแผนการแต่งตั้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาผ่านทางงานสหกิจศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 
              2.3 หลักสูตรให้นักศึกษาวางแผนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยการลงไปในชุมชนเพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาแล้วนํามาแก้ไขโดยการใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และนําความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21          
               2.4 ทางหลักสูตรมีการเตรียมจัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาจํานวน 2 โครงการ 
การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรได้ประชุมดําเนินการร่วมกับคณะในการดําเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีได้วางแผนไว้ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังต่อไปน้ี 
              1. หลักสูตรได้ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย และส่งนักศึกษาไปเข้าร่วมนําเสนองานวิจัย
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
              2. หลักสูตรได้มีการส่งรายชื่อนักศึกษาท่ีจะเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษา และให้
นกัศึกษาดําเนินการติดต่อสถานท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วยตนเอง พร้อมแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาผ่านทาง
งานสหกิจศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 
              3. หลักสูตรให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นประจําปี 
2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน พัฒนาด้านการบริหารการจัดการกลุ่ม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้า และสร้างความม่ันคงแก่รากฐานของประเทศ ซ่ึงเป็นโครงการร่วมมือ
ระหว่างธนาคารออมสิน และมาหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
              4. ทางหลักสูตรดําเนินการขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน จํานวน 2 โครงการ 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 จากผลการดําเนินงานเสริมสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของหลักสูตร มีผลการดาํเนินงาน ดังน้ี     
  1. ผลการดําเนินงานการส่งนักศึกษาไปเข้าร่วมนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ร้อยละ 100 ได้รับการตอบรับเพ่ือนําเสนองานวิจัย 
จํานวน 18 เรื่อง แยกเป็นการนําเสนองานวิจัยภาคบรรยาย 12 เรื่อง และการนําเสนอภาคโพสเตอร์ 6 เรื่อง จากการ
นําเสนองานวิจัยภาคบรรยาย พบว่า ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดี ด้านวิทยาศาสตร์/ด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 1 รางวัล ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาสามารถนําเสนอ
งานวิจัยในรูปแบบการบรรยายได้มากกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา เป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
              2. หลักสูตรมีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษา จํานวน 20 คน ในสถาน
ประกอบการจํานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.6 ของจํานวนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้ังหมด 33 คน เพ่ิมขึ้น
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ผลการดําเนินงาน 
จากปีท่ีผ่านมา จากการฝึกประสบการณ์รูปแบบสหกิจทําให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) และด้าน Career 
and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้ท้ังการ
พัฒนาทักษะอาชีพ และต้องรู้จักแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับหน่วยงานออกมาในรูปแบบงานวิจัยสหกิจศึกษาซึ่งหน่วยงาน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
              3. นักศึกษาได้เข้าร่วมการประกวด โครงการกิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ่นประจําปี 2562 
“ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน พัฒนาด้านการบริหารการจัดการกลุ่ม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้า และสร้างความม่ันคงแก่รากฐานของประเทศ ซ่ึงเป็นโครงการร่วมมือ
ระหว่างธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จํานวน 3 โครงการ 
และได้ดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ท้ัง 3 โครงการ ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์นํ้าพริกแมงดาบ้านปากรอ 2) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านหัวทรายขาวการพัฒนาขนมปะการัง และ 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะแต้วการพัฒนาไข่เค็มกะทิสดใบเตย
โครงการดังกล่าวสามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตร คือ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีภาวะความเป็นผู้นํา และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง สามารถติดต่อประสานงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยคํานึงถึงจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting 
(เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) Career and 
Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) ได้เป็นอย่างดี 
              4. ทางหลักสูตรได้ดําเนินการโครงการศึกษาดูงาน ได้เพียง 1 โครงการ คือโครงการศึกษาดูงานด้านการจัด
เลี้ยงและการบริการอาหารแบบตะวันตก ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2562 จากการดําเนินโครงการ พบว่า นักศึกษามีความ
พร้อมในการเตรียมตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอาหารในโรงแรมมากขึ้น และมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ใน
การเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาอาหารยุโรป ส่งผลให้นักศึกษามีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนและการศึกษาดูงาน ไปใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
จนได้รับคําชมจากสถานประกอบการหลายแห่ง ทําให้คะแนนประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาการจากสถานประกอบการจึง
อยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้นักศึกษาที่ฝึกงานในลู่สหกิจศึกษาทั้ง 20 คน ได้เกรด A และส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับจาก
สถานประกอบการให้เข้าทํางานหลังจบการศึกษา 
              อย่างไรก็ตามพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคบ้าง ได้แก่ โครงศึกษาดูงานทางด้านอาหารและโภชนาการของ
โรงพยาบาล ท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว และมีกําหนดจะจัดขึ้นในศุกร์ท่ี 20 มีนาคม 2563 ณ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจาก เกิดปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด  
              5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
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ผลการดําเนินงาน 
ศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.31 
การนําไปปฏิบติัหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 1. ส่งเสริมให้นักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้ 
            2. ในปีการศึกษา 2563 ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการให้มากขึ้น  
           3. ในปีการศึกษา 2563 ควรส่งเสริมให้นักศึกษา ได้สอบใบประกอบวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
สาขาผู้ประกอบอาหารไทย 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
3.2-0-1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.2-0-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ 
3.2-0-3 หลักฐานการเข้าร่วมนําเสนองานวิจัยระดับชาติ 
3.2-0-4 รายงานโครงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3.2-0-5 โครงการกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นประจําปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรลุ 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

5 ข้อ 
 

3 ข้อ 
 2 คะแนน 

4 ข้อ 
3 คะแนน 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

  

 
กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้ 

เนื่องจากหลักสูตรได้ดําเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีได้วางแผนไว้จากแนวทางในการปฏิบัติหรือการ
พัฒนาต่อ (A) ในปีการศึกษา 2561 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม  
 

สรุปภาพรวมตัวบง่ช้ีท่ี 3.2 

จุดแข็ง 
1. นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาได้หลากหลายช่องทาง เช่น ห้องพักอาจารย์ระบบสื่อ

ออนไลน์ (e-mail, line, Facebook) 
 2. หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มีความกล้าในการท่ีจะไปนําเสนองานวิจัย และแข่งขันการ
ทําอาหารในเวทีต่าง ๆ  
 3. สถานประกอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามีมาก 
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แนวทางเสริมจดุแข็ง 
 1. จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง เป็นการเพิ่มช่องทางสําหรับนักศึกษาใน
การให้ปรึกษาซ่ึงกันและกัน 
 2. หลักสูตรนํานักศึกษาเข้าร่วมเสริมสร้างทักษะเพ่ือช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้        
ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 เช่น การไปนาํเสนองานวิจัยระดับชาติ การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวาสารวิชาการ  
 3. ติดต่อและสร้างฐานข้อมูลสถานประกอบการที่รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เช่น การสอบใบประกอบ

วิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านอาหาร 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
หลักสูตรประชุมหารือเพ่ือกําหนดกรอบของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน    

ศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านอาหาร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พุทธรักษ์   โทรศัพท์  :  086-2691800 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พุทธรักษ์   โทรศัพท์  :  086-2691800 
 

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

- ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเร่ือง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัว
บ่งชี้ 

-มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ที่ดีข้ึนในบาง
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึน
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรน้ันในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจกัษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดําเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแทจ้ริง 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

การคงอยู่ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปี พ.ศ. ท่ี
รับเข้า 

จํานวน
รับเข้า 
 

จํานวน
สําเร็จ 
 

ค้างจบ 
ออก

กลางคัน 
 

2559 47 13 19 15 
2560 48 - - 11 
2561 48 - - 10 
2562 51 - - 8 

 อัตราการคงอยู ่= - X 100 
 

   

อัตราการสําเร็จการศึกษา =  X 100 
 

นักศึกษาปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 68.08 
นักศึกษาปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 77.08 
นักศึกษาปีการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 79.17 
นักศึกษาปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 84.31 
 โดยภาพรวมพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น โดยหลักสูตรดําเนินการดังนี้ 
     1. ร่วมกับคณะจัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ 
     2. มีอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลให้คําปรึกษาแนะนําอย่างใกล้ชิด  
     3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค 
     4. มีการวางแผนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนเพื่อเก็บจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีมีปัญหาให้ครบ
ตามแผนการเรียนของหลักสูตร โดยเฉพาะวิชานอกเอกท่ีนักศึกษายังไม่ผ่าน ถ้าในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ของทุกปี
การศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยหน่วยกิตไม่เกินตามเกณฑ์ท่ีสามารถลงได้ในแต่ละภาคการศึกษา แต่
ถ้าหากการลงทะเบียนตามตาราง มีเวลาเรียนชนกับรายวิชาในเอก อาจารย์ในหลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกันและ
หาทางสลับเวลาเรียนเพ่ือให้นักศึกษาท่ีมีปัญหา สามารถลงทะเบียนเรียนวิชานอกเอกได้ ควบคู่ไปกับวิชาในเอก โดย
การทําบันทักถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อสลับตารางเรียนตามขั้นตอน 
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ผลการดําเนินงาน 
1.3.2 การสําเร็จการศึกษา 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตามใบแทรก 4 ก.ค. 59) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเร่ิมใช้หลักสูตร) 

จํานวนท่ีรับเขา้ 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาปกติ 
จํานวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2555 39 25 64.10 
ปีการศึกษา 2556 44 21 47.73 
ปีการศึกษา 2557 46 12 26.08 
ปีการศึกษา 2558 42 29 69.05 
ปีการศึกษา 2559 47 13 27.66 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา 
1.  พื้นฐานทางด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีพื้นฐานไม่เท่ากัน 
2.  ความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 

ภาษาอังกฤษ มีค่อนข้างน้อย 
3.  ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว การให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไม่ต่อเน่ืองและในบางคร้ัง 

อาจได้รับเงินล่าช้าทําให้นักศึกษาท่ีขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องพักการเรียน และท่ีมีผลกระทบมากคือเกณฑ์การกู้
ต่อเน่ืองจะต้องพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงจะต้องมี GPA มากกว่า 2.00 โดยปัจจุบัน มีจํานวนนักศึกษาท่ี
ขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาประมาณ 60-70% ของจํานวนนักศึกษาในแต่ละรุ่น ทําให้นักศึกษาท่ีขาดทุนทรัพย์ใน
การศึกษาต้องพักการเรียน 
       4. นักศึกษามีผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีระเบียบวัดผลการศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัยตั้งไว้ จะต้องจํากัด  หน่วยกิต
ในการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ทําให้นักศึกษาลงทะเบียนไม่เป็นไปตาม
แผนการเรียน 
        5. นักศึกษาประสบปัญหาในชีวิต เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาส่วนตัว  
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 

- หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อ (ต่อกระบวนการท่ีดําเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรม 
ในตัวบ่งช้ี 3.1 และ 3.2) การจัดการเรียนสอนทุกรายวิชา และผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาการอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก 4.39  
      - หลักสูตรมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
และอาจารย์ผู้สอนผ่านช่องทางออนไลน์ได้หลายช่องทาง ได้แก่ ไลน์กลุ่ม และกลุ่มแชทเฟซบุ๊ค และพบว่าในปีการศึกษา 
2562 มีการร้องเรียนของนักศึกษา ประเด็นในห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์บางประเภทไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรได้
ดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ 
               1. ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสํารวจความต้องการอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมทุกรายวิชาท่ีมีการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
               2. สรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการเพ่ิมเติมส่งผ่านอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา 
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ผลการดําเนินงาน 
               3. อาจารย์ผู้สอนนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
               4. มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดซ้ือดําเนินการจัดซ้ือให้เพียงพอตามจํานวนท่ีขอเพิ่มเติม 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังน้ี 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2560 4.54 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2561 4.69 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2562 4.39 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เม่ือ

เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม  
ต่อคุณภาพหลักสูตรปี 2561 ลดลงจาก 2 ปี ท่ีผ่านมา คือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.39  

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

ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา 

5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 
3 คะแนน 

4 ข้อ 
3 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบง่ช้ีท่ี 3.3 
จุดแข็ง 
 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2562 

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
หลักสูตรควรเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษา เพื่อให้มีอัตราการคงอยู่ อัตราการสําเร็จการศึกษา

เป็นไปตามเกณฑ์ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
อัตราการสําเร็จของนักศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
อาจารท่ีปรึกษาควรกํากับดูแลให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน

ค่อนข้างต่ํา จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมโดยให้รุ่นพ่ีช่วยติวให้กับรุ่นน้องในวิชาท่ีนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เป็น
ระยะ ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนไปตามแผนการเรียน และสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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องคป์ระกอบท่ี  2 บัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พุทธรักษ์ โทรศัพท์  : 086-2691800 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พุทธรักษ์ โทรศัพท์ : 086-2691800 
 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรคํานวณ 
คะแนนท่ีได้   =           = 
 

       = 4.58 
ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
        ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ใช้ข้อมูลจากสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เรื่องการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต ท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบ
สํารวจประกอบด้วยรายการประเมิน      ความพึงพอใจ 5 ด้าน หลักสูตร
มีผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินเป็น 96.18 คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58   

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพึง
พอใจของผูใ้ช้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ปี 2562 
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  32 คน นักศึกษาจบตามเกณฑ์
การศึกษาของหลักสูตร 
ในระยะเวลา 4 ปี 

2. จํานวนผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม 32 คน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาทุก
คนได้ตอบแบบสอบถาม  

3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 บัณฑิตท่ีจบไปทุกคนมีงานทํา 
4. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.70 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร 
โดยมีค่าคะแนนความพึง
พอใจในภาพรวมทุกด้าน
รวมอยู่ในระดับดีมาก 

3.2 ด้านความรู้   คะแนน 4.46 
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.54 
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.70 
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้ คะแนน 4.46 

5. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต คะแนน 96.18 
6. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.58 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

96.18 
21 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรลุ 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.01 
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
116.61
คะแนน 
4.66 

ค่าเฉลี่ย 
105.59 
คะแนน 
4.80 

ค่าเฉลี่ย 
118.89
คะแนน 
4.40 

ค่าเฉลี่ย 
96.18 
คะแนน 
4.58 

 
 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบง่ช้ีท่ี 2.1 

จุดแข็ง 
 1. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรมีงานทํา  
 2. ผู้ใช้บณัฑิตมคีวามพึงพอใจต่อบัณฑิตท่ีจบการศึกษาของหลักสตูรอยู่ในระดบัดีมาก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตจบใหม่
เพ่ือการทํางานในสถานประกอบการโรงแรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรท่ีีได้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พุทธรักษ์   โทรศัพท์  : 086-2691800 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พุทธรักษ์   โทรศัพท์  : 086-2691800 
 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 
 
 
 
 
 
  

 
          = ร้อยละ 100 

 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

X 100 

32 
32 

X 100 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้   = 

 
 
 
 
 
                      = 5 คะแนน 
หมายเหตุ :  

- จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 และ 2.2  เน่ืองจากไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา สําหรับหลักสูตรปรับปรุงท่ี
มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 ด้วย เน่ืองจากมีผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว 

 
 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
        ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีสําเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2561 รวมท้ังสิ้น 32 คน และมหาวิทยาลัยได้
กําหนดให้นักศึกษาท่ีสํา เร็จการศึกษาทุกคนกรอกข้อมูล
ภาวะการมีงานทํา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอบแบบสํารวจการมีงานทําและส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยรวม
ท้ังสิ้น 32 คน คิดเป็นร้อยละ100 มีงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ 32 คน คิดเป็นร้อยละ100 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2-0-1 สรุปภาวะการมงีานทําของบัณฑิต โดย
สํานักส่งเสริมและวิชาการงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปี
การศึกษา 2561 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 32 คน บัณฑิตปริญญาตรี 
ท่ีสําเร็จศึกษาใน
หลักสูตรร้อยละ
100  ได้งานทําและ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

 

2. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการได้งานทํา 32 คน 
3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 
4. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา - 
5. จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําท้ังหมด 32 คน 
6. จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 9 คน 
7. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
8. เกณฑ์ทหาร / อุปสมบท - 
9. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน 11,419 บาท 

ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 

    ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
100 

X 5 

100 
100 

X 5 
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วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณหาค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวต้ัง 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ได้งานทํา + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

(จํานวนผู้ตอบ – (มีงานก่อนเรยีน – 
ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร / อุปสมบท) 

ตัวคูณ 
X 100 

 

32 32-0= 32 X 100 ร้อยละ 100 
 

แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
ค่าร้อยละของบัณฑิต (ท่ีได้จากข้อ 1) ท่ีได้งานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวหาร 
100 

 

ตัวคูณ  
X 5 

 
100 100 X 5 5  คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2559  2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรลุ 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

คิดเป็น  
5 คะแนน 

ร้อยละ 
100 

คิดเป็น  
5 คะแนน 

ร้อยละ  
100 

คิดเป็น  
5 คะแนน 

ร้อยละ  
100 

คิดเป็น 
5 คะแนน 

  
 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบง่ช้ีท่ี 2.2 

จุดแข็ง 
1. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีงานทํา และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตวัได ้
2. ตลาดแรงงานยังมีความต้องการบัณฑิตจากหลักสตูรเป็นจํานวนมาก 

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
ส่งเสริมให้บัณฑิตประกอบธุรกจิส่วนตัว ในรูปแบบธรุกิจอาหารออนไลน ์

จุดท่ีควรพัฒนา 
เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธรุกิจการขายอาหารออนไลน์ให้กับบัณฑิตท่ีจบใหม่ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ปรับปรุงหลักสตูรให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาหลักการประกอบการธรุกิจอาหารออนไลน์เพ่ิมขึ้น 
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หมวดท่ี  4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 
1. สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E W  I มส ขส 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 (25 รายวิชา) 
4131005 ฟิสิกส์พื้นฐาน (594258) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน (614251) 3 1 2 0 1 6 3 0 22 0 0 0 38 16 
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (614251) 3 1 2 0 1 6 3 0 22 0 0 0 38 16 
4211105 เคมีพื้นฐาน (594258) 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 0 0 17 17 
4211111 เคมีพื้นฐาน (624251) 1 4 3 3 13 18 2 0 0 0 2 0 46 44 
4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (624251) 7 5 10 4 1 0 0 3 0 0 0 0 30 27 
4861104 โภชนาการ (624251) 13 15 12 3 0 1 0 0 0 0 2 0 46 44 
4861401 ความรู้เก่ียวกับคหกรรมศาสตร์ฯ (624251) 8 16 8 7 5 0 0 0 0 0 2 0 46 44 
4862202 อาหารไทย (614251) 13 8 11 7 0 1 0 0 0 0 0 0 40 40 
4863102 อาหารบําบัดโรค (604251) 6 7 9 8 5 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
4863201 บริโภคศึกษา (604251) 9 13 6 6 3 0 0 0 0 0 1 0 38 37 
4863207 อาหารยุโรป (594258) 2 7 12 10 1 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
4863218 ขนมอบ (604251) 16 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
4864214 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ (614251) 15 9 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0 40 39 
4863301 การแปรรูปและการถนอมอาหาร (604251) 11 7 7 9 3 0 0 0 0 0 1 0 38 37 
4863304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ (604251) 30 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 38 37 
4863401 การจัดเลี้ยงอาหารและเคร่ืองด่ืม (604251) 16 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
4863503 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ (604251) 26 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 
4864503 สัมมนาอาหารและโภชนาการ (594258) 20 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
4864504 ปัญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ (594258) 24 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
4864601 การเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ (594258) 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
4873101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว (604251) 16 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
4873201 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก (604251) 30 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 38 37 
4892103 การจัดดอกไม้และงานใบตอง (614251) 21 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 
7000390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 12 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 
ภาคการศึกษาที่ 2 (18 รายวิชา) 
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน (624251) 0 0 0 2 15 16 10 1 0 0 0 0 44 43 
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน (604251) 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 9 9 
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน (624251) 0 0 0 0 18 18 7 1 0 0 0 0 44 43 
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (624251) 4 1 2 4 2 15 7 0 0 8 0 0 44 35 
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (604251) 0 0 1 0 2 4 7 1 0 3 0 0 18 14 
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (614251) 0 1 0 2 5 7 8 1 0 8 0 0 33 24 
4581111 หลักสถิติ (614251) 4 0 1 1 6 8 14 0 0 3 0 0 37 34 
4861202 หลักการประกอบอาหาร (614251) 13 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 44 43 
4861222 การสุขาภิบาลอาหารและฯ (624251) 11 17 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 44 43 
4862203 ขนมไทย (614251) 16 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 
4862303 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (614251) 6 6 7 8 11 0 0 0 0 0 1 0 39 38 
4862402 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ (614251) 8 7 14 7 3 0 0 0 1 0 0 0 40 39 
4863101 โภชนศาสตร์ชุมชน (604251) 14 17 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 37 37 
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รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E W  I มส ขส 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

4863106 หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค (604251) 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 
4863504 วิธวีิจัยทางคหกรรมศาสตร์ (604251) 9 8 9 6 5 0 0 0 0 0 0 0 37 37 
4873202 อนามัยการเจริญพันธุ์ (604215) 25 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 
4883102 ผ้าและเส้นใย (604251) 32 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 37 37 
4891101 การแกะสลักผักและผลไม้ (624251) 6 13 20 4 0 0 0 0 0 0 1 0 44 43 

 

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจํานวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาท่ีเรียน 
 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ(นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

4131007 ฟิสิกส์
พื้นฐาน 

1/2562 จํานวนนักศึกษาทีถ่อน 
(W) = 22 คน จาก
จํานวนผู้ลงทะเบียน 
38 คน 

หลักสูตรตรวจสอบ
โดยการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนจาก
นักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา สํานัก
ส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน และ
มคอ.5 ของรายวิชา 

นักศึกษาค่อนข้างให้
ความสําคัญ และ
ความสนใจใน
รายวิชาน้ีน้อยกว่า
รายวิชาเอกและ
นักศึกษาบางคนไม่ได้
จบการศึกษาระดบั
มัธยมสายวิทย์-คณิต 

หลักสูตรให้ข้อมูล
แก่นักศึกษาถึง
ความจําเป็นและ
ความสําคัญของ
รายวิชานี้และ
มอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษา 
รุ่นพ่ี รวมถึงเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
ช่วยกันสอนเสริม
นอกเหนือจาก
ชั่วโมงเรียนจริง
ตามตารางเรียน 

4131008 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์
พื้นฐาน 

1/2562 จํานวนนักศึกษาทีถ่อน 
(W) = 22 คน จาก
จํานวนผู้ลงทะเบียน 
38 คน 

หลักสูตรตรวจสอบ
โดยการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนจาก
นักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา สํานัก
ส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน และ
มคอ.5 ของรายวิชา 

นักศึกษาค่อนข้างให้
ความสําคัญ และ
ความสนใจใน
รายวิชาน้ีน้อยกว่า
รายวิชาเอกและ
นักศึกษาบางคนไม่ได้
จบการศึกษาระดบั
มัธยมสายวิทย์-คณิต 

หลักสูตรให้ข้อมูล
แก่นักศึกษาถึง
ความจําเป็นและ
ความสําคัญของ
รายวิชานี้และ
มอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษา 
รุ่นพ่ี รวมถึงเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
ช่วยกันสอนเสริม
นอกเหนือจาก
ชั่วโมงเรียนจริง
ตามตารางเรียน 
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3. รายวิชาท่ีไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
ไม่มี  

 
4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน (กรณีท่ีไม่ได้เปิดสอนให้นํามาจากตารางสอนในภาค
นั้น ๆ) 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
การศึกษา/คําอธิบายรายวิชา 

เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการที่ดําเนินการ  

ไม่มี   
 
5. การแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน (กรณสีอนเนื้อหาไม่ครบ นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัสวิชา/ชื่อ
รายวิชา /ภาค
การศึกษา/

คําอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

ไม่มี    
 
6. รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4131005 ฟิสกิสพ์ื้นฐาน 1/2562   1. กระบวนการเรียนการสอนท่ี
ควรเพ่ิมให้กับนักศึกษาคือการให้
นักศึกษามีการทํางานเป็นกลุ่ม  
2. ควรต้องมีการสอนเสริมให้กับ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่ดีใน
วิชานี้  
3. เพิ่มการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
4. ควรมีการซักถามบ้างระหว่างผู้
สอนกับผู้เรียน  
5. เพิ่มจํานวนแบบฝึกหัดเพ่ือให้ผู้
เรียนเกิดการเรยีนรู้จากแบบฝึกหัด 

4131007 ฟิสกิสพ์ื้นฐาน 1/2562   1. กระบวนการเรียนการสอนท่ี
ควรเพ่ิมให้กับนักศึกษาคือการให้
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

นักศึกษามีการทํางานเป็นกลุ่ม  
2. ควรต้องมีการสอนเสริมให้กับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดีใน
วิชาน้ี  
3. เพ่ิมการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
4. ควรมีการซักถามบ้างระหว่างผู้
สอนกับผู้เรียน  
5. เพ่ิมจํานวนแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้
เรียนเกิดการเรยีนรู้จากแบบฝึกหัด 

4131008 ปฏิบัติการฟิสกิส์พ้ืนฐาน  1/2562   1. กระบวนการเรียนการสอนท่ี
ควรเพิ่มให้กับนักศึกษาคือการให้
นักศึกษามีการทํางานเป็นกลุ่ม  
2. ควรต้องมีการสอนเสริมให้กับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดีใน
วิชาน้ี  
3. เพ่ิมการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
4. ควรมีการซักถามบ้างระหว่างผู้
สอนกับผู้เรียน  
5. เพ่ิมจํานวนแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้
เรียนเกิดการเรยีนรู้จากแบบฝึกหัด 

4211105 เคมีพ้ืนฐาน  1/2562   ประชุมระดมความคิดจากอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาท่ีเกี่ยวกับ
ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆท่ีเกิดขึ้น 

4211111 เคมีพ้ืนฐาน  1/2562   ประชุมระดมความคิดจากอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาท่ีเกี่ยวกับ
ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆท่ีเกิดขึ้น 

4211112 ปฏิบัติการเคมพ้ืีนฐาน  1/2562   เสนอและวางแผนปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ปี 

4861104 โภชนาการ  1/2562   1. ปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้มี 
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ 
ไทยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการ 
บริโภค  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

2. ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรยีนการ 
สอนเพ่ิมมากขึน้  
3. ปรับวิธกีารสอนโดยเน้นการ 
อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจการ 
บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพ่ือปรับ
ใช้ในชีวติประจําวัน 

4861401 ความรู้เกีย่วกับคหกรรมฯ  1/2562   ให้นักศึกษาค้นคว้าติดตามข่าวสาร 
ทางด้านคหกรรมสาสตร์ จากสือ่
ต่าง ๆ ให้มากขึน้ 

4862202 อาหารไทย  1/2562   เพิ่มเติมทักษะการประกอบอาหาร 
ไทยแบบฟิวช่ัน 

4863102 อาหารบําบัดโรค  1/2562   ปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับ 
ช่วงเวลา และปรับวิธกีารสอนให้
เหมาะสมกับความ พร้อมและ
ความต้องการของนักศึกษา 

4863201 บริโภคศึกษา  1/2562   ไม่มี 
4863207 อาหารยุโรป  1/2562   เพิ่มเติมวธิีการสอนโดยการ 

สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้มากขึ้น 

4863218 ขนมอบ  1/2562   ปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับ 
ช่วงเวลา ปรับปรุงสื่อและวิธีการ
สอนให้มีความ ทันสมัยและ
เหมาะสมกับรายวิชามากขึ้น 

4864214 อาหารเพ่ือการประกอบ
อาชีพ  

1/2562   ปรับวิธกีารสอนโดยการสอดแทรก 
หรือยกตัวอย่างเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม และความซ่ือสัตย ์
ประกอบในขณะการสอน 

4863301 การแปรรูปและการถนอม
อาหาร  

1/2562   จัดทําหัวข้อ พรอ้มขอบข่ายงานที่ 
จะมอบหมายให้นักศึกษาทํา 

4863304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ  1/2562   จัดทําหัวข้อ พรอ้มขอบข่ายงานที่ 
จะมอบหมายให้นักศึกษาทํา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4863401 การจัดเลี้ยงอาหารและ
เครื่องดื่ม  

1/2562   ปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับ 
ช่วงเวลา ปรับปรุงสื่อและวิธีการ
สอนให้มีความ ทันสมัยและ
เหมาะสมกับรายวิชามากข้ึน 

4863503 สัมมนาทางคหกรรม
ศาสตร์  

1/2562   จัดทําหัวข้อ พรอ้มขอบข่ายงานท่ี 
จะมอบหมายให้นักศึกษาทํา 

4864503 สัมมนาอาหารและ
โภชนาการ  

1/2562   จัดทําหัวข้อ พรอ้มขอบข่ายงานท่ี 
จะมอบหมายให้นักศึกษาทํา 

4864504 ปัญหาพิเศษอาหารและ
โภชนาการ  

1/2562   จัดทําหัวข้อ พรอ้มขอบข่ายงานท่ี 
จะมอบหมายให้นักศึกษาทํา 

4864601 การเตรียมฝกึ
ประสบการณฯ์  

1/2562   สอนให้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดง 
ความคิดเห็น และมีการประเมินผล 
ระหว่างเรียนดว้ยวิธกีารท่ี 
หลากหลาย 

4873101 การจัดการทรัพยากร
ครอบครัว  

1/2562   ปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับ 
ช่วงเวลา ปรับปรุงสื่อและวิธีการ
สอนให้มีความ ทันสมัยและ
เหมาะสมกับรายวิชามากข้ึน 

4873201 พัฒนาการครอบครัวและ
เด็ก  

1/2562   ปรับเปลี่ยนวิธกีารสอน และให้
เวลากับ ภาระกิจด้านการสอนให้
มากขึ้น 

4892103 การจัดดอกไม้และงาน
ใบตอง  

1/2562   ปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับ 
ช่วงเวลา ปรับปรุงสื่อและวิธีการ
สอนให้มีความ ทันสมัยและ
เหมาะสมกับรายวิชามากข้ึน 

7000390  การเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษา 

1/2562   สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้มากขึ้น 

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน  2/2562   ไม่มี 
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน  2/2562   ไม่มี 
4331112 ปฏิบัติการชีววทิยาพ้ืนฐาน  2/2562   ควรจัดทําแผนภาพเพ่ิมเติมและ

จัดทํา Power Point เพื่อเสรมิ
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ประกอบความเข้าใจของนักศึกษา
มาก ขึ้น ในการเรียนการสอนแต่
ละครั้งอาจารยฝ์ึกให้นักศึกษาทุก
คนได้ใช้เครื่องมือทางห้อง 
ปฏิบัติการอย่างเท่า เทียมกันและ
เน้นการใช้อย่างถูกวธิu 

4571211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  2/2562   เพิ่มการอภิปรายกลุ่มย่อยและ
จัดการเรยีนการสอนเป็นกลุ่มเพ่ือ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการคิด และมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

4571211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  2/2562   เพิ่มการอภิปรายกลุ่มย่อยและ
จัดการเรยีนการสอนเป็นกลุ่มเพ่ือ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการ คิดและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

4571211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  2/2562   เพิ่มการฝกึท าแบบฝึกหัดด้วย
ตัวเอง ท าเป็นกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและมี
ความ กระตือรอืร้นในการเรียน 

4581111 หลักสถิติ  2/2562   เพิ่มการอภิปรายกลุ่มย่อยและ
จัดการเรยีนการสอนเป็นกลุ่มเพ่ือ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการคิด และมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

4861202 หลักการประกอบอาหาร  2/2562   ปรับปรุงวิธกีารสอนโดยการ
เพิ่มเติมสื่อต่าง ๆ ให้ มากขึ้น และ
เปิดโอกาสให้นกัศึกษาทุกคนได้ 
ซักถามและแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่าง ๆ 

4861222 การสุขาภิบาลอาหารและ
ฯ 

2/2562   เน้นยํ้าเน้ือหาสว่นท่ีสําคัญ รวมท้ัง 
จัดทําแนวทางให้นักศึกษาได้ 
ปฏิบัติในการทบทวนความรู้เนือ้หา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ท่ีเรียนไปในชั่วโมงก่อนหน้า 
4862203 ขนมไทย  2/2562   ปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับ 

ความพร้อมของนักศึกษาเพิ่มเตมิ 
สื่อการสอนให้มากย่ิงขึ้น 

4862303 วิทยาศาสตรก์ารประกอบ
อาหาร  

2/2562   จัดทําหัวข้อ พรอ้มขอบข่ายงานท่ี 
จะมอบหมายให้นักศึกษาทํา 

4862402 คอมพิวเตอรแ์ละ
เทคโนโลยีฯ 

2/2562   ไม่มี 

4863101 โภชนศาสตร์ชุมชน  2/2562   1. ปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้มี 
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับ 
ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ 
ไทยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการ 
บริโภค  
2. ปรับปรุงวิธกีารสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนรว่มกับการเรยีนการ 
สอนเพิ่มมากขึน้  
3. ปรับวิธกีารสอนโดยเน้นการ 
อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจการ 
บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อปรับ
ใช้ในชีวติประจําวัน  
4. เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตใิห้ 
มากขึ้น  

4863106 หลักการจัดอาหารเฉพาะ
โรค 

2/2562   1. ปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้มี 
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับ 
ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ 
ไทยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการ 
บริโภค  
2. ปรับปรุงวิธกีารสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนรว่มกับการเรยีนการ 
สอนเพิ่มมากขึน้  
3. ปรับวิธกีารสอนโดยเน้นการ 
อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจการ 
บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อปรับ
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ใช้ในชีวติประจําวัน  
4. เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตใิห้ 
มากขึ้น 

4863504 วิธีวิจัยทางคหกรรม
ศาสตร ์

2/2562   จัดทําหัวข้อ พรอ้มขอบข่ายงานที่ 
จะมอบหมายให้นักศึกษาทํา 

4873202 อนามัยการเจรญิพันธุ์  2/2562   1. ปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้มี 
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับ 
ปัญหาท่ีเกี่ยวขอ้งกับระบบสืบพันธุ์
และยกเลกิการสอนในหัวข้อท่ีล่า
สมัย  
2. ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรยีนการ 
สอนเพ่ิมมากขึน้ เช่น ให้ผู้เรียนเล่า 
ประสบการณแ์ละร่วมอภิปรายใน 
ประเด็นต่างๆ มากขึ้น รวมถึงมี
การ ปรับปรุงสือ่การเรียนการสอน
โดย ปรับปรุงเนือ้หาให้ทันสมัย  
3. ปรับวิธกีารสอนโดยเน้นการ 
อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจการ 
บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพ่ือปรับ
ใช้ใน ชีวิตประจําวัน 

4883102 ผ้าและเส้นใย 2/2562   ปรับเปลี่ยนวิธกีารสอน และให้ 
เวลากับภาระกจิด้านการสอนให้ 
มากขึ้น 

