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คํานํา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2563  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวน

ไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามที่กําหนด สาระสําคัญในรายงานฉบับน้ี ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร รายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตร และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หวังเปนอยางย่ิงวารายงานผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 

2563 จะเปนเอกสารแสดงขอมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรในการประเมินคุณภาพ ซึ่งจะนําไปสู

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แตละตัว

บงช้ีใหมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

เปนหลักสูตรที่ไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555 เพื่อใหสอดคลอง

กับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560–2564) มีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน และอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตาม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด บริหารจัดการ

หลักสูตรโดยมุงเนนศักยภาพของนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรเปนสําคัญ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
องคประกอบที่ 1 1 ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
องคประกอบที่ 2  2 4.85 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3  3 3.67 ดี 
องคประกอบที่ 4  3 4.67 ดีมาก 
องคประกอบที่ 5  4 4.00 ดี 
องคประกอบที่ 6 1 4.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 14 4.21 ดีมาก 
 

จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. กรรมการหลักสูตรมีการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

2. การนําเสนอผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง ไดพัฒนารูปแบบการนําเสนอจากแบบโปสเตอรเปน

แบบปากเปลามากข้ึน หลักสูตรควรสงเสริมใหสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติเพิ่มข้ึน 

3. บัณฑิตมีงานทํารอยละ 100 

 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. หาวิธีแกไขการถอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

2. เพิ่มการนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2563 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 หลักสูตร  25491641100895 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)    : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

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

1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 

2559 เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรหลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงสภาพความตองการของผูใชบัณฑิต 

           สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เริ่มใชกับนักศึกษาต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดดําเนินการเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร โดยสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขแลว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 

7 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแกไข ขอปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสูตร เปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจําหลักสูตร และขอเพิ่มอาจารยผูสอน ดังน้ี 

1. เปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 4 นางสาว 

วิภาวรรณ   วงศสุดาลักษณ  เน่ืองจากลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสลับลําดับ เพื่อความ

เหมาะสมในการบริหารหลักสูตร ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 
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2.  เปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตรลําดับที่ 2 นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม และลําดับที่ 3 นายพรชัย  พุทธรักษ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของหลักสูตร 

 3. เพิ่มอาจารยผูสอน ลําดับที่ 9 และ 10 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความ

เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

สาระในการปรับปรุงแกไข 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

                     1.1 เปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ 4 

เดิม                นางสาววิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ 
เปลี่ยนเปน      นางสาวสุรียพร  กังสนันท  

                    1.2 เปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ 5 

เดิม                นางสาวสุรียพร  กังสนันท 

เปลี่ยนเปน      นางสาวสิริมาภรณ  วัชรกุล  

   1.3 เปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ 2  

นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 

                              เดิม                อาจารย 
                                          เปลี่ยนเปน      ผูชวยศาสตราจารย 
                     1.4 เปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ 3 นาย
พรชัย  พุทธรักษ 
                                          เดิม                อาจารย 
                                          เปลี่ยนเปน      ผูชวยศาสตราจารย 

เดิม 

ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางทัศนา  ศิริโชต ิ
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

   อุดมศึกษา 
   คหกรรมศาสตรศึกษา 
   คหกรรมศาสตร 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  มหาวิทยาลัย           
  ศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร 

2549 
2534 
2527 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

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

อาจารย วท.ม. 
  
วท.บ. 
  

คหกรรมศาสตร 
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตรทั่วไป 
 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
  
2550 

3 นายพรชัย  พุทธรักษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ศศ.ม. 
ค.บ. 
  
อ.วท. 

คหกรรมศาสตรศึกษา 
คหกรรมศาสตร 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
วิทยาศาสตร (การ
อาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
2547 
  
2544 

4 นางสาววิภาวรรณ 
วงศสุดาลักษณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
  
วท.บ. 
  

วิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ 
วิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553 
  
2549 

5 นางสาวสุรียพร    
กังสนันท 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
  
วท.ม. 
วท.บ. 

อาหารเพื่อสุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 
  
2550 
2547 

เปล่ียนเปน 

ช่ือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางทัศนา  ศิริโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

อุดมศึกษา 
คหกรรมศาสตรศึกษา 
คหกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2534 
2527 
  

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

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
  
วท.บ. 
  

คหกรรมศาสตร 
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตรทั่วไป  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
  
2550 

3 นายพรชัย  พุทธรักษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
ค.บ. 
  
อ.วท. 

คหกรรมศาสตรศึกษา 
คหกรรมศาสตร 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
วิทยาศาสตร (การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
2547 
  
2544 

4 นางสาวสุรียพร    
กังสนันท 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
  
วท.ม. 
วท.บ. 

อาหารเพื่อสุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 
  
2550 
2547 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

5 นางสาวสิริมาภรณ  
วัชรกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2560 
2555 
2552 

                     2. อาจารยประจําหลักสูตร            
                        2.1 เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 4 
                      เดิม                นางสาววิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ 

เปลี่ยนเปน       นางสาวสุรียพร  กังสนันท 
                2.2 เปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 5 

เดิม                นางสาวสุรียพร  กังสนันท 
เปลี่ยนเปน       นางสาวสิริมาภรณ  วัชรกุล 

                2.3 เปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 2  
นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
                                          เดิม                อาจารย 
                                          เปลี่ยนเปน       ผูชวยศาสตราจารย 
          2.4 เปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 3 นายพรชัย  
พุทธรักษ 
                                          เดิม                อาจารย 
                                          เปลี่ยนเปน       ผูชวยศาสตราจารย 
เดิม 
ชื่อ  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบันท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ปที ่
สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางทัศนา  ศิริโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. 
 
ศศ.ม. 
  
กศ.บ. 

อุดมศึกษา 
 
คหกรรมศาสตร-
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
 
2534 
  
2527 

24 24 24 24 24 

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

อาจารย วท.ม. 
  
  
วท.บ. 

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

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
  
  
2550 
  
  

30 30 30 30 30 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบันท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ปที ่
สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

3 นายพรชัย  
พุทธรักษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ศศ.ม. 
  
ค.บ. 
  
  
อ.วท. 

คหกรรมศาสตร-
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร 
(เกียรตินิยมอันดับ 
2) 
วิทยาศาสตร 
(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
  
สถาบันราชภัฏ
ภูเก็ต 

2552 
  
2547 
  
  
2544 

30 30 30 30 30 

4 นางสาววิภาวรรณ 
วงศสุดาลักษณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
  
  
วท.บ. 

วิทยาศาสตรการ
อาหารและ
โภชนาการ 
วิทยาศาสตรการ
อาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
  
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
  

2553 
  
  
2549 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวสุรียพร   
กังสนันท 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
  
วท.ม. 
  
วท.บ. 

อาหารเพื่อสุขภาพ
และโภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
 
อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2557 
  
 2550 
  
2547 

30 30 30 30 30 

เปลี่ยนเปน 
ชื่อ  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุ
ฒิ 

วิชาเอก/สาขา 
สถาบันท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ปท่ี 
สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน (ข้ันตํ่า) 
(ชม./สัปดาห/ปการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางทัศนา  ศิริโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. 
 
ศศ.ม. 
  
กศ.บ. 

อุดมศึกษา 
 
คหกรรมศาสตร
ศึกษา 
คหกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
 
2534 
  
2527 

24 24 24 24 24 

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

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
  
  
วท.บ. 

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

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
  
  
2550 
  
  

24 24 24 24 24 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุ
ฒิ 

วิชาเอก/สาขา 
สถาบันท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ปท่ี 
สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน (ข้ันตํ่า) 
(ชม./สัปดาห/ปการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 

3 นายพรชัย  
พุทธรักษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
  
ค.บ. 
  
  
อ.วท. 

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

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
  
สถาบันราชภัฏ
ภูเก็ต 

2552 
  
2547 
  
  
2544 

24 24 24 24 24 

4 นางสาวสุรียพร    
กังสนันท 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
  
  
วท.ม. 
  
วท.บ. 

อาหารเพื่อ
สุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
 
อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
  
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2557 
  
  
2550 
  
2547 

24 24 24 24 24 

5 นางสาวสิริมาภรณ
วัชรกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2560 
 
2555 
 
2552 

24 24 24 24 24 

  3. อาจารยผูสอน           
             3.1 เพิ่มอาจารยผูสอน ลําดับที่ 9 และ 10 
                      เดิม             1. นางทัศนา  ศิริโชติ 
                                     2. นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
                                      3. นายพรชัย  พุทธรักษ 
                                    4. นางสาววิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ 
                                       5. นางสาวสุรียพร  กังสนันท 
                                      6. นายเสรี  ชะนะ 
                                      7. นางสาวนพมาศ  รมเกตุ 
                                      8. นางมณี  อินทพันธ 
                      เปลี่ยนเปน      1. นางทัศนา  ศิริโชติ 
                                     2. นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
                                 3. นายพรชัย  พุทธรักษ 
                                        4. นางสาวสุรียพร  กังสนันท 
                                         5. นายเสรี  ชะนะ 
                                      6. นางสาวนพมาศ  รมเกตุ 
                                       7. นางมณี  อินทพันธ 
                                         8. นางสาวเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต 
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9. นางสาวสิริมาภรณ  วัชรกุล 
                             10. นายวันฉัตร  ศิริสาร  

2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปท่ีผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 มีความ
หลากหลายหรือเพิ่มมากข้ึน อาจเปน
โครงการที่หลักสูตรเปนผูดําเนินการเองโดย
ไมเปนโครงการที่อิงกับคณะ เสริมสราง
ทักษะทางดานที่นักศึกษาควรเพิ่ม เชน การ
คิดวิเคราะห เทคโนโลยี ภาษา เปนตน 

หลักสูตรจัดโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณ
วิชาชีพทางคหกรรมศาสตรที่ปรับรูปแบบของ
โครงการใหเปนลักษณะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โดยนักศึกษาเปนผูดําเนินการโครงการเองต้ังแต
เริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ 

หาวิธีการแกไขการถอนรายวิชาที่เปน
วิทยาศาสตรบริสุทธ์ิ 

หลักสูตรจัดกิจกรรมสอนเสริมใหกับนักศึกษาใน
ลักษณะการเสริมความรูกอนสอบ โดยอาจารย
ผูเช่ียวชาญ 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางทัศนา  ศิริโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. 
  
ศศ.ม. 
  
กศ.บ. 

อุดมศึกษา 
  
คหกรรมศาสตรศึกษา 
  
คหกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
  
2534 
  
2527 
  
  

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

อาจารย วท.ม. 
  
วท.บ. 
(เกียรตินิยม) 

คหกรรมศาสตร 
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตรทั่วไป 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
  
2550 

3 นายพรชัย  พุทธรักษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ศศ.ม. 
  
ค.บ. 
(เกียรตินิยม) 
อ.วท. 

คหกรรมศาสตรศึกษา 
  
คหกรรมศาสตร 
  
วิทยาศาสตร (การอาหาร) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
  
2547 
  
2544 

4 นางสาววิภาวรรณ 
วงศสุดาลักษณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
  
วท.บ. 
  

วิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ 
วิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2554 
  
2549 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

5 นางสาวสัลวา  ตอป 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
  
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
  
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2553 
  
2546 
  

     3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปจจุบัน) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางทัศนา  ศิริโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. 
ศศ.ม. 
  
กศ.บ. 

อุดมศึกษา 
คหกรรมศาสตรศึกษา 
  
คหกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2534 
  
2527 
  

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

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
  
วท.บ. 
(เกียรตินิยม) 

คหกรรมศาสตร 
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตรทั่วไป 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
  
2550 

3 นายพรชัย  พุทธรักษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
  
ค.บ. 
(เกียรตินิยม) 
อ.วท. 

คหกรรมศาสตรศึกษา 
  
คหกรรมศาสตร 
  
วิทยาศาสตร  
(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
  
2547 
  
2544 

4 นางสาวสุรียพร    
กังสนันท 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
  
วท.ม. 
  
วท.บ. 

อาหารเพื่อสุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
  
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2557 
  
2550 
  
2547 

5 นางสาวสิริมาภรณ  
วัชรกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
  
วท.ม. 
  
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
  
จุลชีววิทยา 
  
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2560 
2555 
2552 
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4. อาจารยผูสอน 

      4.1 อาจารยประจํา 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ปที ่
สําเร็จ

การศึกษา 

 

 

1 นางทัศนา  ศิริโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. 
 
ศศ.ม. 
 
กศ.บ. 

อุดมศึกษา 
 
คหกรรมศาสตรศึกษา 
 
คหกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
 
2534 
  
2527 

  

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

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
  
 วท.บ. 

คหกรรมศาสตร 
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตรทั่วไป 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

2553 
  
2550 
  

  

3 นายพรชัย  
พุทธรักษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
  
ค.บ. 
 