4891101 การแกะสลักผักและผลไม้  2/2562   ปรับปรุงวิธกีารสอนโดยเปิดโอกาส 
และกระตุ้นให้นักศึกษาซักถาม 
และแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
และจัดซ้ือเครื่องฉายท่ีสามารถ 
สาธิตวิธีการแกะสลักโดยการข้ึน 
จอภาพขนาดใหญ่ และนักศึกษา 
สามารถมองเห็นได้อย่างท่ัวถึง 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปขอ้คิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควรสอด 
แทรกในวิชาให้เห็นถึงผลกระทบจากการ
ทําผิดคุณธรรม โดยยก กรณีศึกษาและให้มี
การแสดงความเห็นกลุ่มย่อย 

การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควร
สอดแทรกในวิชาให้เห็นถึงผลกระทบ
จากการทําผิดคุณธรรม โดยยก
กรณีศึกษาและให้มีการแสดง
ความเห็นกลุ่มย่อย 

ความรู้ 
 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ท่ีได้มี
ประสบการณใ์นการไดร้ับผลกระทบจาก
การขาดจริยธรรมในวิชาชพีมาให้ความรู้ 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ท่ีได้
มีประสบการณใ์นการได้รับผลกระทบ
จากการขาดจริยธรรมในวิชาชีพมาให้
ความรู ้

ทักษะทางปัญญา 
 

ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะไม่ใช่
เพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค 
และเพิ่มการทดสอบแบบอื่น เชน่ จากการ
ฝึกทํางานเป็นกลุ่มท่ีมอบหมาย 

ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะ
ไม่ใช่เพียงการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค และเพิ่มการทดสอบแบบ
อ่ืน เช่น จากการฝกึทํางานเป็นกลุ่มท่ี
มอบหมาย 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

จัดให้มีข้อกําหนดในการวัดผลความรู้
นอกเหนือจากการสอบท่ีหลากหลาย ในทุก
วิชา 

จัดให้มีข้อกําหนดในการวัดผลความรู้
นอกเหนือจากการสอบท่ีหลากหลาย 
ในทุกวิชา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษาบางหัวข้อบาง
วิชาเรียน และมาสอนเพื่อนๆ ในห้อง  

ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษาบาง
หัวข้อบางวิชาเรียน และมาสอน
เพ่ือนๆ ในห้อง  

 

8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนเิทศเพื่อช้ีแจงหลักสตูร มี  ไม่มี   
จํานวนอาจารย์ใหม่  .....1...... คน   
จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนเิทศ ......5...... คน 
8.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

หลักสูตรมีการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 
1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
4. การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือ 
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หลายหัวข้อท่ีอาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใต้คําแนะนําของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร 
  8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
การเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 

  8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลท่ีไม่ได้ดําเนินการ   
- 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือ  
เข้าร่วม 

จํานวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ี
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

คําส่ังท่ี 2698/2562 
เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาการจัดการ
ความรู้  
วันท่ี 2 สิงหาคม 2562  

1. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
2.ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 
 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานสู่แนวปฏิบัติท่ีดี และมี
ทักษะการนําฐานความรู้จากการ
จัดการความรู้ 

คําส่ังท่ี 267/2562  
เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ   
วันท่ี 15 มกราคม 
2563 

1. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
2. ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 
3. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์ 
4. อ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 
5. อ.ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล 

- เสริมสร้างความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 

1. ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 
2. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์ 
3. อ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 
 

- สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย ท้ัง
ยังมีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในด้าน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ 1KM 1
หน่วยงาน วันท่ี 13 
ธันวาคม 2562 

- 1. นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ต่อหน่วยงาน 

หมายเหตุ :หลักสตูรใดท่ีมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในห้องปฏิบัติการประจําหลักสตูรให้นํามานับรวมในข้อนี้ดว้ย 
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องคป์ระกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์  : 089-6595459 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์  : 089-6595459 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับ
ตดิตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการนํา

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของคําอธิบายรายวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ แล้วนําไปสู่การปฏิบัติ  จากนั้นจึงให้นักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หาก
ผ่านการประเมินจึงนําไปใช้ต่อไป  หากไม่ผ่านต้องพิจารณาปรับปรุงใหม่  จากน้ันประเมินระบบและกลไกตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย มีความลุ่มลึกและมีเน้ือหาเหมาะกับ
เวลา พบว่าระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไม่มีการปรับระบบและกลไก  
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
 

82 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดําเนินงาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป้าประสงค์ 
         หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตกลาดแรงงาน 
การวางแผน (P)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  (คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 93/2563) เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  โดย
ทําให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศ โดยมี
ขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี้ 
1. ศึกษาความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากแหล่งฝึกประสบการณ์นักศึกษา ท้ังเอกชนและราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ผ่านการทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพ่ือนํา
ผลการประเมินท่ีได้มาใช้ในการร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาร่วมกันกับคณะในการจัดทําโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐานเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของคําอธิบาย
รายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับประโยชน์ท้ังทางด้านความรู้และการนําไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทํางานในลําดับ
ต่อไป 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมใน
ศาสตร์คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) จํานวน 2 คน เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และให้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คําบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพ่ิมรายวิชา ปรับลด-เพ่ิม
หน่วยกิต 

5. เม่ือเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงย่ืนต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
6. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในปี พ.ศ. 2564 
การดําเนินการ (D) 

       หลักสูตรได้ดําเนินการตามแผนได้วางไว้ ดังนี้ 
1. ทําการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสตูรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 เป็นหลักสูตรหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564 
2. ร่างหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูร และอาจารย์ผูส้อน เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2563 
3. ร่างหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยผู้ทรงคุณวฒิุทางด้าน 
คหกรรมศาสตร ์อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 
4. สรุปร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารยผ์ู้สอน เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
5. วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านอาหาร ผู้ทางคุณวุฒิทางด้านโภชนาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน เม่ือวันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2563 
6. นําเสนอหลักสูตรออนไลน์ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 
2563 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 คณะกรรมการหลักสูตรนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ประชุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรท่ีได้ดําเนินการ ทําการประเมินผลโดยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และหรือวิธีการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว 
พบว่า ควรมีการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นนวัตกรรม 
การนําไปปฏิบติัหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 คณะกรรมการหลักสูตรนําข้อสรุปท่ีได้จากการประเมินผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยประชุมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิธีวิจัย และวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อวางแผนการทํา
วิจัยของนักศึกษาให้เป็นวัตกรรมทางด้านอาหารและโภชนาการ ท้ังนี้งานวิจัยของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562 
เป็นงานวิจัยท่ีเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพ่ือนําความรู้จากการวิจัยลงสู่ชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้แผนงาน
เบ้ืองต้นท่ีจะสามารถดําเนินการได้คือ ปรับปรุงและพัฒนาหัวข้องานวิจัยของนักศึกษาให้สามารถพัฒนาได้ถึงนวัตกรรม
ได้ และทําการผลักดันให้ผลงานวิจัยท่ีเป็นนวัตกรรมดังกล่าวได้จดอนุสิทธิบัตรต่อไป  
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ัน ๆ 
เป้าหมายการดําเนินงาน 

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเปลี่ยนแปลง 
การวางแผน (P) 
1. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วิถีโลก 

ความก้าวหน้าทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี ศาสตร์ท่ีจําเป็นสําหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน นวัตกรรม มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7 ของปีท่ีผ่านมา 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายวิชาท่ีปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
แผน 

4. นําผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเม ินโดยผู้เรียน ผู้สอน การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 

5. อาจารย์ผู้รับผืดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความ
ต้องการของศาสตร์สาขาคหกรรมศาสตร์ และนําผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 

การดําเนินการ (D) 
1. หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 10 มกราคม 2563 เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้ทางคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ท่ีได้จาก
การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
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ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระที่ปรับปรุง 

รายวิชาแกน 
ชีววิทยาพื้นฐานรวมปฏิบัติการ จุลชีววิทยาทางอาหารรวมปฏิบัติการ เปลี่ยนและปรับปรุงรายวิชาให้มี

ความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ  
คหกรรมศาสตร์ในปัจจุบันมากขึ้น 
เพื่อสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงใน
การประกอบอาชีพ 

เคมีพ้ืนฐานรวมปฏิบัติการ เคมีอาหารรวมปฏิบัติการ 
ฟิสกิสพ้ื์นฐานรวมปฏิบัติการ ฟิสกิสใ์นงานคหกรรมศาสตรร์วม

ปฏิบัติการ  
หลักสถิต ิ สถติิในงานคหกรรมศาสตร์ 
รายวิชาทางโภชนาการ   
อาหารบําบัดโรค โภชนศาสตร์คลินิก เปลี่ยนและปรับปรุงรายวิชาให้

สัมพันธ์กับงานโภชนาการในสถาน
ประกอบการปัจจุบันมากขึ้น 

หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค โภชนบําบัด 

รายวิชาฝึกประสบการณ์ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ทางคหกรรมศาสตร์ 1 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ทางโภชนการในโรงพยาบาล 

เปลี่ยนและปรับปรุงรายวิชาให้มี
ความสัมพันธก์บัการฝึก
ประสบการณว์ชิาชีพและการ
ประกอบอาชีพจริง ณ สถาน
ประกอบการปัจจุบันมากขึ้น 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ทางคหกรรมศาสตร์ 2 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
อาหารในโรงแรมและภัตตาคาร 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
        หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือทบทวน
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน สรุปได้ว่า ควรกําหนดสมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละ
ช้ันปี และกําหนดขอบเขตของการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่กําหนด รวมถึง
การประเมินผลการเรียนรู้ และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การนําไปปฏบิติัหรือการพัฒนาต่อ (A) 
        หลักสูตรได้กําหนดสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละช้ันปี ดังนี้ 

ปีท่ี สมรรถนะหรือความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 1.  มีทักษะ และสามารถนําความรู้และหลักการด้านสุขาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์และ

การบริหารจัดการ ไปใชใ้นชีวิตประจําวันได้ 
2. มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพทางด้านอาหาร และศิลปะประดิษฐ์ ดา้นแกะสลัก งานดอกไม้ 
และงานใบตอง 

2 1.  มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาหารไทย และอาหารว่างไทย เพ่ือต่อยอดเข้าร่วมแข่งขนัการ
ทําอาหารและ/หรือนําไปประกอบอาชีพได ้
2.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล สร้างสื่อ นําเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได ้

3 1.  สามารถนําความรู้และทักษะทางด้านโภชนคลินิก และโภชนบําบัด ไปประยุกต์ใช้ในงานโภชนาการได ้



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
2.  สามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการเรยีนในรายวชิาการจัดการทรัพยากรครอบครัว บรโิภค
ศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์ และพัฒนาการครอบครัวและเดก็ ไปใชใ้นชีวิตประจําวันได้ 
3.  สามารถนําความรู้และทักษะทางด้านโภชนศาสตร์มาบรูณาการ เพื่อการฝกึประสบการณ์วิชาชีพให้แก่
ผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลได้ 

4 1.  สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารได ้
2.  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวชิาการระดับชาติได ้
3.  สามารถนําความรู้และทักษะทางด้านคหกรรมศาสตร์มาบูรณาการ เพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการปฏิบัตงิานสหกิจ 
4. สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพอาหารเบื้องตน้ 

        ท้ังนี้หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละช้ันปี กํากับ ติดตาม ประเมินผล การ
เรียนและการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
5.1-0-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 93/2563) 
5.1-0-2 มคอ.2 
5.1-0-3 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.1-0-4 รายงานการประชุมครั้งท่ี 1 และ 2/2563 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

5 ข้อ 4 ข้อ 
3 คะแนน 

4 ข้อ 
3 คะแนน 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

   

 

กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้ 
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรจาก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2559 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
 

สรุปภาพรวมตัวบง่ช้ีท่ี 5.1 
จุดแข็ง 

มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา   

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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แนวทางเสริมจดุแข็ง 
บางรายวิชาของหลักสูตรท่ีเน้นทางด้านหลักโภชนาการ มีรายละเอียดและเนือ้หาของรายวิชาท่ีต้องการ