 อ.วท. 

คหกรรมศาสตร-ศึกษา 
คหกรรมศาสตร 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 
วิทยาศาสตร 
(การอาหาร) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2552 
  
2547 
  
2544 

  

4 นางสาวสุรียพร   
กังสนันท 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
  
 วท.ม. 
  
วท.บ. 

อาหารเพื่อสุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
 
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 

2557 
  
2550 
  
2547 

  

5 นายเสรี  ชะนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
  
 วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  
วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2549 
  
2542 

  

6 นางสาวนพมาศ  
รมเกต ุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ศษ.ม 
 
วท.บ. 

สงเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 (สงเสริมสุขภาพเด็ก) 

มหาวิทยาลัยสงขล
นครินทร 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
 
2543 

  

7 นางสาวมณี  
อินทพันธ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ศศ.ม. 
  
 ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ
เปนภาษานานาชาต ิ
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขล
นครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขล
นครินทร 

2553 
  
2532 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ปที ่
สําเร็จ

การศึกษา 

 

 

8 นางสาวสิริมาภรณ  
วัชรกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขล
นครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขล
นครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขล
นครินทร 

2560 
 
2555 
 
2552 

  

9 นายวันฉัตร  ศิริสาร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย Ph.D. 
  
M.Sc. 
  
วท.บ. 

Medicine 
  
Medical 
Microbiology 
ชีววิทยา 

The University of 
Manchester 
The University of 
Manchester 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561 
  
2557 
  
2555 

  

  4.2 อาจารยพิเศษ ไมม ี

5. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563 หนา 13 
 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1    การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย 

สกอ. 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ  โทรศัพท  : 0896595459 

ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ  โทรศัพท  : 0896595459 

การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2563 

 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
ผาน ไมผาน 

✓   1.จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตร ี
     หลักสูตรมีจํานวน 5 คน และเปนอาจารยประจําหลักสูตรเดียวตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ ดังน้ี 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

1 นางทัศนา  ศิริโชต ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย 

ค.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

อุดมศึกษา 
คหกรรมศาสตรศึกษา 
คหกรรมศาสตร 

2 นางฐิติมาพร  ศรีรักษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
  
วท.บ. 
(เกียรติ
นิยม) 

คหกรรมศาสตร 
(อาหารและโภชนาการ) 
คหกรรมศาสตรทั่วไป 

3 นายพรชัย  พุทธรักษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
ค.บ. 
(เกียรติ
นิยม) 

อ.วท. 

คหกรรมศาสตรศึกษา 
คหกรรมศาสตร 
  
 
วิทยาศาสตร  
(การอาหาร) 

4 นางสาวสุรียพร         
กังสนันท 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

อาหารเพ่ือสุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

5 นางสาวสิริมาภรณ      
วัชรกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
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เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.1-1 คําสั่งแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร.pdf 
1.1.1-2 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ.pdf 
1.1.1-3 มคอ.2.pdf 

✓   2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตร ี
     คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 
     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทาง  วิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 5 คน ดังน้ี 

ที่ ขอมูลพื้นฐาน ช่ือ-สกุลอาจารย 
ช่ือผลงานวิชาการ/

งานสรางสรรค 

1 บทความวิชาการ ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 
ระหวางวันที่ 1-2 เมษายน 
2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา 

ฐิติมาพร ศรีรักษ การพัฒนาผลิตภัณฑ
ปนขลิบไสเห็ดใชแปง
สาคูทดแทนแปงสาลี 

2 บทความวิชาการ ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 
ระหวางวันที่ 1-2 เมษายน 
2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา 

ฐิติมาพร ศรีรักษ 
ทัศนา ศิริโชติ 

การศึกษาปริมาณของ
มันเทศที่ใชทดแทน
แปงสาลีในผักแผนอบ
กรอบ 

3 บทความวิชาการ ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 
ระหวางวันที ่1-2 เมษายน 
2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา 

พรชัย พุทธรักษ การพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมไขทดแทนแปง
สาลีดวยแปงสาคูเสริม
จําปาดะ 

4 บทความวิชาการ ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจําป 
2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564  

สิริมาภรณ วัชรกุล ฤทธ์ิของสารสกัด
สมุนไพรตานเชื้อ
แบคทีเรียกอโรคในชอง
ปาก 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน ช่ือ-สกุลอาจารย 
ช่ือผลงานวิชาการ/

งานสรางสรรค 

5 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขายอุดมศึกษา
ภาคใต ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 
6-7 กุมภาพันธ 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

สุรียพร กังสนันท การศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคและการ
ยอมรับของผูบริโภคใน
ผลิตภัณฑโดนัทเคกที่
ใชกากถั่วเหลือง
ทดแทนแปงสาลีและ
นํ้านมถั่วเหลืองทดแทน
นมวัวในอําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.2-1 คําสั่งแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร.pdf 
1.1.2-2 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ.pdf 
1.1.2-3 มคอ.2.pdf 

✓   3. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
ปริญญาตร ี
     คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอน มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง ไม
จํากัดจํานวนและประจําไดมากกวา 1 หลักสูตร 
     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คือ 
     1.  รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
     2.  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ 
     3.  ผศ.พรชัย  พุทธรักษ 
     4.  ผศ.ดร.สุรียพร  กังสนันท 
     5.  อ.ดร.สิริมาภรณ  วัชรกุล 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.3-1 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ.pdf 
1.1.3-2 มคอ.2.pdf 

✓   4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
ปริญญาตร ี
    อาจารยผูสอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาคหกร
รมศาสตรหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน ทั้งน้ี
หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได 
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     อาจารยผูสอน ประจําปการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 9 คน และเปนไป
ตามเกณฑ 
     1. รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
     2. ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ 
     3. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ 
     4. ผศ.ดร.สุรียพร  กังสนันท 
     5. อ.เสรี  ชะนะ 
     6. อ.มณี  อินทพันธ 
     7. อ.ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต 
     8. อ.ดร.สิริมาภรณ  วัชรกุล 
     9. อ.ดร.วันฉัตร  ศิริสาร 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.4-1 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ.pdf 
1.1.4-2 มคอ.2.pdf 

✓   10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
ปริญญาตร ี
     หลักสูตรอยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 5 ป 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.10-1 แผนการปรับปรุงหลักสูตร.pdf 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สกอ. 

ผาน 
ผาน 
⬜ ไมผาน 

⬜ ผาน 
⬜ ไมผาน 

บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” 
คะแนนเปนศูนย 
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หมวดที่ 2 อาจารย 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท   โทรศัพท  : 0829796272 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท   โทรศัพท  : 0829796272 
การจัดเก็บขอมูล  :  ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานที่หลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ประเด็นเปาหมาย :  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีอัตรากําลงัเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและมีคุณสมบัติตรงตามที่
สกอ.กําหนด 
ผลการดําเนินงาน 

 ระบบ กลไก 

หลักสูตรมีการวางระบบและกลไกในการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร โดยทบทวน
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดานคุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการและประสบการณในการทํางาน ระบบการแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการวาง
ระบบการดําเนินงานเพื่อแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังน้ี 

1. กรณีที่มีการยกรางหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรจะตอง 
พิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของสกอ. แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
เสนอขออนุมัติหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยและสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อขอรับการรับรองหลักสูตร 

2. ในกรณีที่หลักสูตรกําลังดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยู และจําเปนตองมี 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรตองดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) โดยจะตองพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มาทดแทนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชนเดียวกัน แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. เมื่อมีอาจารยใหมเขามาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะมีการเตรียม 
ความพรอมใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมโดยการปฐมนิเทศและแตงต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยูเดิมเปนอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดและ
การดําเนินงานของหลักสูตร เพื่อใหกลไกการดําเนินงานของหลักสูตรไปเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ีการรับอาจารยใหมของหลักสูตรมีระบบและกลไก ดังน้ี 
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1) หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติทั้งดาน 
คุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรูความสามารถ ประสบการณที่จะตองสอดคลองกับความ
ตองการของหลักสูตรและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. แลวแจงไป
ยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อดําเนินการ 

2) มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารยตามคุณสมบัติที่หลักสูตร 
กําหนด และดําเนินการคัดเลือกอาจารยโดยการสอบทั้งสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอน
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบทุกข้ันตอนและ
มอบหมายใหหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมในทุกข้ันตอนเชนเดียวกัน อาทิ
เชน การออกขอสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ และการสอบสอน 

3) คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑ 
ที่กําหนดข้ึน และนําขอสรุปที่ไดสงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อประกาศผลการคัดเลือกตอไป 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการหลักสูตรศึกษาวิเคราะหคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยสํานักงานมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. คณะกรรมการหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตาม 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดังน้ี 

2.1 จํานวนและคุณวุฒิอาจารยตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอด 
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ซึ่งจะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอนไม
นอยกวา 5 คน 

2.2 ทางหลักสูตรไดจัดอาจารยที่เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่ง 
เปนผูมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 คน และเปนผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 
จํานวน 1 คนและระดับผูชวยศาสตราจารยจํานวน 3 คน 

3. คณะกรรมการหลักสูตรสํารวจอาจารยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเสนอช่ืออาจารยที่มีคุณสมบัติ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณารับรอง สําหรับในกรณีที่ไมเห็นชอบคณะกรรมการ
หลักสูตรจะพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑใหมอีกครั้ง ในกรณีที่เห็นชอบจะทําการแตงต้ังตอไป 

4. คณะกรรมการหลักสูตรประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
5. คณะกรรมการหลักสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาใหมีความชัดเจน  
6. เน่ืองจากในปการศึกษา 2565 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีกําหนด 

เกษียณอายุราชการ 1 ทาน คือ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ หลักสูตรจึงไดมีการวางแผนขออัตรากําลัง
เพื่อทดแทนอาจารยเกษียณโดยหลักสูตรไดมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในครั้งที่ 
8/2563 เพื่อกําหนดคุณสมบัติดานคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรูความสามารถ 
ประสบการณที่สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร โดยกรรมการหลักสูตรฯ มีมติใหกําหนด
คุณสมบัติประจําตําแหนง คือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาโภชนศาสตร หรือ อาหาร
และโภชนาการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขา 
คหกรรมศาสตร มีความสามารถหรือประสบการณในการประกอบอาหารและไดย่ืนขอขออนุมัติ
จัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการประเภทพนักงานประจําตามสัญญาจํานวน 1 อัตราแลวย่ืนขอ
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อัตรากําลังไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อดําเนินการ ผลการดําเนินการตามระบบกลไก
ดังกลาวพบวา การย่ืนขออัตรากําลังไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยทางมหาวิทยาลัยไดนํา
เรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังฯ ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 และที่ประชุมมีมติไมเห็นชอบเน่ืองจากในปการศึกษา 
2563 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมีอาจารยประจําหลักครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรแลวและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานไดเพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานหลักที่ไดรับ
ปมอบหมาย จึงพิจารณาใหย่ืนขออัตรากําลังใหมอีกครั้งในปลายปงบประมาณ 2564 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากหลักสูตรมีการย่ืนขออัตรากําลังที่เร็วเกินไป  

 มีการประเมินกระบวนการ 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบครบ 5 ทานตามคําสั่งแตงต้ัง 
กรรมการหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ ๓๘๖/๒๕๖๔ และมีคุณสมบัติเปนไปตาม
เกณฑของหลักสูตรอยางครบถวน  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาไดจัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษา ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตร มีผลการประเมินดังน้ี 
การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร Mean ระดับ 
1. ระบบการรับอาจารยใหมมีกระบวนการที่ชัดเจนเหมาะสม 5.00 มากที่สุด 
2. การกําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่รับมามีความสอดคลองกับ
บริบทของหลักสูตร 

5.00 มากที่สุด 

3. กลไกการคัดเลือกอาจารยใหมเหมาะสม โปรงใส 5.00 มากที่สุด 
4. ระบบและการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรมีกระบวนการที่
ชัดเจนเหมาะสม 

4.60 มากที่สุด 

รวม 4.90 มากท่ีสุด 
เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบไดประเมินผล พบวา ความพึงพอใจของ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร อยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.90 

จากการสงนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพทั้งดานโภชนาการ (เขารับการ 
ฝกประสบการณ ในฝายโภชนาการของโรงพยาบาล) และทางดานอาหาร (เขารับการฝก
ประสบการณในฝายครัวของโรงแรม) ทําใหพบวา สถานการณในปจจุบันที่เกิดโรคระบาด สถาน
ประกอบการตองมีการปรับตัว ลดพนักงาน หากบัณฑิตที่จบสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพดาน
อาหารไดหลักสูตรพิจารณาวาอาจทําใหมีความมั่นคงในอาชีพสําหรับบัณฑิตมากข้ึน นอกจากน้ี
หากบัณฑิตตองการทํางานในสายอาชีพนักโภชนาการของโรงพยาบาลบัณฑิตตองผานการฝกงาน
ในโรงพยาบาลอยางนอย 900 ช่ัวโมงและมีความเขมแข็งในเน้ือหาวิชาการดานโภชนาการ เพื่อเปน
หน่ึงในคุณสมบัติของการย่ืนสอบใบประกอบวิชาชีพ นักกําหนดอาหารวิชาชีพ (Certified 
Dietitian of Thailand : CDT) จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับโภชนาการในโรงพยาบาล
ไดอยางมานคง จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนสาเหตุใหหลักสูตรไดนํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุง
รายละเอียดของระบบและกลไกในการรับและแตงต้ังอาจารยใหมเพื่อใหระบบและกลไกมีความ
ชัดเจนมากข้ึน อาจารยใหมมีคุณสมบัติที่จะสามารถผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของ
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ผูใชบัณฑิตมากข้ึน โดยกําหนดคุณสมบัติใหอาจารยใหมเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาโภชนศาสตร หรือ อาหารและโภชนาการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตองสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขาคหกรรมศาสตร มีความสามารถหรือประสบการณในการประกอบ
อาหาร ทั้งน้ีเพื่อเปนกําลังสงเสริมใหหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนใหสามารถผลิตบัณฑิตที่
ใกลเคียงกับความตองการของผูใชบัณฑิตใหไดมากที่สุด 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

การวางแผนขออัตรากําลังของหลักสูตรมีการดําเนินการที่เร็วเกินไป ทําใหไม 
สอดคลองกับกระบวนการสรรหาอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการวางแผนกําหนดของ
อัตรากําลังใหมในปลายปงบประมาณ 2564  

หลักสูตรไดมีการปรับปรุงรายละเอียดของระบบและกลไกในการรับและแตงต้ัง 
อาจารยใหม โดยการระบุคุณสมบัติของอาจารยใหมใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบันของหลักสูตร
มากข้ึน โดยเพิ่มรายละเอียดของคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ที่มีการ
กําหนดคุณสมบัติทั้งดานคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรูความสามารถ ประสบการณที่
จะตองสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร เปน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
โภชนศาสตร หรือ อาหารและโภชนาการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตองสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือโทในสาขาคหกรรมศาสตร มีความสามารถหรือประสบการณในการประกอบ
อาหาร ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความตองการของผูใชบัณฑิต 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิง 
ประจักษยืนยัน 
            หลักสูตรไดมีการปรับปรุงรายละเอียดระบบและกลไกในการรับและแตงต้ัง      
อาจารยใหมใหสอดคลองกับบริบทของหลักสูตรมากข้ึน  

สรุปเปาหมายการดําเนินงาน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีอัตรากําลังเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและมีคุณสมบัติตรง

ตามที่สกอ.กําหนด  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.1-1 รายงานการประชุม 8/2563 
4.1.1-2 รายงานการประชุม 1/2564 
4.1.1-3 บันทึกขอความไมเห็นชอบการขออัตรากําลัง 
 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :  
        1.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดไว 
        2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานสอน งานพัฒนานักศึกษาและงานวิชาการ 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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ครบตามที่ไดรับมอบหมาย 
        3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหาร อยูในระดับมาก 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการบริหารอาจารย ดังน้ี 

 ระบบการบริหารอาจารย 
1. หลักสูตรกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

2. หลักสูตรกําหนดภาระงานสอนรายวิชาที่รับผิดชอบใหอาจารยผูสอนสอดคลองกับ 

ความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณของอาจารยผูสอน 

3. หลักสูตรบริหารงานใหอาจารยแตละทานไดมีภาระงานครอบคลมุทุกภารกิจตามเกณฑ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยสํารวจความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ

การบริหารหลักสูตร 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมทบทวนการบริหารอาจารย 

6. หลักสูตรนําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหาร

อาจารย 

จากระบบการบริหารอาจารยขางตนสามารถจําแนกกลไกการบริหารอาจารยเปนประเด็น
ยอยได ดังน้ี 

1) ดานการบริหารอัตราการกําลังอาจารย: คณะกรรมการหลักสูตรมีการ 
วางแผนดานอัตรากําลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยพิจารณาจํานวน
ภาระงานสอนของอาจารย แผนการลาศึกษาตอของอาจารย ขอมูลเวลาเกษียณ และอัตราการคงอยู
ของอาจารย  

2) ดานการบริหารบทบาทและหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2.1) การบริหารภาระงานสอน คณะกรรมการหลักสูตรฯ กําหนดใหมีการประชุม 

เพื่อช้ีแจงภาระบทบาท หนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตรดานภาระงานสอน  
2.2) ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา: คณะกรรมการหลักสูตรฯ ตองมีประชุม 

รวมกับ 
อาจารยผูสอนในหลักสูตร เพื่อช้ีแจงภาระบทบาทหนาที่ของอาจารยประจํา 

หลักสูตรดานการพัฒนานักศึกษา 
2.3) ภาระงานตามพันธกิจอื่น ๆ: กรรมการหลักสูตรฯ กําหนดใหมีการประชุม 

เพื่อวางแผนเกี่ยวกับภาระงานดานการวิจัยของอาจารย โดยมีการประชาสัมพันธแหลงสนับสนุนทุน
การวิจัย และกํากับใหอาจารยในหลักสูตรทําผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง 

2.4) ภาระงานประกันคุณภาพ: กําหนดใหคณะกรรมการหลักสูตรฯ และอาจารย 
ผูสอนประชุมรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนในการทํารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร รวมทั้ งมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลแตละ
องคประกอบ 

2.5) การพัฒนาตนเอง: กําหนดใหมีการพิจารณางบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ 
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กับการพัฒนาอาจารยที่ไดรับจัดสรรจากคณะฯ จํานวน 10,000 บาทตอคน เพื่อกําหนดทิศทางการ
สงเสริมอาจารยใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3) การประเมินระบบบริหารอาจารย 
3.1) กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําแบบรายงานการประเมิน 

ตนเอง 2 ครั้งในแตละรอบปการศึกษา 
3.2) กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินความพึงพอใจตอการ 

บริหารหลักสูตรผานระบบประเมินที่จัดทําและรายงานผลโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3.3) กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวนระบบการ 

บริหารอาจารยโดยใชขอมูลจาก 3.1 และ 3.2 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
1. ดานการบริหารอัตราการกําลังอาจารย: คณะกรรมการหลักสูตรมีการ 

ประชุมเพื่อวางแผนดานอัตรากําลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดย
พิจารณา จํานวนภาระงานสอนของอาจารย แผนการลาศึกษาตอของอาจารย ขอมูลเวลาเกษียณ 
และอัตรา การคงอยูของอาจารย จากแผนบริหารและพัฒนาอาจารย 

2. ดานการบริหารบทบาทและภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร  
2.1 การบริหารภาระงานสอน : คณะกรรมการหลักสูตรฯ ไดมีการประชุมเพื่อ 

ช้ีแจงภาระบทบาท หนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตรดานภาระงานสอน โดยใหความสําคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome :ELO) 
เปนสําคัญ ดังน้ี 

1) ติดตาม กํากับและทวนสอบการจัดทํารายละเอียดแผนการสอน มคอ.3 – 4  
ใหอาจารยผูสอนสงกอนเปดภาคการศึกษา 

2) ติดตาม กํากับและทวนสอบการจัดทํารายงานผลการสอน มคอ.5 – 6 ให 
อาจารยผูสอนสงภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา 

3) กรรมการหลักสูตรฯ รวมกันจัดทํารายงานผลหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60  
วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

4) กรรมการหลักสูตรฯ มีหนาที่ทวนสอบขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค  
และผลการเรียนของนักศึกษาทุกรายวิชา 

2.2 ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา: คณะกรรมการหลักสูตร ประชุมรวมกับ 
อาจารยผูสอนในหลักสูตร เพื่อช้ีแจงภาระบทบาท หนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตรดานการพัฒนา
นักศึกษาดังน้ี 

1) แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา โดยแตงต้ังอาจารยในหลักสูตรใหเปนที่ปรึกษาของ 
นักศึกษาทุกช้ันปตลอดจนกํากับ ติดตามการใหคําปรึกษาของอาจารยทีป่รึกษาทุกช้ันป เพื่อรับทราบ
และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาที่พบในนักศึกษาแตละช้ันป 

2) แตงต้ังอาจารยนิเทศนักศึกษาฝกงานช้ันปที่ 4 โดยคํานึงถึงสัดสวนที ่
เหมาะสมระหวางจํานวนนักศึกษาและอาจารย 

2.3 ภาระงานตามพันธกิจอื่น ๆ: กรรมการหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อวางแผน 
เกี่ยวกับภาระงานดานการวิจัยของอาจารย โดยมีการประชาสัมพันธแหลงสนับสนุนทุนการวิจัย และ
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กํากับใหอาจารยในหลักสูตรทําผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
2.4 ภาระงานประกันคุณภาพ : คณะกรรมการหลักสูตร และอาจารยผูสอน 

ประชุมรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนในการทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร รวมทั้งมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลแตละองคประกอบ 

  2.5 การพัฒนาตนเอง: กรรมการหลักสูตรรวมกันพิจารณางบประมาณในสวนที่ 
เกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารยที่ไดรับจัดสรรจากคณะฯ เพื่อกําหนดทิศทางการสงเสริมอาจารยให
เขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตลอดจนสงเสริมพัฒนา
อาจารยดานงานวิจัย สนับสนุนใหอาจารยไดเขารวมหรือนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึงหลักสูตรไดประชุมและมีการทบทวนเพื่อบริหารจัดการอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ  
  3. การประเมินระบบบริหารอาจารย 

 3.1 อาจารยประจําหลักสูตรจัดทําแบบรายงานการประเมินตนเอง 2 ครั้งในป 
การศึกษา 2563 และจัดสงใหกับประธานหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย  

3.2 อาจารยประจําหลักสูตรประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรผาน 
ระบบประเมินที่จัดทําและรายงานผลโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.3 กรรมการหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อทบทวนระบบการบริหารอาจารยโดยใช 
ขอมูลจาก 3.1 และ 3.2  

•       มีการประเมินกระบวนการ 
 1. ดานการบริหารอัตราการกําลังอาจารย: คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
วางแผนดานอัตรากําลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยพิจารณาจํานวน
ภาระงานสอนของอาจารย แผนการลาศึกษาตอของอาจารย ขอมูลเวลาเกษียณ และอัตราการคงอยู
ของอาจารย โดยในปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีอัตรากําลังครบตามเกณฑมาตรฐาน 
 2. ดานการบริหารบทบาทและภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร 

 2.1 การบริหารภาระงานสอน : คณะกรรมการหลักสูตรฯ ไดมีการประชุมเพื่อ 
ช้ีแจงภาระบทบาท โดยไดกําหนดวางแผนการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
ใหมีภาระงานสอนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ งขอกําหนดภาระงานของอาจารย
ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ภาระงานสอน งานวิจัยแลศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นๆตามพันธกิจ 
โดยกําหนดสัดสวนภาระงาน ดานผลสัมฤทธ์ิของงาน (รอยละ 70) ดังน้ี 
 - ภาระงานสอน (รอยละ 30) 

กรณีอาจารยไมมีงานนิเทศ จะตองมีภาระงานสอนไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง/สัปดาห 
กรณีอาจารยมีงานนิเทศ จะตองมีภาระงานสอนไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง/สัปดาห 
- งานวิจัย (รอยละ 17) 
- งานบริการวิชาการ (รอยละ 15) 
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (รอยละ 2) 
- ภาระงานอื่น ๆ (รอยละ 5) ไดแก งานควบคุมงานวิจัยและวิทยานิพนธ งานพัฒนา

นักศึกษา งานพัสดุ งานตามคําสั่งเฉพาะกิจ และงานพัฒนาตนเอง 
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- งานประกันคุณภาพหนวยงาน (รอยละ 1)  
 การกําหนดสัดสวนภาระงานของอาจารย จัดใหมีการยืดหยุนเหมาะสมตามเงื่อนไขความ
จําเปนจําเปนของอาจารยแตละทานที่มีตอภาระงานไมเทากัน ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติของ
อาจารย ทักษะประสบการณและภาระงานอื่นๆ ที่ตองรับผิดชอบ ดังน้ี 

รายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร 

ภาระงานสอน (ชั่วโมง) 
ภาคเรียนท่ี 1/2563 ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ผศ.ฐิติมาพร ศรีรักษ* 14 16 
รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ* 2 4 
ผศ.พรชัย พุทธรักษ 17 16 
ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท 17 14 
อ.ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล 21 28 