อาจารย์ผูส้อนท่ีมีความรู้ท่ีกว้างขวาง มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตาม
รายละเอียดของรายวิชา  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์  : 089-6595459 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์  : 089-6595459 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจกัษ์ยืนยัน 
และกรรมการผูต้รวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 

การกําหนดผู้สอน  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
เป้าประสงค์ 
         จัดอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
การวางแผน (P)  
1. สํานักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ส่งรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 มายังหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดผู้สอนในแต่ละรายวิชาซ่ึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ได้ประชุมวางแผนร่วมกัน เพ่ือจัดระบบการสอน จัดอาจารย์ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการเรียน คําอธิบาย
รายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถ ของผู้สอนที่สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา พร้อมท้ังพิจารณา



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
ร่วมกันถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สอนในหลักสูตร นํามาจัดตามคุณสมบัติผู้สอนและวางแผนจัดผู้สอน
ให้เหมาะสมในแต่ละรายวิชา 

3. หลักสูตรส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนไปยังโปรแกรมวิชาเพื่อส่งไปยัง สนส. ผ่านคณะ 
4. สนส.ดําเนินการ และเปิดระบบเพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนส่วนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือและทบทวนข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแต่การเตรียมการ จัดทําเอกสาร 
มคอ.3 และ มคอ.4 ท่ีกําหนดเน้ือหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใช้วิธีการ
สอนใหม่ๆ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใช้สื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสู่การเรียนการสอน และนําไปช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้สอนในหลักสูตรต่อไป 
รวมท้ังมีการวางแผนให้มีการทวนสอบของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท่ีได้มีการจัดการเรียนการสอน 

การดําเนินการ (D) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้  
 นําข้อมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารย์ผู้สอน แจ้งแก่ผู้สอนแต่ละรายวิชา แจ้งรายชื่อผู้สอนพร้อมกลุ่มเรียน/ช้ัน
ปี แก่สํานักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดตารางเรียนและชี้แจงทําความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียน
การสอนต่อผู้สอนดําเนินการทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งออนไลน์เข้าระบบก่อนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และกรรมการประจําหลักสูตรได้เน้นยํ้าให้ผู้สอนหรือผู้สอนในรายวิชาเดียวกันจัดทํารายละเอียดของ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมให้มีความทันสมัย รวมท้ังให้อาจารย์ผู้สอนได้ดําเนินการ
ทวนสอบท้ังในส่วนของการทวนสอบข้อสอบก่อน และหลังการสอบในแต่ละครั้ง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท้ัง 5 ด้าน
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยผ่านการพิจารณาของ
กรรมการประจําหลักสูตร ซ่ึงการจัดทําและการส่งของผู้สอนเป็นไปตามกําหนดทุกรายวิชา ก่อนการปฏิบัติการสอนโดยใน
เน้ือหาสาระของรายวิชา ผู้สอนได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย นําเนื้อหาสาระที่
ให้บริการวิชาการรวมท้ังการทํางานวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ท่ีกําหนด นักศึกษาท่ีเรียนในแต่ละกลุ่ม แต่ละวิชาได้
ประเมินการสอนของผู้สอนโดยออนไลน์ผ่านระบบของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็น
การชี้แจงทําความเข้าใจด้านการเรียนแก่นักศึกษา ความรู้ความเช่ียวชาญในการสอน วิธีการสอน การให้ผู้เรียนคิดและ
แก้ปัญหา การใช้สื่อ การประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน พฤติกรรมการสอน เช่นการตรงต่อเวลา การเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น เป็นต้น และผู้สอนได้นําผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา รวมท้ังการทวนสอบในแต่ละรายวิชาว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยจัดทํารายงาน
ผลการเรียนการสอนคือจัดทํา มคอ.5,6 
การนําไปปฏิบติัหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 เม่ือได้จัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้จัดทํารายงานการเรียน
การสอนโดยใช้ข้อมูลผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ส่ง
ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดใน มคอ.3 และนําข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดจัดทํารายงาน มคอ.7 เพื่อนําไป
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ผลการดําเนินงาน 
พิจารณาควบคู่กับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2562 ซ่ึงจากผลการประเมินของรายวิชาโดยส่วนใหญ่พบว่านักศึกษาของหลักสูตร มีปัญหายกเลิกรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
เป็นจํานวนมาก ดังน้ันจึงได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงในท่ี
ประชุมได้มีข้อสรุปคือให้มีการสอนเสริมจากอาจารย์ รุ่นพี่ และเพ่ือนร่วมชั้น ท่ีมีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา ในภาค
เรียนถัดไป และควรปรับเปลี่ยนรายวิชา ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 จากเดิมรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เป็นรายวิชาฟิสิกส์ในงานคหกรรมศาสตร์ เพ่ือ
ความสัมพันธ์กับสาขาวิชา และการนําไปใช้บูรณาการการเรียนกับรายวิชาในหลักสูตร และการประกอบอาชีพต่อไป 
 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค ์
        นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีมีการบรูณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
การวางแผน (P)  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 
คือ ด้าน การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร และกําหนดรายวิชาท่ีบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  
2. อาจารย์ผู้สอนได้กําหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ท่ีระบุแผนการบูรณาการและการเรียนการสอนกับพันธกิจด้าน 
งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และพฤติกรรมท่ีคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนดําเนินการบูรณาการเรียนการสอนกับ พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณาการการเรียนการสอน
กับ พันธกิจอ่ืน ๆ  
5. อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและส่งให้กับหลักสูตรหลังจากจบภาคเรียน เพ่ือให้สามารถทราบผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาน้ัน ๆ  
6. อาจารย์ประจําหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรีท่ี มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมี 
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การดําเนินการ (D) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนและกําหนดรายวิชาท่ีจะดําเนินการบูรณาการกับพันธกิจ และมอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ท่ีระบุแผนการบูรณาการและการเรียน การสอนกับพันธกิจ ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน 

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน 
พันธกิจ 

การวิจัย การบรกิารวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
1. ปัญหาพิเศษอาหารและ
โภชนาการ  

อ.ดร.สุรย์ีพร  กงัสนันท์    

4. วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร 

อ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์    

5. การแปรรูปและการ
ถนอมอาหาร 

อ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์    

6. หลักการประกอบอาหาร ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์    
7. อาหารไทย ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์    
8. ขนมไทย ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์    
9. การแกะสลักผักและ
ผลไม้ 

ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์    

10. การจัดดอกไม้และงาน
ใบตอง 

ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม    

2. อาจารย์ผู้สอนรายงานรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ท่ีระบุแผนการบูรณาการและการเรียนการสอนกับพันธกิจและ
ส่งตาม ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  
3. อาจารย์ผู้สอนได้ดําเนินการบูรณาการกับพันธกิจ ดังนี้  

รายวิชา การบูรณาการ 
พันธกิจ 

การวิจัย การบรกิารวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
1. ปัญหาพิเศษอาหาร
และโภชนาการ  

อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาลงพ้ืนท่ีเพื่อหา
โจทย์วิจัย จากการนําพืชท้องถิ่น หรือ
วัตถุดิบขึ้น ช่ือในท้องถิ่น มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และดําเนินการบูรณาการ
การ เ รี ยนการสอนกับการบริ ก าร
วิชาการ โดยได้นําองค์ความรู้ท่ีได้จาก
งานวิจัย และการเรียนการสอนไป
ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

   

4. วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร 

อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกความรู้และ
ทักษะท่ีนักศึกษาสามารถนําไปบูรณา
การกับงานวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ
อาหารและโภชนาการ นําความรู้และ

   

5. การแปรรูปและการ
ถนอมอาหาร 
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ผลการดําเนินงาน 
6. หลักการประกอบ
อาหาร 

ทักษะในรายวิชาหลักการประกอบ
อาหาร อาหารไทย ขนมไทย มาบูรณา
การร่วมกัน ทําให้นักศึกษาทราบถึง
หลักการ  และกระบวนการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่น 

   

7. อาหารไทย    
8. ขนมไทย    

9. การแกะสลักผัก
และผลไม ้

อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาการจัดดอกไม้และงาน
ใบตอง รวมถึงรายวิชาการแกะสลักผัก
และผลไม้ ท่ีบูรณาการกับการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการ
ไหว้ครู โดยสอนให้นักศึกษารู้จักการ
ประยุกต์ ใ ช้การจัดดอกไม้และงาน
ใบตองในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 

   

10. การจัดดอกไม้และ
งานใบตอง 

   

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
        ผลจากการท่ีหลักสูตรประเมินผลการดําเนินการจากผลตอบรับของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ใน
การท่ีหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการ ทําให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน และเปิดโอกาสให้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ด้วยตนเองมากขึ้น นักศึกษามีทักษะ และความรู้ความเข้าใจในการเรียน
มากขึ้น มีภาวะความเป็นผู้นําและกล้าแสดงออกต่อสาธารณะในทางท่ีถูกต้อง มีความสุขในการเรียน และกระตุ้นให้
นักศึกษามีความใฝ่รู้มากขึ้น เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในหลักสูตรให้เพิ่มความมั่นใจต่อวิชาชีพท่ีตนเอง
กําลังศึกษา และเพิ่มความม่ันใจในการประกอบอาชีพในอนาคต 
การนําไปปฏบิติัหรือการพัฒนาต่อ (A) 
        หลักสูตรเห็นถึงผลตอบรับในทางท่ีดี ท้ังต่อตัวนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และหลักสูตร จากการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการ จึงวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตรท่ีสามารถบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ได้แก่ รายวิชา
ทางด้านโภชนาการ  
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือลงสู่ชุมชน เป็นการสร้าง
งานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีสามารถนําสู่การบริการวิชาการได้อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
5.2-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4  
5.2-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.2-0-3 มคอ.7 
5.2-0-4 ปัญหาพิเศษอาหารและโภชนการ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรลุ 
การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

5 ข้อ 4 ข้อ 
3 คะแนน 

4 ข้อ 
3 คะแนน 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

   

 

กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้ 
 หลักสตูรมีผลของการบูรณาการการเรียนการสอนกับกับวิจัย การบริการวิชาการ และการทาํนุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

สรุปภาพรวมตัวบง่ช้ีท่ี 5.2 
จุดแข็ง 

การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
ควรให้ความสําคัญในการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือลงสู่ชุมชนเป็นการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีสามารถนาํสู่

การบริการวิชาการไดอ้ย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์  : 089-6595459 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์  : 089-6595459 
 

เกณฑ์การประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ    
มีกลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจกัษ์ยืนยัน 
และกรรมการผูต้รวจประเมิน
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน 
เป้าประสงค์ (O) 

1. ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. อาจารย์ผู้สอนมีการดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ใน มคอ.3 ทุกรายวิชา 
3. มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 มีความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีรายงานและจัดส่งตามกําหนด 