หมายเหตุ* มีตําแหนงบริหาร 
นอกจากน้ี หลักสูตรยังไดมีการช้ีแจงภาระบทบาท หนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตรดาน

ภาระงานสอน ดังน้ี 
 1) ติดตาม กํากับและทวนสอบการจัดทํารายละเอียดแผนการสอน มคอ.3 – 4 ใหอาจารย
ผูสอนสงกอนเปดภาคการศึกษา 
 2) ติดตาม กํากับและทวนสอบการจัดทํารายงานผลการสอน มคอ.5 – 6 ใหอาจารยผูสอน
สงภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา  

3) กรรมการหลักสูตรฯ รวมกันจัดทํารายงานผลหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้น 
ปการศึกษา 

4) กรรมการหลักสูตรฯ มีหนาที่ทวนสอบขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค และผลการ 
เรียนของนักศึกษาทุกรายวิชา 

2.2 ภาระงานดานการพัฒนานักศึกษา: คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประชุมรวมกับ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อช้ีแจงภาระบทบาท หนาที่ของอาจารยดานการพัฒนานักศึกษา 
ดังน้ี 

1) แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา โดยแตงต้ังอาจารยในหลักสูตรใหเปนที่ปรึกษาของ 
นักศึกษาทุกช้ันปตลอดจนกํากับ ติดตามการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทุกช้ันป เพื่อรับทราบ
และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาที่พบในนักศึกษาแตละช้ันป  

2) แตงต้ังอาจารยนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณและฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาช้ัน 
ปที่ 4 โดยคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมระหวางจํานวนนักศึกษาและอาจารย  

2.3 ภาระงานตามพันธกิจอื่น ๆ: กรรมการหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อวางแผน 
เกี่ยวกับภาระงานดานการวิจัยของอาจารย โดยมีการประชาสัมพันธแหลงสนับสนุนทุนการวิจัย และ
กํากับใหอาจารยในหลักสูตรทําผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยัง
ไดรับมอบหมายใหอาจารยเปนกรรมการดําเนินงานฝายตาง ๆ ของคณะเพื่อรวมวางแผน กํากับ 
ติดตามและดูแลนักศึกษาตามความเช่ียวชาญของอาจารยแตละทาน ดังน้ี 
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ฝายการดําเนินงาน อาจารยผูรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

ผศ.พรชัย พุทธรักษ 

2. คณะกรรมการการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
(WIL) 

ผศ.ฐิติมาพร ศรีรักษ 

3. คณะกรรมการจัดการความรู ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท 
4. คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผศ.ฐิติมาพร ศรีรักษ 
5. คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ผศ.พรชัย พุทธรักษ 
6. คณ ะกรรมการส งเสริมสมรรถนะและทั กษะการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท 

7. คณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
สําหรับนักศึกษา 

อ.ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล 

8. คณะกรรมการฝายวิจัยและบริหารวิชาการ ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท 
9. คณะกรรมการฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท 
10. คณะกรรมการฝายอาคารและสถานที ่ ผศ.พรชัย พุทธรักษ 
11. คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ผศ.พรชัย พุทธรักษ 
12. คณะกรรมการฝายพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ผศ.ฐิติมาพร ศรีรักษ 

 

          2.4 ภาระงานประกันคุณภาพ : คณะกรรมการหลักสูตรฯ และอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนในการทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร รวมทั้งมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลแตละองคประกอบ 

2.5 การพัฒนาตนเอง: หลักสูตรรวมกันพิจารณาดําเนินการตามแผน ในสวนของโครงการ 
พัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ 
วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทุกทานไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ไดแก การประชุม KM ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การอบรมการพัฒนาเอกสารประกอบคําสอน ตํารา เพื่อการขอตําแหนงทางวิชาการ 
รวมทั้งไดมีการนําเสนอผลงานในระดับชาติโดยเขารวมโครงการประชุมระดับชาติดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเครือขายภาคใตครั้งที่ 6 ประจําป 2564 และเขารวม รวมทั้งประชุม อบรม สัมมนา
วิชาการ วิชาชีพ ที่จัดข้ึนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบออนไลนและรูปแบบ
ปฏิสัมพันธซึ่งหนา เชน การอบรมเรื่องสารกอภูมิแพในอาหาร การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน 
เปนตน นอกจากน้ีจากแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรทําใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน จํานวน 2 ทาน คือ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ และ ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท 

 3. การประเมินระบบบริหารอาจารย 
 3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําแบบรายงานการประเมินตนเอง 2 ครั้งในป 

การศึกษา 2563 และจัดสงใหกับประธานหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารยโดยอาจารยทุกทานสงแบบรายงานประเมินตนเองครบทุกทานทั้ง 2 รอบการประเมิน 
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3.2 อาจารยประจําหลักสูตรประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรผาน
ระบบประเมินที่จัดทําและรายงานผลโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.3 กรรมการหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อทบทวนระบบการบริหารอาจารยโดยใชขอมูล 
จาก 3.1 และ 3.2 

เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษาทุกป มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินความพึงพอใจของ 
อาจารยประจําหลักสูตรซึ่งผลการประเมินของหลักสูตร มีผลการประเมินดังน้ี 
การบริหารจัดการอาจารย Mean ระดับ 
1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

5.00 มากที่สุด 

2. ความชัดเจนในการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

5.00 มากที่สุด 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมีส วนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

5.00 มากที่สุด 

4.การจัดรายวิชามีความสอดคลองกับความรูความสามารถของอาจารย
ผูสอน 

4.60 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษากับจํานวนภาระงานสอนของ
อาจารยในหลักสูตร 

4.40 มาก 

รวม 4.80 มากท่ีสุด 
 

          จากคะแนนประเมินพบวา การบริหารจัดการอาจารยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

•         มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 จากการประเมินระบบและกลไก หลักสูตรไดเพิ่มการวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 
 1. สํารวจและจัดทําทําเนียบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด 
 2. มอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ ภาระ 
งานตามพันธกิจของหลักสูตร ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ งานวิชาการและ
แผนงานหลักสูตร สหกิจศึกษาและกิจการนักศึกษาและภาระงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

•        มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 

มีการวิเคราะหและสํารวจอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสม
กับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ ภาระงานตามพันธกิจของหลักสูตร ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ งานวิชาการและแผนงานหลักสูตร สหกิจศึกษาและกิจการ
นักศึกษาและภาระงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  

 1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตาม
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดไว 
 2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานสอน งานพัฒนานักศึกษาและงานวิชาการ 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
ครบตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหาร อยูในระดับมากที่สุด 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.2-1 ใบรับรองเขารวมอบรมของอาจารย 
4.1.2-2 รายงานการประชุมครั้งท่ี 5 ภาระงานสอน 
4.1.2-3 บทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
4.1.2-4 อนุสิทธิบัตร 2563  
4.1.2-5 รูปถายการเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
4.1.2-6 คําสั่งเขารวม KM 
4.1.2-7 หลักฐานสงตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุม 1 
4.1.2-8 รายละเอียดการดําเนินการจดอนุสิทธิบัตร 
 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :  
        สงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ และสงเสริมใหอาจารย
ในหลักสูตรสามารถทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 
● มีระบบ มีกลไก 

1. หลักสูตรมีการกําหนดนโยบายสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
2. หลักสูตรสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการใน

ตําแหนงที่สูงข้ึน  
3. หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยจากคณะหรือ

มหาวิทยาลัย 
4. หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยวางแผนการวิจัย งานวิจัยของอาจารย และนักศึกษาให

เหมาะสมและมีคุณภาพ และสนับสนุนใหมีการนําเสนองานวิจัยในระดับชาติ นานาชาติหรือการ
ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบวารสาร  

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาตามที่ตนไดรับการ
พัฒนา เพื่อนําไปสูการสงเสริมและพัฒนาอาจารยทานอื่นในหลักสูตร เพื่อใหมีคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงข้ึน 

6. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจตอระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
7. กรรมการหลักสูตร ประชุมทบทวนกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
8. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสงเสริมและพัฒนา

อาจารย 
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● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2563 กรรมการหลักสูตร ไดดําเนินการตามระบบและกลไกเพื่อพัฒนา
อาจารยในหลักสูตร ดังน้ี 

 ดานวิชาการ หลักสูตรไดสงเสริมใหอาจารยที่มีอายุงานครบตามเกณฑการย่ืนของตําแหนง
ทางวิชาการ ไดมีการเตรียมผลงานทางวิชาการ ตลอดจนแผนการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ ทั้ง
มีมีอาจารยในหลักสูตรที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการคอยเปนพี่เลี้ยงใหอาจารยทานอื่นที่กําลัง
เตรียมผลงานเพื่อย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ 

 ดานงานวิจัย หลักสูตรไดมีการสนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรวางแผนงานวิจัยเพื่อใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ สามารถนําออกเผยแพรโดยการนําเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติและการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI 
ในปการศึกษา 2563 อาจารยรวมกับนักศึกษาไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ จํานวน 
8 เรื่อง ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 4 เรื่อง และมีการย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 6 เรื่อง
และมีการสงผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 จํานวน 2 เรื่อง (อยู
ในข้ันตอนการ review) 

 ดานการพัฒนาตนเองทางดานวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรไดกําหนดทิศทางการพัฒนา
ตนเองของอาจารยโดยการสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตนเองเพื่อสอดคลองกับวิชาการที่จะ
นําไปสูการพัฒนานักศึกษา และการมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน ในป2563 ผูใชบัณฑิตได
เสนอแนะวาปจจุบันมีผูที่มีการแพอาหารมากข้ึน อาจารยจึงไดมีการอบรมพัฒนาตนเองเรื่องสาร
กอภูมิแพในอาหาร เพื่อนํามาเพิ่มเปนเน้ือหาในการสอนวิชาสุขาภิบาลและความปลอดภัยใน
อาหาร นอกจากน้ียังไดมีการเขารวมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่จัดข้ึนอยางตอเน่ือง ไดแก 
การเขารวมโครงการประชุมระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใตครั้งที่ 6 
ประจําป 2564 การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

 จากการที่หลักสูตรไดมีการสงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
สนับสนุนใหมีการเขารวมอบรมเพื่อเขาสูกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการ นอกจากน้ีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการแลว ไดชวยเปนพี่เลี้ยงในการเตรียมเอกสาร 
เตรียมตัวของอาจารยผูรับผิดชอบทานอื่นที่ยังไมไดรับตําแหนงทางวิชาการ จากระบบกลไก
ดังกลาวทําใหในปการศึกษา 2563 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 ทานไดรับการแตงต้ัง
ตําแหนงทางวิชาการ ไดแก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ และ ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท นอกจากน้ีจาก
ระบบและกลไกที่สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการทํางานตามความเช่ียวชาญของ
แตละคน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมกีารทํางานวิจัยในดานที่ตนเองเช่ียวชาญและสามารถ
ตีพิมพงานวิจัยในระดับชาติไดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังมีการย่ืนขอจนอนุสิทธิบัตรที่เปนงาน
สืบเน่ืองจากการทําวิจัย และนําผลงานดังกลาวใชในการย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

● มีการประเมินกระบวนการ 

  จากระบบและกลไกที่วางไว หลักสูตรมีอาจารยที่มีความกาวหนาในการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงข้ึน และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาทางวิชาการตามนโยบายของ
หลักสูตร สิ่งสําคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาองคความรูสู
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อาจารยภายในหลักสูตร เพื่อประโยชนตอการพัฒนาอาจารยในอนาคต นอกจากน้ีระบบและ
กลไกดังกลาวทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานรวมกับนักศึกษาไดมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ จํานวน 8 เรื่อง ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 4 เรื่อง และมีการย่ืน
ขอจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 6 เรื่องและมีการสงผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล 
TCI กลุม 1 จํานวน 2 เรื่อง (อยูในข้ันตอนการ review) 

 เมื่อดําเนินการเรียนการสอนจนสิ้นปการศึกษาหลักสูตรไดมีการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินดังน้ี  

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย Mean ระดับ 
1. การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลการประเมินมา
ใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.60 มากที่สุด 

2. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละครั้ง 

5.00 มากที่สุด 

3. อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและ
ศึกษาตอ 

5.00 มากที่สุด 

4. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งใน
และระหวางหลักสูตร 

5.00 มากที่สุด 

5. มีสวัสดิการที่เหมาะสมทําใหอาจารยมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

4.60 มากที่สุด 

6.มีงบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 5.00 มากที่สุด 
7. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ยุติธรรม 5.00 มากที่สุด 
8. ทานมีความพอใจในการทําหนาที่อาจารยประจําหลักสูตร 4.60 มากที่สุด 