การวางแผน (P) 
        หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ใน มคอ.2 
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละ
รายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษามีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล่า  
การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกฝึกประสบการณ์ มีการกํากับให้มีการ
พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีมีรายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกันโดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อกําหนดเกณฑ์การ 
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  
          2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 
          3. อาจารย์ผู้สอนดําเนินการสอนและใช้วิธีการประเมินตามข้อตกลงใน มคอ.3 และมคอ.4 
          4. ระบุช่วงเวลาในการจัดการทวนสอบข้อสอบก่อนการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
          5. เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผูส้อนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และมคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท้ัง 
5 ด้าน ส่งมายังหลักสตูร 
          6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งท่ีผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในหลักสูตร 
การดําเนินการ (D) 
        จากข้อมูลท่ีได้วางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนได้ดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4  
ในรายวิชาท่ีสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว นําไปแจ้งให้ผู้เรียนทราบท้ังวัตถุประสงค์  
การสอน หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑ์การประเมิน ฯลฯ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมปรับปรุง  
แนวทางการประเมิน และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในส่วนของการประเมินผู้เรียนอาจารย์ผู้สอนได้
ดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินท่ีใช้ในการประเมินแต่ละช่วงเวลาตามท่ีระบุใน มคอ.3 
รวมท้ังร่วมกันทวนสอบในส่วนของข้อสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ปรับปรุง และทําเป็น
เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินท่ีสมบูรณ์ และนําไปใช้ประเมินผู้เรียนในช่วงเวลาท่ีกําหนดและให้ข้อมูลย้อนกลับ  
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ผลการดําเนินงาน 
แก่ผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข โดยผู้สอนรับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลย่อยท่ีสอดแทรกในกระบวนการเรียน  
การสอน คณะและผู้ส่วนร่วมรับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาท่ีกําหนด และนักศึกษาท่ี  
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกลางภาค ผู้สอนเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองเพ่ิมและให้สอบซ่อมได้ในระหว่างเรียน และ
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือท่ีระบุ
ไว้ใน มคอ.3 และมคอ.4 รวมท้ังทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท้ัง 5 ด้าน ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 และมคอ.4 และ
ประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑ์การประเมินและตัดสินผลการเรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบและส่งเอกสารผลการประเมินไป
ยังคณะเพ่ืออนุมัติเกรดต่อไป 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
        ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการได้กํากับติดตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 และมคอ.4 โดยการทวนสอบ
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ท้ังระหว่างภาคและปลายภาค ซ่ึงจัดทําโดยอาจารย์ผู้สอนท่ีดําเนินการสอนร่วมกันใน
แต่ละรายวิชา และนําส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตามผลการเรียน
แจ้งแก่ผู้เรียนแล้ว ผู้เรียนดําเนินการประเมินผู้สอนโดยออนไลน์ผ่านระบบ ผู้สอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผู้เรียน 
นํามาเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน โดยส่งออนไลน์ผ่านระบบ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ภายใน 60 วันนับแต่วันเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
การนําไปปฏิบติัหรือการพัฒนาต่อ (A) 
        จากข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการดําเนินงานในระดับต่างๆ ผู้เกี่ยวข้องในระดับคณะ หลักสูตร และ
ผู้สอนได้นํามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกัน  
ในปีการศึกษาต่อไป พบว่าการประเมินผู้เรียนด้วยรายงาน แบบทดสอบ การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวอาจจะไม่สามารถวัดการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างครอบคลุม อีกท้ังการนําผล
การประเมินไปปรับใช้ในรายวิชาเดียวกันของภาคการศึกษาถัดไป เป็นการปรับปรุงท่ีล่าช้าเกินไปและไม่ตรงเป้าหมายของ
กลุ่มผู้เรียนปัจจุบัน แม้ทางหลักสูตรจะมีการทวนสอบข้อสอบก่อนการใช้วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แต่
ข้อสอบบางรายวิชายังไม่สามารถวัดทักษะได้ครอบคลุม โดยเฉพาะทักษะปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้
พิจารณาให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ิมการประเมินผู้เรียนในลักษณะการประเมินท่ีตรงสภาพความเป็นจริง ใช้กระบวนการสังเกต 
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนท้ายชั่วโมงเรียน ในรูปแบบการสัมภาษณ์ และอภิปรายผลการเรียนรู้ในรายวิชาวันต่อวัน 
เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวไปปรับใช้ในการเรียนการสอนชั่วโมงถัดไป และก่อนการเริ่มเรียนในช่ัวโมงถัดไป ผู้สอนได้มี
การทวนสอบผลการเรียนรู้ในช่ัวโมงท่ีผ่านมา เพ่ือเช่ือมโยงการนําเข้าสู่บทเรียน ทําให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
รายวิชาท่ีเรียนมากขึ้น 
 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
5.3-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6  
5.3-0-3 มคอ.7 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรลุ 

การประเมินผู้เรียน 4 ข้อ 4 ข้อ 
3 คะแนน 

4 ข้อ 
3 คะแนน 

4 ข้อ 
3 คะแนน 

4 ข้อ 
3 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบง่ชี้ท่ี 5.3 
จุดแข็ง 

หลักสตูรมีการประเมินผูเ้รียนท่ีหลากหลาย ตรงสภาพความเป็นจริง และสามารถนําผลการประเมินไปปรับ 
การเรียนการสอน และการเรยีนรู้ของนักศึกษา ให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์  : 089-6595459 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์  : 089-6595459 
 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
- มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
- มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
- มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
- มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
- มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชําติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังน้ี  

ข้อ 2 ระบุว่า“กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปล่ียนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ท้ังน้ีให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข้อ 3 ระบุว่า“ให้ถือว่าตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี เป็นเพียงแนวทาง
เท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซ่ึงแต่ละหลักสูตรมี
อิสระในการกําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปีท่ีระบุไว้ใน
หมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ท้ังน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาในระหว่างท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้หรือ
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หากหลักสูตรใดมีความประสงค์กําหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระทําได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งช้ีใหม่ ให้นําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 

 

ผลการดําเนินงาน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม 
และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

1. มีอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังสิน้ 5 คน 
2. มีการจดัประชุม 4 ครั้ง ดังน้ี 
- คร้ังที่ 1/2563 วันที่ 10 เดือน 

มกราคม พ.ศ. 2563 สถานที่ ห้องพัก
อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์จํานวน
อาจารย์เข้าร่วม 5 คนคิดเป็นร้อยละ 
100 ประชุมเพือ่วางแผนการรับนักศกึษา
ใหม่ประจําปีการศึกษา 2561 ตามระบบ 
TCAS 
     - ครั้งที่ 2/2563 วันที ่14 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 ห้องพักอาจารย์
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ จํานวนอาจารย์
เข้าร่วม 5 คนคดิเปน็ร้อยละ 100 
ประชุมเพ่ือติดตามผลการดาํเนนิงาน 
การเตรียมความพร้อมวางแผน
อัตรากําลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจาํหลักสูตร และ 
อาจารย์ผู้สอน 
     - ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ.2563 สถานที่ห้องพกัอาจารย์
หลักสูตร คหกรรมศาสตร์ จาํนวน
อาจารย์เข้าร่วม 5 คนคิดเป็นร้อยละ 
100 ประชุมเพือ่วิพากษ์หลักสูตร 
    - คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 3 เดือน 
เมษายน พ.ศ.256 สถานที่ออนไลน์
จํานวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คนคิดเป็นรอ้ย
ละ 100 ประชุมเพ่ือทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร ทวนสอบผลการ
เรียน และกําหนดสัดส่วนภาระงานของ
อาจารย์ผู้สอนในปกีารศึกษาถัดไป 

  5.4.1.1 รายช่ืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ซึ่ง
แสดงรายช่ืออาจารย์
ผู้เข้าร่วมประชุมโดยจัด
ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
อย่างน้อยภาคการศกึษา
ละ 2 ครั้ง 
5.4.1.3 รายงานสรุป
จํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรทีมี่
ส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการ
ดําเนินงานหลกัสูตรใน
แต่ละปีการศกึษา 
5.4.1.4 รายงานสรุปการ
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงาน เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 
ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 

2.1 กรณมีี มคอ.1 
   2.1.1 มคอ.2 สอดคลอ้งกบั มคอ.1 
   2.1.2  มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 
2.2 กรณไีม่มี มคอ.1 
   2.2.1 มคอ.2 สอดคลอ้งกบัประกาศ 
TQF 

   2.2.2 มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับประกาศ 
TQF 

  5.4.2.1  มคอ.2
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
5.4.2.2 กรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติ 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4  อย่าง
น้อยกอ่นการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศกึษาให้
ครบทุกรายวิชา 

รายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3) 
1. รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 

ปีการศกึษา 2562 มีจํานวน 25 
รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 มี 18 รายวิชา  

2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 กอ่นเปิดภาค
เรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 มี
จํานวน 25 รายวิชา และ ภาคเรียน
ที่ 2 ปกีารศกึษา 2562 มี 18 
รายวิชา 

  5.4.3.1 มคอ.2 
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
5.4.3.2 มคอ.3 
รายละเอียดรายวิชา 
5.4.3.3 มคอ.4 
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

(4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณภ์าคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
1. ผลการดาํเนนิการของรายวิชาใน

ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 มี 
จํานวน 25 รายวิชา และภาคเรยีนที่ 
2 ปกีารศกึษา 2562 มี จํานวน 18 
รายวิชา 

2. ผลการดาํเนนิการของรายวิชา ที่ส่ง 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน ภาคเรียน
ที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 มีจํานวน 25 
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2  
ปีการศกึษา 2562 มี จาํนวน 18 
รายวิชา 

  5.4.4.1 รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ทุกรายวิชา 
5.4.4.2 รายงานสรุป
จํานวนและรายชื่อวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา 

(5) จัดทาํรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 

มี มคอ.7  
 

  5.4.5.1 มคอ.7 รายงาน
ผลการดาํเนนิการของ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

เอกสาร/หลักฐาน 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังจากสิ้นปี
การศึกษา 

 
 

หลักสูตร 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาํหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศกึษา 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรทั้ง 5  
ท่าน ประชุมร่วมกนัเพื่อทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ทีก่าํหนดใน มคอ.3,4 
- ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 
1/2562จํานวน 25 รายวิชา 
-    ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศกึษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 2/2562 จํานวน 
18 รายวิชา  

  5.4.6.1 รายงานจํานวน
รายวิชาทั้งหมดที่เปิด
สอนในปีการศกึษา 
5.4.6.2 รายงานจํานวน
และรายช่ือรายวิชาที่มี
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศกึษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมนิการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

7.1 มีผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรอืรายวิชาที่
ดําเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน
ในปีที่แล้ว 

  5.4.7.1 มคอ.3 
รายละเอียดรายวิชา 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

8.1 มีอาจารย์ใหม่ 
      - มีอาจารย์ใหม่ทั้งส้ิน 1 คน 
      - ได้รับการปฐมนิเทศ 1 คน และ
ได้รับคาํแนะนําด้านการจัดการเรียนการ
สอน 1 คน 
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่
ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เกา่
ที่มาจากหลักสตูรก็ถือว่าเปน็อาจารย์ใหม่ 

  5.4.8.1 รายงานจํานวน
และรายช่ืออาจารย์ใหม่
แต่ละคณะในปี
การศึกษาแต่ละหลักสูตร 
5.4.8.2 รายงานสรุป
จํานวนอาจารย์ใหม่ที่เข้า
ร่วมการปฐมนิเทศหรือ
คาํแนะนาํด้านการ
จัดการเรียนการสอนใน
แต่ละปีการศกึษา แต่ละ
หลักสูตร 

(9)  อาจารย์ประจําทุกคน
ได้รับการพัฒนาทาง

9.1 มีอาจารย์ประจําทั้งสิ้น 5 คน 
1. ผศ.ทศันา  ศริิโชต ิ

  5.4.9.1 รายงานจํานวน
และรายช่ืออาจารย์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงาน เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

เอกสาร/หลักฐาน 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

2. ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 
3. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์ 
4. อ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท ์
5. อ.ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล 
    ได้รับการพฒันาเร่ือง การเสริมสร้าง
ความรูด้้านการประกนัคณุภาพ
การศึกษา 
9.2 ได้รบัการพฒันาตามเกณฑ์ 5 คน 
9.3 คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ประจําทั้งหมดแต่ละ
หลักสูตรในปีการศกึษา 
5.4.9.2 รายงานสรุป
จํานวนอาจารย์ประจําที่
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพในแต่ละปี
การศึกษาแต่ละหลักสูตร 
5.4.9.3 เอกสาร/
หลักฐานการเขา้ร่วม
โครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของอาจารย์
ประจําแต่ละคนแต่ละ
หลักสูตร 

(10) จาํนวนบุคลากร
สนับสนนุการเรยีนการ
สอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