รวม 4.85 มากท่ีสุด 
 เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําการประเมินผล พบวา ความพึงพอใจ
ของกรรมการบริหารหลักสูตรตอระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยอยูในระดับมากที่สุด 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 จากระบบกลไกดังกลาวทําใหในปการศึกษา 2563 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดเขา
รวมการอบรมอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีจากกระบวนการสงเสริมการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทํา
ใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 ทานไดรับการแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการ ไดแก รศ.ดร.
ทัศนา ศิริโชติ และ ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 

 จากการปฏิบัติตามระบบกลไกที่ไดมีการวางแนวทางไว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 
ทาน ไดแก ผศ.ฐิติมาพร ศรีรักษ ผศ.พรชัย พุทธรักษ และ ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท ไดรับเชิญ
เปนวิทยากรผูถายทอดหลักรวมกับหลักสูตร สบ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตร 
วท.บ.สาขาจุลชีววิทยาประยุกต ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณมุงสูการจัดการความรูดาน
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การเรียนการสอน เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานหลักสูตร ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 10-103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคความรู และมีการแบงปน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู และเพื่อรวบรวมความรูตามความรูที่กําหนดทั้งที่มอียูใน
ตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ
และเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Ezplicit knowledge)  

       ผลการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเปนรูปธรรมที่สําคัญอีกประเด็นหน่ึงคือ มีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 2 ทานไดรับการแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการ ไดแก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ และ ผศ.ดร.
สุรียพร กังสนันท ซึ่งการที่หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบกลไกที่วางไว ทําใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับตําแหนงทางวิชาการจํานวน 2 ทานแลวน้ัน นอกจากน้ี รศ.ดร.ทัศนา 
ศิริโชติ ยังไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ จํานวน 2 เรื่อง จาก 2 หนวยงาน เรื่องแรกเปน
การบรรยายเรื่อง “การเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังตําแหนง
ทางวิชาการ” โดยบรรยายถึงหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาตําแหนงและแนวทางในการปฏิบัติที่
ดีเพื่อการเตรียมเอกสารและวิธีการปฏิบัติเพื่อการเตรียมตัวสําหรับผูย่ืนขอตําแหนง การเตรียม
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ในการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ โดยเปนการบรรยายในระดับ
มหาวิทยาลัย จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ผานระบบ
ออนไลน ZOOM เรื่องที่ 2 เปนการบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน
ในหัวขอเรื่อง “เทคนิคการเขียนเอกสารคําสอนและตํารา/หนังสือ” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีอาจารยภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และอาจารยจากภายนอกคณะเขารวมการฟงบรรยายในครั้งน้ีดวย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 ผานระบบออนไลน ZOOM โดยการบรรยายทั้ง 2 เรื่องไดมีเอกสารประกอบการบรรยาย
เผยแพรแกผูที่เขารวมฟงการบรรยาย ซึ่งจากการไดนําเสนอโดยการบรรยายและมีเอกสาร
ประกอบการบรรยายถึงวิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหหลักสูตรประสบความสําเร็จ
โดยการที่มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 ทานไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน เปนที่ยอมรับ
ในในวงวิชาการ มีหลักฐานของความสําเร็จจากแนวปฏิบัติที่ดีปรากฏชัดเจน โดยไดมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสารเผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได จากเหตุผลดังกลาวจึงสามารถกลาว
ไดวาหลักสูตรไดมีการปรับปรุงอยางชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน 

สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
  อาจารยในหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ และอาจารยในหลักสูตร
สามารถทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถไดรับตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงข้ึนจํานวน 2 ทาน  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.3-1 คําสั่งเขารวมโครงการประชุมวิชาการ NSCIC 2021 
4.1.3-2 มคอ 3 วิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหาร 
4.1.3-3 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ ไดรับตําแหนง 
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4.1.3-4 ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท ไดรับตําแหนง 
4.1.3-5 คําสั่ง วิทยากร km คณะวิทย 
4.1.3-6 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ วิทยากรบรรยาย การขอตําแหนง 
4.1.3-7 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ วิทยากรบรรยาย เอกสารประกอบคําสอน ตํารา/หนังสือ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2        คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา (I) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท  โทรศัพท  : 0829796272 
ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท  โทรศัพท  : 0829796272 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2563 
 
4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการดําเนินงาน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน ไดแก 
ลําดับ ชื่อ-สกุล 

1 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ 

2 ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท 

3 อาจารย ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล 
 

คิดเปนรอยละ 60  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับ 5 คะแนน รายละเอียดการคํานวณ
ดังตอไปน้ี 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

ผลลัพธ (รอยละ) 60 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน 

รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 60 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิ

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ไดคะแนน
X 5 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563 หนา 33 
 

รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ไดคะแนนเต็ม 5 20 

ผลลัพธคะแนนเต็ม 5  (60/20)x5 = 15 5 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
- 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.2.1 รอยละของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 60 
5.00 

คะแนน 

รอยละ 60 
5.00 

คะแนน 

รอยละ 60 
5.00 

คะแนน 
บรรล ุ
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4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 4 คน ไดแก    
ลําดับ ชื่อ-สกุล 

1 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ 

2 ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท 

3 ผศ.ฐิติมาพร ศรีรักษ 

4 ผศ.พรชัย พุทธรักษ 
 

คิดเปนรอยละ 80  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับ 5 คะแนน รายละเอียดการคํานวณ
ดังตอไปน้ี 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
 

ตารางคํานวณสูตรขางตน จํานวน 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 4 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

ผลลัพธ (รอยละ) 80 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 80 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงวิชาการที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

60 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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ผลลัพธคะแนนเต็ม 5 ((80/60)x5) = 6.66 5 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.2.2 รอยละของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

รอยละ 80 
5.00 

คะแนน 

รอยละ 60 
5 คะแนน 

รอยละ 80 
 5 คะแนน 

บรรล ุ
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานที่หลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จํานวน 18 เรื่อง โดยแบงเปนบทความ
วิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 8 เรื่อง อนุสิทธิบัตร จํานวน 4 เรื่อง และมีการ
ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรและไดรับเลขคําขอ จํานวน 6 เรื่อง 
 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร เทากับ รอยละ 120  คะแนนที่ไดเทากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการคํานวณ ดังน้ี 
วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  

 

 

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 6 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

ผลลัพธ (รอยละ) 120 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย 120 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

20 

ผลลัพธคะแนนเต็ม 5 (120/20)x5 = 30 5 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.3-1 บทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
4.2.3-2 อนุสิทธิบัตร 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เกณฑการประเมินตามคูมือ 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

นํ้าหนัก 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 

- มีการย่ืนจดสิทธิบัตร  

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.60 

4 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏใน ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน 1.00 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

นํ้าหนัก 
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว ไดแก 
● ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
● ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
● ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
● ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
● กรณีศึกษา 
● ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
● ซอฟตแวร 
● พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00 

คุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

6 
- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส Online      

0.20 

7 - งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 
8 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 
9 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 
10 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 
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รายงานผล: ขอมูลผลงานทางวิชาการ 

ที่ ขอมูลพื้นฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย 

ตนสังกัดอาจารย 
(หลักสูตรและคณะ) 

ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

วันที่เผยแพร
ผลงาน 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ (บทความ) 

1 
บทความวิชาการ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 ระหวาง
วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  

0.20 
ฐิติมาพร ศรีรักษ หลักสูตรคหกรรมศาสตร  

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

การพัฒนาผลิตภัณฑปนขลิบไส
เห็ดใชแปงสาคูทดแทนแปงสาลี 

2 เมษายน 
2564 

2 

บทความวิชาการ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 ระหวาง
วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 0.20 

ฐิติมาพร ศรีรักษ หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ผลของการทดแทนแปงสาลีดวย
แปงขาวโอตและการใชสารให
ความหวานซูคราโลสตอคุณคา
ทางโภชนาการและการยอมรับ
ขนมไขเตา 

2 เมษายน 
2564 

3 
บทความวิชาการ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 ระหวาง
วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

0.20 
ฐิติมาพร ศรีรักษ 
ทัศนา ศิริโชต ิ

หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

การศึกษาปริมาณของมันเทศที่ใช
ทดแทนแปงสาลีในผักแผนอบ
กรอบ 

2 เมษายน 
2564 

4 
บทความวิชาการ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 ระหวาง
วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

0.20 
พรชัย พุทธรักษ หลักสูตรคหกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไข
ทดแทนแปงสาลีดวยแปงสาคู
เสริมจําปาดะ 

2 เมษายน 
2564 

5 
บทความวิชาการ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 ระหวาง
วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

0.20 
พรชัย พุทธรักษ หลักสูตรคหกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเหนียว
เหลืองกรอบหนากุง 

2 เมษายน 
2564 

6 
บทความวิชาการ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 ระหวาง
วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

0.20 
พรชัย พุทธรักษ หลักสูตรคหกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

การใชซูคราโลสแทนน ตาลใน
ผลิตภัณฑเคกไขไตหวัน 

2 เมษายน 
2564 

7 
บทความวิชาการ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 ระหวาง
วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

0.20 
พรชัย พุทธรักษ หลักสูตรคหกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

การทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาว
หอมมะลิในผลิตภัณฑเคกไข
ไตหวัน 

2 เมษายน 
2564 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย 

ตนสังกัดอาจารย 
(หลักสูตรและคณะ) 

ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

วันที่เผยแพร
ผลงาน 

8 
บทความวิชาการ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่  3 ประจําป 
2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

0.2 
สิริมาภรณ วัชรกุล หลักสูตรคหกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ฤทธ์ิของสารสกัดสมุนไพรตาน
เชื้อแบคทีเรียกอโรคในชองปาก 

26 มีนาคม 
2564 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ (อนุสิทธิบัตร) 

1 อนุสิทธิบัตร เลขที่ 17306 0.80 
วิภาวรรณ 
วงศสุดาลักษณ 
(ลาศึกษาตอ) 

หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ขนมทองพับจําปาดะ 
28 มกราคม 
2564 

2 อนุสิทธิบัตร เลขที่  17307 0.80 พรชัย พุทธรักษ 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ขนมหมอแกงจากเมล็ด 
จําปาดะ 

28 มกราคม 
2564 

3 อนุสิทธิบัตร เลขที่ 16964 0.80 พรชัย พุทธรักษ 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

สูตรลูกชิ้นไกที่มีสวนผสมของนํ้า
ปรุงรสไกตุน 

13 
พฤศจิกายน 
2563 

4 อนุสิทธิบัตร เลขที่ 17302 0.80 

ทัศนา ศิริโชติ และ  
วิภาวรรณ 
วงศสุดาลักษณ 
(ลาศึกษาตอ) 

หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ขาวเกรียบถั่วขาว 
28 มกราคม 
2564 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ (ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร) 

1 เลขคําขอเลขที่ 1703001336 0.2 
วิภาวรรณ วงศสุดา
ลักษณ (ลาศึกษาตอ) 

หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ซอสบูดูสําหรับขาวยําในรูปแบบ
ขนม ครกญ่ีปุน 

- 

2 เลขคําขอเลขที่ 1803000276 0.2 ฐิติมาพร หนูเนียม 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ขาวเกรียบรสขาวยําเครื่องแกง - 

3 เลขคําขอเลขที่ 2003003105 0.2 ฐิติมาพร ศรีรักษ  หลักสูตรคหกรรมศาสตร ไกหยองรสเครื่องแกงมัสม่ัน - 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย 

ตนสังกัดอาจารย 
(หลักสูตรและคณะ) 

ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

วันที่เผยแพร
ผลงาน 

(หนูเนียม) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4 เลขคําขอเลขที่ 2003003433 0.2 
ฐิติมาพร ศรีรักษ  
(หนูเนียม) 

หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

โรตีกรอบเสริมกากถั่วเหลืองรส 
เครื่องแกงมัสม่ัน 

- 

5 เลขคําขอเลขที่ 2003002876 0.2 พรชัย พุทธรักษ 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ขนมปนขลิบทอดไสปลาเสริม
เปลือกกุง 

- 

6 เลขคําขอเลขที่ 2003002879 0.2 สุรียพร กังสนันท 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

กาแฟสําเร็จรูปผสมเห็ดแครงผง
และ กรรมวิธีการผลิต 

- 
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สรุปคะแนนผลรวมถวงนํ้าหนัก  
 

ลําดับ คานํ้าหนัก จํานวนผลงาน คะแนน 

1 0.2 14 2.8 

2 0.8 4 3.2 

รวมคะแนนผลงานวิชาการท้ังหมด 18 6.0 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รอยละ 100 
5 คะแนน 

รอยละ 100 
5 คะแนน 

รอยละ 120 
5 คะแนน 

บรรล ุ

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.2 คุณภาพอาจารย 
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3         ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท  โทรศัพท  : 082-9796272 
ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท  โทรศัพท  : 082-9796272 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานที่หลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารย 

ผลการดําเนินงาน 
     ในการรายงานผลการดําเนินงานใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น

ตอไปน้ี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวน 5 ทาน ซึ่งอาจารยมีความเพียงพอตอสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ใชสําหรับการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทําแบบสํารวจแนวโนม
อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรต้ังแตปการศึกษา 2561 - 2563 อัตราการคงอยู 
รอยละ 100 ดังน้ี 

ลําดับ ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

1 ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ 

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

3 ผศ. พรชัย พุทธรักษ ผศ. พรชัย พุทธรักษ ผศ. พรชัย พุทธรักษ 

4 ผศ. วิภาวรรณ 
วงศสุดาลักษณ 

ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล 

5 ดร. สุรียพร กังสนันท ดร. สุรียพร กังสนันท ผศ.ดร. สุรียพร กังสนันท 

รอยละอัตรา
การคงอยู 

100 100 100 
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หมายเหตุ** อัตราคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวามีการ
เปลี่ยนแปลงในแตละป ต้ังแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการ 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.3.1-1 คําสั่งแตงต้ังกรรมการหลักสูตร  

 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :  
อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรเพื่อหารือดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขา
รวมการประชุมมากกวา รอยละ 80 ทุกครั้ง ทําใหการหารือการจัดการเรียนการสอน การกําหนด
ผูสอน  การติดตามการจัดทํา มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตอ  การบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดําเนินงานตามหนาที่ การจัดทํา มคอ. 3 - 7 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนการกําหนดผูสอนมีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินแตละป
การศึกษา ดังน้ี 

ปการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2561 4.89 - 
2562 4.88 ลดลง 
2563 4.91 เพิ่มข้ึน 

0

50

100

150

2561 2562 2563

แนวโนมอัตราการคงอยูของอาจารย ในหลักสูตร
อัตราการคงอยูรอยละ
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หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารยใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทั้ง 5 คน ที่ไดทําหนาทีผู่รับผิดชอบหลักสูตร เปนการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอกระบวนการที่ไดดําเนินการใหกับอาจารยตามกิจกรรมตาง ๆ 

สรุปแนวโนมผลการดําเนินการและความพึงพอใจประจําปการศึกษา 2563 
หัวขอ แนวโนม 

อัตราการคงอยูของอาจารยในหลักสูตร คงที ่
ความพึงพอใจตอหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด เพิ่มข้ึน 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ  
4.3.2-1 คะแนนผลการประเมินอาจารยของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรล ุ
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 5.00 

4.2 คุณภาพอาจารย 5.00 

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 

4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 5.00 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5.00 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.67 
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หมวดที่  3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1.ขอมูลนักศึกษาท่ีรับเขา/จํานวนนักศึกษาคงอยู  

ปการศึกษาที่รับเขา 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา (คน) 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 

ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 

2563 

2559 (47)  39 (82.98%) 37 (78.72%) 33 (70.21%) 32 (68.09%) 32 (68.09%) 

2560 (48) - 43 (89.58%) 38 (79.17%) 37 (77.08%) 37 (77.08%) 

2561 (48) - - 43 (89.58%) 38 (79.17%) 38 (79.17%) 

2562 (52) - - - 44 (84.62%) 43 (82.69%) 

2563 (53) - - - - 43 (81.13%) 

รวม 39 (82.98%) 80 (92.23) 114 (79.65) 151 (77.95) 193 (77.63) 

 

2. ปจจัย/ท่ีมีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

    แผนการเรียนของนักศึกษาในแตละชั้นป พบวา มีบางสวนไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว เน่ืองจากหลาย ๆ 

ปจจัย ไดแก 

1. พ้ืนฐานทางดานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมีพ้ืนฐานไม

เทากัน 

2. ความพรอมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เชน ทักษะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาอังกฤษ มีคอนขางนอย 

3. ปญหาเศรษฐกิจของครอบครัว การใหกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาล อาจไมตอเน่ืองและ

ในบางคร้ังอาจไดรับเงินลาชาทําใหนักศึกษาท่ีขาดทุนทรัพยในการศึกษาตองพักการเรียน และท่ีมีผลกระทบ

มากคือเกณฑการกูตอเน่ืองจะตองพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงจะตองมี GPA มากกวา 2.00 

โดยปจจุบัน มีจํานวนนักศึกษา ท่ีขอทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาประมาณ 60-70% ของจํานวนนักศึกษาในแตละ

รุน ทําใหนักศึกษาท่ีขาดทุนทรัพยในการศึกษาตองพักการเรียน 

4. นักศึกษามีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีระเบียบวัดผลการศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัยตั้งไว จะตอง

จํากัดหนวยกิตในการลงทะเบียนในแตละภาคเรียน สามารถลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ทําให

นักศึกษาลงทะเบียนไมเปนไปตามแผนการเรียน 

5. นักศึกษาประสบปญหาในชีวิต เชน ปญหาครอบครัว และมีปญหาสวนตัว  
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3. จํานวนและรอยละนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  

(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมสีถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษาน้ัน 

โดยเริ่มตนจากปการศึกษาที่ใชหลักสูตร) 

ช้ันปที ่

จํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา (คน) 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 

ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 

2563 

1 39 (82.98%) 43 (89.58%) 43 (89.58%) 44 (84.62%) 43 (81.13%) 

2 37 (94.87%) 38 (88.37%) 38 (88.37%) 43 (97.73%) - 

3 33 (89.19%) 37 (97.37%) 38 (100.00%) - - 

4 32 (96.97%) 37 (100.00%) - - - 

5 32 (100.00%) - - - - 

รวม     32  37 38 43 43 

รอยละของนักศึกษา

ที่สอบผานตามแผน

กําหนดการศึกษา 

100.00% 100.00% 

 

100.00% 

 

97.73% 81.13% 

 
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

    สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 

นักศึกษากลุม 594258 

  นักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่เรียนตอช้ันปที่ 2 รอยละ 37/39x100  = 94.87 

  นักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่เรียนตอช้ันปที่ 3 รอยละ 33/37x100  = 89.19 

  นักศึกษาช้ันปที่ 3 ที่เรียนตอช้ันปที่ 4 รอยละ 32/33x100  = 96.97 

 นักศึกษากลุม 604251 

  นักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่เรียนตอช้ันปที่ 2 รอยละ 38/43x100  = 88.37 

  นักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่เรียนตอช้ันปที่ 3 รอยละ 37/38x100  = 97.37 

  นักศึกษาช้ันปที่ 3 ที่เรียนตอช้ันปที่ 4 รอยละ 37/37x100  = 100.00 

 

  นักศึกษากลุม 614251 

  นักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่เรียนตอช้ันปที่ 2 รอยละ 38/43x100 = 88.37 

  นักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่เรียนตอช้ันปที่ 3 รอยละ 38/38x100 = 100.00 

นักศึกษาช้ันปที่ 3 ที่เรียนตอช้ันปที่ 4 รอผลการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปการ  

ศึกษา 2564 
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 นักศึกษากลุม 624251 

  นักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่เรียนตอช้ันปที่ 2 รอยละ 43/44x100 = 97.73 

นักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่เรียนตอช้ันปที่ 3  รอผลการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปการ 

ศึกษา 2564 

นักศึกษากลุม 634251 

  นักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่เรียนตอช้ันปที่ 2  รอผลการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปการ 

ศึกษา 2564 

จากการศึกษาสัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาในแตละปการศึกษา 

และยังคงศึกษาตอในหลักสูตร เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา พบวา 

นักศึกษาในแตละช้ันป มีแนวโนมที่จะยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเพิ่มสูงข้ึนตามจํานวนนักศึกษาคงอยู

ปกอนหนาของทุกช้ันป 

5. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปท่ีรายงาน (นักศึกษากลุม 594258)    32 คน 

5.1 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร           -  

5.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร                  13   คน 

5.3 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร                 19   คน 

5.4 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ (ถามี ระบุ)                          - 

6. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

6.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รอยละ  68.09 

  คํานวณจากขอ 5.2 และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขาในรุนน้ัน จากวิธีการคํานวณ 

อัตราการสําเร็จการศึกษา = จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร / จํานวนรับเขา x 100 

   = 32/47x 100 

   = 68.085 

6.2 ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

          รายงานขอสังเกตปจจัยในการสําเร็จการศึกษา 

     1) จํานวนนักศึกษาลาออก 4 คน ดวยสาเหตุปญหาทางครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจ และ

ปญหาพอแมแยกทางกัน 

      2) จํานวนนักศึกษาพนสภาพ 7 คน เน่ืองจากไมไดมาเรียนจริงตั้งแตชั้นปท่ี 1 แตยังมีรายชื่อ

นักศึกษาแรกเขาในระบบการรับและรายงานตัว 

      3) จํานวนนักศึกษาขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัย 4 คน       
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องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา  

ตัวบงชี้ท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นายพรชัย  พุทธรักษ โทรศัพท  : 086-2691800 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพรชัย  พุทธรักษ โทรศัพท  : 086-2691800 
การจัดเก็บขอมูล  :  ปการศึกษา 2563 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานที่หลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.1.1 การรับนักศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย :  

1. นักศึกษาแรกเขาเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา จํานวน 40 คน 
2. มีนักเรียนที่เขามาศึกษาในหลักสูตรโดยการประชาสัมพันธหลักสูตรจากรุนพี่สูรุนนองที่จบ 

การศึกษาจากโรงเรียนเดียวกัน 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการรับนักศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.00 

ผลการดําเนินงาน :  
●     มีระบบ มีกลไก 
        ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
        1. หลักสูตรกําหนดเปาหมายการรับนักศึกษา ตามที่กําหนดใน มคอ.2 
        2. หลักสูตรดําเนินการสงแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะในแตละรอบการรับ
สมัคร  เพื่อใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนนําเขาพิจารณาอนุมัติการรับสมัครจากที่
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  สภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 
        3. หลักสูตรดําเนินการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษารวมกับนักศึกษาแตละช้ันป 
คณะและมหาวิทยาลัย ตามโครงการหรือกิจกรรมที่หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
        4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา ทั้งการคัดเลือกคุณสมบัติใน
ข้ันตอนการสัมภาษณ การสัมภาษณ เพื่อประเมินความพรอมในการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาและการปรับพื้นฐานตอไป 
        5. ข้ันตอนการสัมภาษณมีการรายงานผลสรุปการสัมภาษณ และการใหเหตุผลสําหรับ
ผูสมัครที่ไมผานการสัมภาษณ เพื่อปองกันการฟองรองสําหรับการใชดุลยพินิจในการคัดเลือกของ
กรรมการคัดเลือกอีกทางหน่ึง 
        6. มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการรับสมัคร คัดเลือก 
ประกาศผล และรายงานตัวครบทุกวงจร 
        7. เมื่อนักศึกษาใหมไดเขามาเรียนแลว ตองทําการประเมินความพึงพอใจตอระบบการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
        8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทบทวน/ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยใชขอมูล
ประกอบกันระหวางสถิติการรับสมัคร รายงานตัวและความพึงพอใจของนักศึกษาควบคูกัน 
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        9. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรนําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
การรับนักศึกษา 
        การปรับปรุงระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
       เมื่อรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอป 2562 เสร็จสิ้นทุกรอบแลว หลักสูตรไดทําการ
ประเมินการรับนักศึกษาทุกรอบ พบวา ผลของการที่ทางหลักสูตรไดใหนักศึกษาชวยกัน
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหรุนนองที่โรงเรียน ทําใหมีรุนนองโรงเรียนสนใจเขามาเรียนในหลักสูตร
เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2561 จากจํานวน 7 คน เปนจํานวน 20 คน และทําใหมีนักศึกษาเขา
ศึกษาเปนไปตามแผนการรับ ดังน้ันในปการศึกษา 2563 ควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรผาน
ทางรุนนองของโรงเรียนใหมากข้ึน เชน road show ในสถานศึกษา ทําการประชาสัมพันธการรับ
สมัครใหมีความหลากหลายชองทางโดยศิษยเกาแตละโรงเรียน และหลักสูตรรวมกับคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรับปรุงเว็บไซตของหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร
และกิจกรรมของหลักสูตร 

          มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
         การดําเนินงานตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 หลักสูตรดําเนินการตามระบบและกลไกที่ไดวางไว  โดยสงขอมูลแผนการรับสมัครผาน
ทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนการในรวบรวมเพื่อ
นําเขาสูกระบวนการอนุมัติแผนรับตอไป โดยมีการกําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563 
จํานวน 40 คน และมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาตาม มคอ.2 ดังน้ี  