10.1 มีบคุลากรสายสนับสนนุ 
      - มีบุคลากรทั้งส้ิน 1 คน 
1. นางสาวรสสคุนธ์  ราชแก้ว 
    ได้รับการพฒันาฯ เรือ่ง กรจัดการ
ความรู้ 1KM 1หน่วยงาน 
- ได้รับการพฒันาฯ 1 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100 

  5.4.10.1 รายงาน
จํานวนและรายชื่อ
บคุลากรทั้งหมดในปี
การศึกษา 
5.4.10.2 รายงาน
จํานวนและรายชื่อ
บคุลากรได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพในแต่ละปี
การศึกษา 
5.4.10.3 เอกสาร/
หลักฐานการเขา้ร่วม
โครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของบุคลากรแต่
ละคน 

(11) ระดบัความพึงพอใจ
ของนักศกึษาปีสดุท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ทีมี่ต่อคุณภาพ

11.1 มีนกัศกึษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่  
- จํานวนนกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหม่ 
32 คน 

  5.4.11.1 รายงานสรุป
ความพึงพอใจของ
นักศกึษาปีสุดทา้ยที่มีต่อ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

เอกสาร/หลักฐาน 

หลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า
3.5.1จากคะแนนเต็ม 5.0 

- จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 32 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.58 
หมายเหตุ**กรณีหลักสตูรใหม่ที่ยังไม่มี
บัณฑิตไม่ตอ้งประเมินประเด็นนี้แต่หาก
เป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมิน
ประเด็นนี้ดว้ย 

คณุภาพหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 

(12) ระดบัความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่นอ้ย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 
 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต
ที่มีต่อบณัฑติใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ 
(เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 3.51  ) ได้คะแนน 
4.58 
 

  5.4.12.1 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม ่
5.4.12.2 จํานวนบณัฑติ
ที่รับการประเมนิทั้งหมด 

1. จํานวนตัวบ่งชี้ผลการดาํเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติทีด่ําเนนิการได้จริง 

12 ตัวบ่งชี ้

2. จํานวนตัวบ่งชี้ผลการดาํเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติทีต่้องดําเนนิการในปีการศึกษา 2562 

12 ตัวบ่งชี ้

3. ร้อยละของผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
(1) / (2) x 100  

ร้อยละ 100 

* โดยดูจากจํานวนตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ผลการดาํเนนิงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 90.90 
4.50 คะแนน 

ร้อยละ 100 
5.0คะแนน 

ร้อยละ 100 
5.0คะแนน 

ร้อยละ 100 
5.00 คะแนน 

  

สรุปภาพรวมตัวบง่ช้ีท่ี 5.4 

อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร
ร้อยละ 100 
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
สถานการณ์โรคติดต่อ covid-19 ทําให้การบริหารจัดการของหลักสูตร

ช่วงเดือน มีนาคม ถึง เดือน 
พฤษภาคม เกิดความล่าช้า 

ใช้สือ่ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 
เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์  : 089-6595459 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  หนูเนียม โทรศัพท์  : 089-6595459 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจกัษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีไดช้ัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
เป้าประสงค์ (0) 
        สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอและเหมาะสม ทําให้จัดการเรียนการสอนได้เป็นไปตามความคาดหวังของ
หลักสูตร 
การวางแผน (P) 
 จากการเพ่ิมช่องทางการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ความ  
พึงพอใจโดยตรงจากความต้องการของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน เพื่อจะได้ทราบความต้องการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีชัดเจนตรงตามความต้องการของผู้เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม
พิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้เพ่ือนํามาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ท้ังในด้าน แสงสว่าง 
อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ 
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนให้พร้อมสําหรับใช้งานรวมท้ัง
เครือข่าย wifi ของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในสํานักวิทยบริการ ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทําหน้าท่ีตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง เครื่องมือ และ
ห้องปฏิบัติการท่ีจะใช้สําหรับการการเรียน การสอน ในแต่ละภาคการศึกษา โดยในส่วนของเครื่องมือกําหนดให้มีการลง
บันทึกการใช้โดยในแต่ละครั้งของการเรียน การสอน และการทําวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการนําไปจัดการทําแผนเพ่ือ
จัดหาเครื่องมือในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พุทธรักษ์ ดูแลงานพัสดุของ
หลักสูตร เป็นผู้ประสานการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนกับทางคณะและมหาวิทยาลัย 
           หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาปัญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ ดําเนินการจัดทําระบบยืม-
คืน เล่มปัญหาพิเศษอาหารและโภชนาการ ในลักษณะของห้องสมุด มีการลงชื่อ และวันเวลาท่ียืม-คืน พร้อมลงช่ือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการยืม-คืนทุกครั้ง 
           หลักสูตรได้วางแผนกับอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการการทําปัญหาพิเศษของนักศึกษาตั้งแต่การ
เริ่มเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือกําหนดและสอบหัวข้อวิจัย จากนั้นในภาคเรียนถัดไป 
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการค้นคว้าทดลองอาหารและโภชนาการ เพื่อให้นักศึกษา เริ่มเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ 
และสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ และสามารถเริ่มทําวิจัยได้ก่อนท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษในภาค
เรียนถัดไป โดยทางหลักสูตรได้อํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี ตลอด
ระยะเวลาท่ีนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการทําวิจัย ท้ังด้านสถานท่ี ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  
ทําให้นักศึกษามีความพร้อมในการทําวิจัยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ไม่มีนักศึกษาท่ีติด IP ในรายวิชาปัญหาพิเศษ และมีเวลาใน
การเตรียมความพร้อมในการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในเวทีต่าง ๆ ได้ ซ่ึงทางหลักสูตรได้ให้ความสําคัญ และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาออกนําเสนองานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาอีก
ช่องทางหนึ่ง ท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน จากประสบการณ์จริงท่ีพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาของ
หลักสูตรได้ ท้ังยังสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
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ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ และมีการร่วมประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระบบโดยสํานักพัฒนา
คุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากผลการประเมิน พบว่า การดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน
มีความล่าช้า จึงควรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ประสานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับงานพัสดุของคณะ 
            ผลการประเมินของนักศึกษาส่วนใหญ่พบว่านักศึกษามีความต้องการให้มีสื่อและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมอภิปรายมากขึ้น สอดคล้องกับผลการประเมินจากสถานประกอบการท่ีหลักสูตรได้ส่งนักศึกษา
เข้าฝึกประสบการณ์พบว่ามีความต้องการให้หลักสูตรเพิ่มทักษะการถ่ายทอด การนําเสนอ และการให้คําปรึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาท่ีทําวิจัยประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษ
อาหารและโภชนาการ ออกนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมและนําเสนองานวิจัยระดับชาติเพิ่มขึ้น จากการ
สังเกตการณ์ของอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย และจากการสอบถามจากคณะกรรมการ จะเห็นได้ว่าการออกนําเสนอ
งานวิจัยในลักษณะดังกล่าว ทําให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านทักษะการถ่ายทอด การนําเสนอ และการให้คําปรึกษา 
มากขึ้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเห็นควรให้มีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ต่อไป เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ และกระตุ้นให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
การนําไปปฏบิติัหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากผลการประเมินจะทราบได้ว่าระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน
บางเครื่องมือมีปริมาณไม่เพียงพอ เช่น เครื่องมือทางด้านโภชนาการ ดังนั้นหลักสูตรจึงจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติม 
โดยงบประมาณสนับสนุนจากคณะ 
            นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกับคณะในการจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา โดยแต่งต้ังอาจารย์ ดร.สุรีย์พร  
กังสนันท์ เป็นกรรมการจัดทําฐานข้อมูลของนักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือรวบรวมงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร ประสานกับ
คณะในการจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาต่อไป และควรจัดแสดงโปสเตอร์วิจัยท่ีได้นําเสนอในงานประชุมวิชาการ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างของนักศึกษารุ่นถัดไป 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ โดยความร่วมมือ
ของคณะในการดําเนินการจัดทําแบบการประเมิน ในส่วนของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้จัดทําร่วมกับสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
การดําเนินการ(D) 
 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยผ่านรูปแบบท้ังสอง
ส่วนก่อนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
การประเมินการดําเนินการ(C) 
 จากผลการประเมินในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น 4.88 คะแนน ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
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ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ์ หมายเหตุ  

2560 4.60 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
2561 4.89 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
2562 4.88 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

            ส่วนผลการประเมินในส่วนของนักศึกษาในหลักสูตรพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น 4.39 คะแนน ซ่ึงมีแนวโน้มลดลง 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2560 4.54 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2561 4.69 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2562 4.39 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
             จากการใช้รูปแบบการประเมินความพึงพอใจที่หลากหลาย ทําให้หลักสูตรทราบถึงความต้องการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจน และสามารถดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา
มีทักษะ ในการปฏิบัติเพิ่มมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านโภชนาการ เช่น เครื่องวัดความดัน-
โลหิต เครื่องช่ังนํ้าหนัก-วัดส่วนสูง ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
6.1-0-1 รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2563 
6.1-0-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2559  2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรลุ 
สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 5 ข้อ 5 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
  

สรุปภาพรวมตัวบง่ช้ีท่ี 6.1  
จุดแข็ง 
 มีกระบวนการสรรหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้เพียงพอในการพฒันาทักษะของอาจารย์และนักศึกษา  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
เพิ่มช่องทางการสํารวจความตอ้งการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมอบหมายอาจารย์ประจําวิชา  

และอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละช้ันปี ทําการสํารวจความต้องการของสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
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หมวดท่ี 6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอื่นๆ เช่นการทํางานเป็นทีม การเป็น
ผู้นํา ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นด้วยในข้อเสนอแนะจากผู้
ประเมินภายนอก และวางแผนปรับหลักสูตร 

การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสตูร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/
ฝึกอบรม และงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง โดย
ทํากิจกรรมเสริมในวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ ในลักษณะการเชิญ
วิทยากร หรือศิษย์เก่าท่ีมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สําเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการ
ประเมิน 

- 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผล
การประเมิน 

- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

- 

3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  

กระบวนการประเมิน การประเมินได้ดําเนินการโดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต โดยสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบดําเนินการ ซ่ึงได้จัดทําอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการ
ประเมิน 

จุดอ่อน : ของบัณฑิตในเรื่องภาษาอังกฤษและการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงาน 
จุดแข็ง : ของบัณฑิตคือสู้งาน รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานสามารถทํางานเป็นทีมได้ 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผล
การประเมิน 

แก้ไขจุดอ่อนโดยเน้นภาษาอังกฤษในการเรียนมากขึ้นในปีสุดท้ายเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานมากขึ้น 

ข้ อ เสนอการ เปลี่ ยนแปลง ใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ขอเสนอให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะ
วิชาแกน เช่น ข้อสอบและเอกสารการเรียนท่ีเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ  
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หมวดท่ี 7 การเปลีย่นแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ท่ีมี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ท่ีมี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 
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หมวดท่ี 8 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
1. แผนปฏิบัติการประจําปี  

แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
-  ประสานกับสาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเสนอรายช่ือหนังสือท่ีหลักสูตร
ต้องการให้สรรหาเพ่ิมเติมเพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอน ในรายวิชาการจัดดอกไม้และงานใบตอง 
การแกะสลักผักและผลไม้ อาหารไทย อาหารยโุรป 
    -  จัดทําตารางสอนสรุปของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
ความสะดวกของนักศึกษาในการติดตอ่ 
    -  จัดทํา มคอ.3ให้ครอบคลมุและสอดคล้องกับ 
มคอ.5ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
    -  นํานักศึกษาเข้าร่วมการสอนปรับพ้ืนฐานใน
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ก่อนเปิดภาคเรียน 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

ก่อนเริ่มปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสูตร 

 
2. ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลาท่ีแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

ประสานกับสํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การเสนอรายชือ่หนังสือท่ี
หลักสตูรตอ้งการให้สรรหา
เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

จํานวนของหนังสืออาจมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษา ท้ังนี้ทาง
หลักสตูรเองอาจจะส่งเสริมให้นักศึกษา
ใช้สือ่การเรยีนออนไลน์มากขึน้ 

ประสานงานด้านการสรรหา
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนให้เพียงพอต่อ
จํานวนนักศึกษา 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

อุปกรณ์การเรยีนการสอนบางอย่างอาจ
ไม่เพียงพอต่อนกัศึกษารายบุคคล 
หลักสตูรดําเนินการให้ใช้เป็นรายกลุ่ม 

จัดทําตารางเวลาว่างของ
อาจารย์ผูส้อนเพ่ือความ
สะดวกของนักศึกษาในการ
ติดต่อ 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

เพิ่มความสะดวกให้นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบวันเวลาว่างท่ีตรงกับอาจารย์
เพื่อติดต่อขอคําปรึกษา ทําให้ลดปัญหา
บางอย่างท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับนกัศึกษาใน
ระหว่างการเรียนได้ เน่ืองจากสามารถ
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แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลาท่ีแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปญัหาได้ 

ปรับปรุง มคอ.3ให้ครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งขึ้น 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษาถดัไป 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ดําเนินการในลกัษณะของการทวนสอบ 
เพ่ิมความชัดเจนให้กับแผนการสอนของ
อาจารย์ผูส้อนแต่ละท่าน ในแตล่ะ
รายวิชาท่ีรับผิดชอบสอน ทําให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 

นํานักศึกษาเข้าร่วมการสอน
ปรับพื้นฐานในรายวิชา
คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ กอ่นเปิดภาค
เรียน เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษาถดัไป 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายวิชา
ท่ีเข้าร่วมปรับพ้ืนฐานมากข้ึน สง่ผลให้
การเรียนในรายวิชาท่ีต่อเนื่องมีความ
เข้าใจมากขึ้น 

 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลอืก)  
โครงสร้างรายวชิาและการจัดลาํดับรายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม รายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน เคมีพ้ืนฐาน 

และหลักสถิติ นําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้น้อย ในขณะท่ีรายวิชาอาหารยุโรป ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรม
ศาสตร์ หลักการประกอบอาหาร และการจัดดอกไม้และงานใบตอง นําไปใช้ประโยชนใ์นการทํางานได้มาก  
    3.2  ข้อเสนอการเปลีย่นแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด เน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธผิลรายวิชา)  
 ไม่มี 

3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองทางด้านการนําเสนอผลงานวิชาการในระดบัชาติและนานาชาติมากขึ้น 

รวมทั้งส่งเสริมให้จดอนุสิทธิบัตรผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้จากการทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
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4. แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2563 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

แผนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 

พฤษภาคม 2563 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

แผนการผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พฤษภาคม 2563 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

แผนการรับนกัศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และผลลัพธ์ท่ีเกดิขึ้นกับนักศึกษา 

พฤษภาคม 2563 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพ
อาจารย์ และผลลัพธ์ท่ีเกดิกับอาจารย์ 

พฤษภาคม 2563 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

แผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน 

พฤษภาคม 2563 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

แผนการดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน 

พฤษภาคม 2563 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

 

ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องคป์ระกอบท่ี 6 

จุดเด่น 
            มีการออกแบบหลักสตูรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ ทําให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจาก
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีงานทํา ร้อยละ 100 เน่ืองจากตลาดแรงงานยังมีความต้องการบัณฑิตจากหลักสูตรเป็น
จํานวนมากสามารถประกอบธรุกิจส่วนตัวได้ และผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตท่ีจบการศึกษาของหลกัสตูร
อยู่ในระดีบดีมาก 
           หลักสตูรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาออกนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการนําเสนอ การถ่ายทอด และการให้คําปรึกษา ทําให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูก้าร
ปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอน 
           หลักสตูรมีแนวปฏิบัตท่ีิดีในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้านการทําวิจัยประกอบการ 
เรียน ส่งผลให้นกัศึกษามีเวลาในการเตรียมความพร้อมในการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในเวทีต่าง ๆ ได้  
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
           ปรับปรุงกระบวนการประเมินความพงึพอใจ และ/หรือเพ่ิมช่องทางการประเมิน แล้วนําข้อมูลทุกช่องทาง
มาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีชัดเจนและเท่ียงตรงมากขึ้น 
           ส่งเสรมิการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ไดพ้ฒันาตนเองตาม
ความเช่ียวชาญ และกําหนดช่วงเวลาท่ีชัดเจนในการให้อาจารย์เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

 



 

อาจารยผู์

1. อาจาร

2. อาจาร

3. อาจาร

4. อาจาร

5. อาจาร

ประธานห

ลายเซ็น 
 
เห็นชอบโ

ลายเซ็น 
 
เห็นชอบโ

ลายเซ็น 
 
เอกสารป

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลั

รย์ผูร้ับผิดชอบห

รย์ผูร้ับผิดชอบห

รย์ผูร้ับผิดชอบห

รย์ผูร้ับผิดชอบห

รย์ผูร้ับผิดชอบห

หลักสตูร : ผู้ช่ว

: __________

โดย : อาจารย์ 

: __________

โดย : ผู้ช่วยศาส

: __________

ประกอบรายงาน
สําเนารายงานร
วิธีการให้คะแน
ข้อสรุปผลการป
ข้อสรุปผลการป

รายงาน

ลักสูตร :  

หลกัสูตร  ลายเซ

หลกัสูตร  ลายเซ

หลกัสูตร  ลายเซ

หลกัสูตร  ลายเซ

หลกัสูตร  ลายเซ

ยศาสตราจารย์

____________

ดร.สุชวีรรณ  ย

____________

สตราจารย์ ดร.อ

____________

น 
รายวิชาทุกวิชา
นนตามกําหนดเ
ประเมินของบณั
ประเมินจากบคุ

นผลการประกันคุณ

ซ็น: ________

ซ็น: ________

ซ็น: ________

ซ็น: ________

ซ็น: ________

ย์ฐิติมาพร  หนูเน

____________

ยอยรู้รอบ  (รอง

____________

อนุมัติ  เดชนะ 

____________

 
เกณฑ์มาตรฐาน
ณฑิตที่จบการศึ
คคลภายนอก 

ณภาพการศึกษาภ

หลักส

____________

____________

____________

____________

____________

นียม 

_______ วันท่ีร

งคณบดีฝ่ายวิชา

_______ วันท่ีร

     (คณบดีคณ

_______ วันท่ีร

นทีใ่ช้ในการประ
กษาในปีที่ประเ

ภายใน และรายงา

สตรวิทยาศาสตรบั

_________วันท

_________วันท

_________วันท

_________วันท

_________วันท

รายงาน : 18 มิ

าการและประกั

รายงาน : 18 มิ

ณะวิทยาศาสตร์

รายงาน : 18 มิ

ะเมนิ 
เมิน 

นผลการดําเนินงา
ป

บัณฑิต สาขาวิชา

ที่รายงาน : 18 

ที่รายงาน : 18 

ที่รายงาน : 18 

ที่รายงาน : 18 

ที่รายงาน : 18 

ถุนายน 2563 

ันคุณภาพการศึ

ถุนายน 2563 

รแ์ละเทคโนโลยี

ถุนายน 2563 

านของหลักสตูร (ม
ประจําปีการศึกษา

คหกรรมศาสตร์

มิถุนายน 2563

มิถุนายน 2563

มิถุนายน 2563

มิถุนายน 2563

มิถุนายน 2563

ศึกษา) 

ยี) 

มคอ.7) 
า 2562 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายใน
จํานวน 6 องค์ประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคป์ระกอบท่ี ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรท่ีีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ 
         ปริญญาเอก 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารง
 ตําแหน่งทางวิชาการ 
4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการ

สอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเ้รยีน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ในปีการศึกษา 2562  สามารถสรุปผลการดําเนนิงานได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 

องค์ประ 
กอบท่ี ชื่อองคป์ระกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต 4.79 ดีมาก 
3 นักศึกษา 3.67 ดี 
4 อาจารย์ 4.33 ดีมาก 
5 หลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.00 ดี 
6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยขององคป์ระกอบท่ี 2 –6 4.12 ดีมาก 
หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบน้ันๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนินงานในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ. ซ่ึงการแปลผล จะเป็น

การอธิบายว่า  
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 - 2.00 น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

องคป์ระกอบท่ี 2 – องค์ประกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 

ผลการประเมิน 
คะแนนประเมินตนเอง ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ (% หรือ สัดส่วน) 
ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 4.01 คะแนน 
96.18 

4.58 คะแนน 4.58 คะแนน 
21 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละ 100 
100 

5 คะแนน 
5.00 คะแนน 100 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 5 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 3.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละ 60 
3 

X 100 = 60 5.00 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละ 60 
3 

X 100 = 60 5.00 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ร้อยละ 80 
5 

X 100 = 80 5.00 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 4 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 3.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ร้อยละ 100 
12 

X 100 = 100 5.00 คะแนน 
12 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4.00 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี 2 – 6 4.12 คะแนน 

ผลการประเมิน ดีมาก 
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114 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องคป์ระ 
กอบท่ี 

คะแนนผ่าน 
จํานวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1 ผ่านมาตรฐาน 
หลักสตูรได้
มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ย
ของทุกตัวบ่งช้ี

ใน
องค์ประกอบท่ี 

2 - 6 

2 - - 2.1, 2.2 
(4.58+5)/2 

4.79 ดีมาก 

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

- - 3.67 ดี 

4 3 
4.1, 4.2, 4.3 

(4 
(4+5+4)/3 

- - 4.33 ดีมาก 

5 4 5.1 
(4) 

5.2, 5.3, 
5.4 

(4+3+5)/3 

- 4.00 ดี 

6 1 - 6.1 
(4) 

- 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 
ผลการประเมิน 4.00 4.00 4.79 4.12 ดีมาก 

หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธข์องกระบวนการยอ่ย 
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
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115 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดแขง็และแนวทางเสริมเพ่ือการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 6 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้น เพ่ือผลักดันให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอย่ืนเสนอ
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง ทําให้ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 3 ท่าน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการย่ืนขอตําแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ท่าน และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 1 ท่าน 
 2. บัณฑิตมีงานทําร้อยละ 100 

3. มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   

4. การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรท่ีีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. วางแผนและหาข้อมูลงานประชุมวิชาการเพ่ือนําผลงานวิชาการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

 2. สนับสนุนให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรจดอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย 
3. หลักสูตรควรเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ อัตราการสําเร็จ

การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ควรให้ความสําคัญในการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือลงสู่ชุมชนเป็นการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สามารถ

นําสู่การบรกิารวิชาการได้อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีการตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมลูมากขึ้น 

2. ส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 3. หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนและกําหนดช่วงเวลาในการเข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 1. ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรเดยีวกัน
ของสถาบันอ่ืน 
 2. สร้างแรงจูงใจ/สนับสนุน/ให้สวัสดิการ/กําหนดความก้าวหน้าสายวิชาชีพท่ีเหมาะสมและตรงกับตาม 
ความต้องการจําเป็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือให้มีความยึดม่ันผกูพันต่อสถาบันและสร้างผลงานท่ีเป็น 
เลิศแกส่ถาบันตอ่ไป 

3. อาจารท่ีปรึกษาควรกํากับดูแลให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ค่อนข้างต่ํา จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมโดยให้รุ่นพ่ีช่วยติวให้กับรุ่นน้องในวิชาท่ีนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรยีนไปตามแผนการเรียน และสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. ปรับปรุงหลักสตูรให้นักศึกษาได้เรียนรูเ้กี่ยวกับวิชาหลกัการประกอบการธรุกิจอาหารออนไลน์เพ่ิมขึ้น 
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116 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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117 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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122 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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123 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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124 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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125 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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126 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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