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอาหารและโภชนาการ หรือ 

สาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
- มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการ

จัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การ
รับเขาศึกษา (ระบบและกลไกขอที่ 1 - 2) 

           การประชาสัมพันธหลักสูตรเขารวมการรับสมัครกับคณะในการออก Roadshow กลุม
โรงเรียนเปาหมาย โดยมอบหมายใหตัวแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการ  นอกจากน้ี
หลักสูตรไดทําการประชาสัมพันธการรับสมัครผานรุนพี่ในหลักสูตรสูรุนนองในโรงเรียน ผานทาง
เพจงานรับเขานักศึกษา SKRU ของมหาวิทยาลัยดวย  
           ในการประชาสัมพันธการรับสมัครหลักสูตรไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับโรงเรียน
เปาหมายผาน Line กลุมของนักศึกษาแตละช้ันปในหลักสูตร และประชาสัมพันธผาน Facebook 
ของหลักสูตรคหกรรมศาสตร ทางหลักสูตรไดมีการปรับปรุงเพจ Facebook ซึ่งสมาชิกจะมีทั้งรุนพี่
ที่จบไปแลว และนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร โดยในเพจจะมีการนําเสนอกิจกรรม 
โครงการตาง ๆ ของหลักสูตร และผลงานนักศึกษาทั้ งในและนอกมหาวิทยาลัย เชน การ
ยกตัวอยางศิษยเกาที่จบไปแลวประสบความสําเร็จในหนาที่การงานในสถานประกอบการตาง ๆ 
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รวมถึงแนวทางในการศึกษาตอของนักศึกษาในหลักสูตรที่จบไปแลว ซึ่งในแตละกิจกรรมทางเพจ ก็
จะใหนักศึกษาในหลักสูตรมีสวนรวมในการกดแชรกดติดตามเพจ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
หลักสูตรอีกชองทางที่ทุกคนสามารถเขาถึงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน (ระบบและกลไกขอที่ 3) 
 การรับนักศึกษาปการศึกษา 2563 ไดนําผลการประเมินการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 
2562 มาประกอบการวางแผน คือ การปรับสัดสวนการรับนักศึกษาใหมีจํานวนมากกวาแผนรับใน
สัดสวนรอยละ 10-30 (ตามดุลยพินิจของคณะและหลักสูตร)  ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษามากกวา
แผนรับไดเริ่มตนข้ึนต้ังแตข้ันตอนการประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ไปจนถึงการประกาศ 
ผูมีสิทธ์ิรายงานตัว  โดยการรับนักศึกษาปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดวางแผน
เขารวมการรับสมัครทุกรอบการรับสมัคร TCAS ต้ังแตรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5  โดยมีการกําหนด
สัดสวนการรับสมัครในรอบแรก ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และสามารถกระจายแผนรับที่
เหลือในรอบถัดไปไดตามแนวทางที่ TCAS กําหนดมาให  โดยเปดโอกาสใหหลักสูตรสามารถ
กําหนดสัดสวนแผนรับไดเองจากการพิจารณาผลการรายงานตัวของนักศึกษาในปการศึกษา 2562 
แตยังคงแนวทางการรับรอบที่ 1 ตอรอบอื่น ๆ เปนรอยละ 70:30 สวนทุกสาขาวิชาของคณะ     
ครุศาสตร สามารถเริ่มรับสมัครไดต้ังแตรอบที่ 2 เปนตนไป เน่ืองดวยเหตุผลของการใชคะแนน 
PAT5 จาก สทศ. ทุกรอบการรับสมัครจะใหผูสมัครทําการสมัครผานระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัย   

โดยมีข้ันตอนในการแบงประเภทการรับนักศึกษาป 2563 ในแตละรอบ ดังน้ี คือ 

รอบที่ 1 รอบ portfolio 

 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 

 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 

รอบที่ 2 รอบโควตา 

 โควตาครูแนะแนว 

 โควตาพิเศษสําหรับผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

 โควตาสมาคมสมาพันธโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

 โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 1 

 โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ (ไมมีคณะครุศาสตร) ครั้งที่ 2 

 โควตาคณะ 

 รอบกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต (รับสมัครรวมกันกับกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา) 

 ประเภท SKRU รอบแจงจํานง  
(สําหรับผูไมมีสิทธ์ิสัมภาษณในรอบกลุมภาคี) 

รอบที่ 3 รอบรับตรงรวมกัน (Admission 1) 

รอบที่ 4 รอบแอดมิชช่ัน (Admission 2) 
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รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสนใจศึกษาตอมีโอกาสเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มากย่ิงข้ึน  การรับสมัครนักศึกษาป 2563 น้ีไดมีการปรับรอบรับนักศึกษาตามระบบ TCAS และ
ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกผูจะตองยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของ TCAS กอนจึงจะ
สามารถรายงานตัวได 
 ในกระบวนการสัมภาษณผูสัมภาษณจะถูกสัมภาษณภายใตประเด็นการสัมภาษณดังน้ี 

1. บุคลิกภาพ   
2. การใชภาษา  
3. เจตคติตอวิชาชีพ  
4. เกรดเฉลี่ยและแฟมสะสมผลงาน  

 ตัวแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสอบสัมภาษณ ไดมี
กําหนดการใหนํ้าหนักคะแนนการสัมภาษณเหมือนกันทุกรอบ เพื่อกําหนดมาตรฐานการคัดเลือกให
เหมือนกัน ถึงแมจะมีเงื่อนไขในการรับสมัครแตละรอบที่แตกตางกัน นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได
กําหนดใหหลักสูตรแสดงเหตุผลสําหรับผูสมัครที่ไมผานการสัมภาษณ  เพื่อปองกันการฟองรอง
สําหรับการใชดุลยพินิจในการคัดเลือกของกรรมการคัดเลือกอีกทางหน่ึง 

 เมื่อสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับผลการสอบสัมภาษณเรียบรอยแลวจึง
ดําเนินการใหมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณ เพื่อใหผูผานการสอบสัมภาษณไดมา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนดไวตอไป 
 ผลการสัมภาษณจากกรรมการสัมภาษณที่ เปนตัวแทนของหลักสูตร สามารถนํามา
ประกอบการวางแผนในการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษากลุมน้ีตอไป หลังจากการรายงาน
ตัวทุกรอบเสร็จสิ้น (ระบบและกลไกขอที่ 4-5) 

ในทุก ๆ รอบการรับสมัครมหาวิทยาลัยไดทําการรายงานผลทั้งจํานวนผูสมัคร  จํานวนผู
ชําระเงิน  จํานวนผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ  จํานวนผูสอบผานสัมภาษณ  จํานวนผูยืนยันสิทธ์ิ/คืน
สิทธ์ิ และจํานวนรายงานตัวของนักศึกษาในแตละรอบใหผูบริหารระดับคณะทราบและถายทอดสู
ระดับหลักสูตรตอไป 

ผลการรายงานสถิตินักศึกษารายงานตัวจําแจกตามประเภทการรับเขาในแตละรอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร 

แผนรับ ยอดรายงานตัว 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 รวมรายงานตัว 

ปการศึกษา 2562 40 31 6 12 1 1 51 

ปการศึกษา 2563 40 18 19 3 5 8 53 
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         เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานตัวนักศึกษาใหมปการศึกษา 2563 จากการรับสมัครนักศึกษาทุก
รอบการรับสมัคร พบวา มีนักศึกษารายงานตัว 53 คน และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2563 พบวาหลักสูตรมีนักศึกษาช้ันปที่ 1 รหัส 63 คงเหลือจํานวน 43 คน หรือคิดเปนรอยละ 
81.13 ของแผนรับ 

● มีการประเมินกระบวนการ  

           อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษา พบวา จากการรับ
นักศึกษาทั้ง 5 รอบ มีนักศึกษาเขาศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 53 คน ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตร
กําหนด และไดรับนักศึกษามากกวาแผนการรับจํานวนรอยละ 32.75  สูงกวา ปการศึกษา 2562 
(รอยละ 27.5) เพื่อสํารองนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาออกกลางคันจากสาเหตุตาง ๆ เชน 
ลงทะเบียนเรียนแตไมมารายงานตัว เรียนไมได ยายที่เรียน และสอบไมผานตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย และจะทําใหมีจํานวนนักศึกษาคงอยูจริงใกลเคียงแผนรับ และจากการสํารวจ พบวา 
นักศึกษาที่เขามาศึกษาตอในปการศึกษา 2563 เขามาศึกษาตอเน่ืองจากไดรับทราบขอมูล
ประชาสัมพันธหลักสูตรจากรุนพี่ใหกับรุนนองทางโรงเรียน สงผลใหมีรุนนองโรงเรียนสนใจเขามา
เรียนในหลักสูตร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 20.75 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ที่รายงานตัว
ในปการศึกษา 2563 ดังตาราง  

รหัสนักศึกษา-ช่ือ ช่ือโรงเรียน รุนพี่ประชาสัมพันธ 

1. 634251029 นางสาววาทินี บุญแสง โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม รุนพี่ป 3 

2. 634251041 นางสาวนภัสษร สุขเขียว โรงเรียนตะโหมด รุนพี่ป 2 

3. 634251043นางสาวอภิชญา สีหะรอด โรงเรียนตะโหมด รุนพี่ป 2 

4. 634251011 นางสาวจุฬาลักษณ นันทสิน โรงเรียนตะโหมด รุนพี่ป 2 

5. 634251048 นางสาววิมลรัตน ผลสวิง โรงเรียนเบตงวีระราษฎร
ประสาน 

รุนพี่ป 2 

6. 634251004 นางสาวธนาภรณ นวลศรี โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย รุนพี่ป 3 

7. 634251007 นางสาวพิยดา  เวชสิทธ์ิ โรงเรียนกําแพงวิทยา รุนพี่ป 2 

8. 634251036 นางสาวนาซีรา ป โรงเรียนดารุสสาลาม  รุนพี่ป 2 

9. 634251019 นายกฤตพล รองสวัสดิ์ โรงเรียนสามคีอิสลามวิทยา รุนพี่ป 2 

10. 634251045 นางสาวรุสณา เจะนิ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน รุนพี่ป 3 

11. 634251034 นางสาวอัสมา แวดือเระ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ รุนพี่ป 3 
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        จากการประเมินความพึงพอใจตอการรับสมัครและเตรียมความพรอมนักศึกษา พบวา 
นักศึกษาใหคะแนนประเมิน ดังตอไปน้ี 

การรับสมัครและเตรียมความพรอมนักศึกษา Mean ระดับ 
1. การกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิเขาศึกษามีความเหมาะสม สอดคลอง
กับความตองการของหลักสูตร เชน ความรูพื้นฐานตาง ๆ และคุณสมบัติ
อื่น ๆ ที่จําเปน 

4.37 มาก 

2. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษามีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส 
และเปนธรรม 

4.39 มาก 

3. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษามีความเหมาะสม 4.42 มาก 
4. มีการประชาสัมพันธการรับสมัครคัดเลือกอยางทั่วถึง 4.32 มาก 
5. การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจน ตรงเวลา และ
เที่ยงธรรม 

4.38 มาก 

6. การกําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาความ
ตองการของตลาด และความพรอมของอาจารย 

4.43 มาก 

7. การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
ไดรับการพัฒนาตนเอง พรอมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษา 

4.43 มาก 

ภาพรวม 4.39 มาก 
 

จากการทบทวนการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา พบวา เมื่อนักศึกษาเขามาเรียนไดมี
การประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการรับสมัครและเตรียมความพรอมนักศึกษาอยูในระดับมาก  
โดย ขอ 4 มีการประชาสัมพันธการรับสมัครคัดเลือกอยางทั่วถึง เปนประเด็นที่มีการประเมิน
คาเฉลี่ยตํ่าที่สุด แตยังอยูในระดับมาก ซึ่งหลักสูตรมองวาควรมีการประชาสัมพันธการรับสมัครให
มากข้ึน สวนขอที่ไดรับคะแนนประเมินสูงที่สุด คือ ขอ 6 การกําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาใน
หลักสูตร โดยพิจารณาความตองการของตลาด และความพรอมของอาจารย หลักสูตรมองวาดวย
ความชัดเจนของศาสตรทําใหนักศึกษาใหคะแนนในสวนน้ีสูง และสงผลใหมีนักศึกษาเขาเรียนเกิน
แผนที่วางไว (ระบบและกลไกขอที่ 6-9) 
 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรไดมีการปรับปรุงกระบวนการรับเขานักศึกษา ดังตอไปน้ี 
           อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแลวมี
ความเห็นรวมกันวาในปการศึกษา 2564 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากข้ึน เชน road show 
ในสถานศึกษา ทําการประชาสัมพันธการรับสมัครใหมีความหลากหลายชองทาง และหลักสูตรตอง
มีการปรับปรุงเว็บไซตของสาขาวิชาเพื่อประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมของหลักสูตร
และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ โดยอาจจะมีการสรางสื่อออนไลน เชน สื่อวิดีโอแนะนําหลักสูตร 
แขวนไวในเพจและนําเสนอจุดเดนของหลักสูตรที่มีความแตกตางในหลักสูตรเดียวกันกับสถาบัน 
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อื่น ๆ เชน อัตราคาเทอมที่ถูกกวา หรือโอกาสในการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีใหเลือกทั้งทางสาย
โภชนาการงานโรงพยาบาล และงานโรงแรมและภัตตาคาร  หรือแมกระทั่งสามารถประกอบอาชีพ
อิสระเปนเจาของกิจการรานอาหาร 
              
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

ผลการการปรับปรุงกระบวนการรับเขานักศึกษา 
        จากการปรับปรุงกระบวนการรับเขานักศึกษา ในสวนของการประชาสัมพันธหลักสูตรโดยให
นักศึกษาชวยกันประชาสัมพันธใหรุนนองที่โรงเรียน พบวา  ในปการศึกษา 2563 มีรุนนอง
โรงเรียนตาง ๆ สนใจเขามาเรียนในหลักสูตร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 20.75 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดที่รายงานตัวในปการศึกษา 2563 ถึงแมวาจะมีนองโรงเรียนมาเรียนตอใน
หลักสูตรนอยกวา ปการศึกษา 2563 แตผลการตอบรับก็ยังสูงกวาปการศึกษา 2561  

        อยางไรก็ตามทางหลักสูตรไมไดมีแคการประชาสัมพันธแครูปแบบเดียวเพราะทางหลักสูตรได
มีการปรับปรุงเพจ Facebook ใหมีความนาสนใจและเปนสื่อการประชาสัมพันธไดเปนอยางดี 
นอกเหนือจากน้ีอาจารยประจําหลักสูตรก็ไดมีสวนรวมในการเดินทางไปประชามสัมพันธหลักสูตร
เชิงรุก พรอมกับการรับสมัครนักศึกษาตามกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยไดจัด  Road Show 
ตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย สงผลใหปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรมีนักศึกษาเขาศึกษาทั้งสิ้น 
จํานวน 53 คน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด และไดรับนักศึกษามากกวาแผนการรับ
จํานวนรอยละ 32.75  ซึ่งสูงกวา ปการศึกษา 2562 (รอยละ 27.5) 

สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        1. นักศึกษาแรกเขาเปนไปตามแผนรับนักศึกษา จํานวน 40 คน ผลที่ไดคือ มีนักศึกษาเขา
ศึกษาทั้งหมดจํานวน 53 คน ซึ่งไดผลเกินเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด และไดรับนักศึกษามากกวา
แผนการรับจํานวนรอยละ 32.75 ซึ่งสูงกวาปการศึกษา 2562 (รอยละ 27.5)            
        2. มีนักเรียนที่เขามาศึกษาในหลักสูตรโดยการประชาสัมพันธหลักสูตรจากรุนพี่สูรุนนองที่
จบการศึกษาจากโรงเรียนเดียวกัน จํานวน 11 คน เปนไปตามเปาหมาย 
        3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการรับนักศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.36 เปนไปตาม
เปาหมาย 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.1-1 คหกรรมศาสตร มรภ.สงขลา _ Facebook.pdf 
3.1.1-2 หลักฐานการลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธหลักสูตร และการรับสมัครนักศึกษา.pdf 
3.1.1-3 คําสั่งแตงต้ังคณะดําเนินการและคณะกรรมการสอบสัมภาษณโครงการรับสมัคร
นักศึกษาสอบคัดเลือกตรง 63.pdf 
3.1.1-4 กรรมการพิจารณา port 63.pdf 
3.1.1-5 หลักฐานรายงานสรุปจํานวนนักศึกษาใหมแรกเขาแตละรอบ ปการศึกษา 2563.pdf 
3.1.1-6 หลักฐานการจัดเก็บความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร.pdf 
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3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย :   
        เน่ืองจากการรับนักศึกษาของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ไดมี
การเปดรับนักเรียนที่จบทั้งทางสายวิทยและสายศิลป อีกทั้งทางสายอาชีพ หรือสาขาที่เกี่ยวของ 
ดังน้ัน ปญหาที่พบก็คือนักศึกษาจะมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและทางดานคหกรรมศาสตร
ไมเทาเทียมกัน ทางหลักสูตรจึงไดต้ังเปาประสงค และดําเนินการดังน้ี 
        1. นักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในช้ันปที่ 1 ดานวิชาการจะตองเรียนผานใน
รายวิชาแกนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ลดจํานวนนักศึกษาไดผลการเรียน E และเพิกถอนรายวิชา
ดังกลาว 
        2. นักศึกษาช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2563 เรียนผานในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน  
        3. นักศึกษามีความพรอมที่จะเรียนไดตลอดหลักสูตร โดยมีอัตราการคงอยูเมื่อข้ึนช้ันปที่ 2 
ไมตํ่ากวารอยละ 80 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา มีคาเฉลี่ยสูง 
กวา 4.00 
ผลการดําเนินงาน :  
●      มีระบบ มีกลไก 

        ระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
        1. หลักสูตรกําหนดเปาหมายและวิธีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมสามารถเรียนได
ตลอดหลักสูตร 
        2. หลักสูตรนําผลการสัมภาษณนักศึกษาใหมมาประกอบการจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พรอมตามความแตกตางของนักศึกษาในแตละปการศึกษา  
        3. หลักสูตรดําเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม/วิชาเตรียมความพรอม 
        4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเตรียม
ความพรอม  
        5. หลักสูตรมีการสรุปผลการเตรียมความพรอม  
        6. หลักสูตรมีการทบทวนการดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา  
        7. หลักสูตรนําผลการทบทวนมาทําการปรับปรุงกระบวนการการเตรียมความพรอมตอไป  
 
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
การวางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
         จากแนวทางในการพัฒนาตอของ ปการศึกษา 2562 ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดมี
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยดําเนินงานรวมกับคณะวางแผนและจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน ใหมีการปรับพื้นฐานรายวิชา
คณิตศาสตร วิชาเคมี และวิชาภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรไดกําหนดใหมีการเตรียมความพรอม
ความรูพื้นฐานทางสาขาวิชา เกี่ยวกับความรูพื้นฐานดานหลักการประกอบอาหาร และความรู
พื้นฐานทางดานโภชนาการ ในระหวางวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 จัดการเรียนการสอนใน
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ลักษณะการสอนออนไลน เน่ืองจากในป 2563 มีปญหาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหม 2019 (COVID-19) สงผลตอกระบวนการสอนปรับพื้นฐานและการประชุมผูปกครอง ทําให
หลักสูตรไมสามารถพบปะพูดคุยกับผูปกครองและนักศึกษาไดโดยตรง เพื่อเปนการลดความเสี่ยง
ในการที่ตองเดินทางขามจังหวัดจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) (ระบบและกลไกขอที่ 1-2) 

         มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
          การดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

        นักศึกษาใหมของหลักสูตรไดทํากิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของ
นักศึกษาใหม โดยการดําเนินงานของหลักสูตรรวมกับคณะเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน
ในปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

       1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ หลักสูตรรวมกับคณะ และ สนส. ดําเนินการจัดกิจกรรม
สอนปรับพื้นฐานทางวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร วิชาเคมีพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ หลักการ
ประกอบอาหาร และความรูพื้นฐานรายวิชาโภชนาการ ในชวงวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 

       2. ดําเนินการขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบ 
รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน 

       3. การประเมินผลความพึงพอใจตอการเตรียมความพรอมนักศึกษาปการศึกษา 2563
หลักสูตรและคณะไดรวมกันสรางเครื่องมือและประเมินผลความพึงพอใจตอการเตรียมความพรอม
นักศึกษา กับนักศึกษาช้ัน ปที่ 1 ปการศึกษา 2563 (ระบบและกลไกขอที่ 4) 

● มีการประเมินกระบวนการ 

       1. อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมและรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาพบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมใน
การเขาศึกษาช้ันปที่ 1 มากข้ึน โดยดูจากผลการเรียนรายวิชาดังตอไปน้ี 

          รายวิชาวิชาเคมีพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีรายช่ือนักศึกษาในระบบ 54 คน เรียน
จริง จํานวน 46 คนพบวามีนักศึกษามีผลการเรียน E จํานวน 2 คน 

           รายวิชาโภชนาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีรายช่ือนักศึกษาในระบบ 54 คน เรียน
จริงจํานวน 46 คนพบวามีนักศึกษามีผลการเรียน E จํานวน 1 คน  

           รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีรายช่ือนักศึกษาในระบบ 44 คน 
เรียนจริง จํานวน 42 คน พบวามีนักศึกษามีผลการเรียน E จํานวน 2 คน ไมเคยเขาเรียนเรียน 2 
คน 

           รายวิชาหลักการประกอบอาหาร ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีรายช่ือนักศึกษาในระบบ 44 
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คน เรียนจริง จํานวน 42 คนพบวามีนักศึกษา ไมมีนักศึกษาไดผลการเรียน และไมเคยเขาเรียนเลย 
2 คน 

           อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ทั้ง  2 ภาคการศึกษา ยังมีบาง
รายวิชาที่มีนักศึกษาเพียง 2 คน ไดผลการเรียน E ซึ่งเปนเพียงสวนนอย อาจจะเกิดจากระบบการ
เรียนการสอนที่เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เน่ืองจากปญหาการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) จึงทําใหยากแกการควบคุมดูแลนักศึกษา และ
ปญหาในการจัดการเรียนการสอนไมสามารถสังเกตความเขาใจของนักศึกษาไดเหมือนการเรียน
การสอนในหองเรียนจริง ประกอบกับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ยังตองปรับตัวกับการจัดการเรียนการสอน
ที่ตางจากรูปแบบเดิม  

          2. จากการที่หลักสูตรไดดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอม
กอนสอบรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานสงผลใหผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนสอบผาน และไมมี
นักศึกษาไดเกรด D ซึ่งมีเกรดตํ่าสุดแคเกรด C ตางจากปการศึกษา 2562 ที่ไมไดมีการจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมกอนสอบในรายวิชาน้ีอยางเห็นไดชัด ซึ่งผลการเรียนของปการศึกษา 2562  
พบวา รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน มีนักศึกษามีผลการเรียน E จํานวน 1 คน ไดเดกรด D จํานวน 10 
คน และ D+ จํานวน 16  คน แตในปการศึกษา 2563 ผลการเรียนของรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานมี
แนวโนมที่ดีข้ึนอยางเห็นไดชัด 

           3. จากการดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาปการศึกษา 2563 มาจนสิ้นสุดป
การศึกษา 2563 ผลที่ไดคือนักศึกษามีความพรอมที่จะเรียนไดตลอดหลักสูตร โดยมีอัตราการคง
อยูที่ รอยละ 81.13 ในอนาคตการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา จึงควรมีการเพิ่มจํานวน
กิจกรรมใหมากข้ึน เชน กิจกรรมพี่สอนนอง กิจกรรมการเรียนรูระบบการใชงานและการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลน  

4. จากรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ตอการเตรียมความพรอมของนักศึกษา
เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเอง พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.39 มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก (ระบบและกลไกขอที่ 5-6) 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
          อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมรวมกัน เพื่อพิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการเตรียม
ความพรอมศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนาการดําเนินกิจกรรมในป
การศึกษา 2564 ดังน้ี 
          - หลักสูตรยังควรมีการจัดกิจกรรมการปรับพื้นฐานวิชาแกนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรทุก
รายวิชา เพือ่ความพรอมของนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางการศึกษาตางกัน 
          - หลักสูตรควรจะมีโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสอบในทุกรายวิชากอน
สอบ และมีการปรับพื้นฐานการเรียนรูระบบการใชงานและการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน  
          - หลักสูตรควรมีระบบการติดตามนักศึกษาที่ไดมีการลงทะเบียนเรียนแลวไมไดมาเรียน
จริงต้ังแตการเปดภาคเรียน เพื่อศึกษาถึงประเด็นปญหาการหายไปของนักศึกษา (ระบบและกลไก
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ขอที่ 7) 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

           1. ผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบ
รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สงผลใหผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนสอบผาน และไมมีนักศึกษาได
เกรด D แตกตางจากปการศึกษา 2562 อยางเห็นไดชัด 

           2. จากการดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาปการศึกษา 2563 มาจนสิ้นสุดป
การศึกษา 2563 ผลที่ไดคือนักศึกษามีความพรอมที่จะเรียนไดตลอดหลักสูตร มีอัตราการคงอยูที่ 
รอยละ 81.13 

            3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ตอการเตรียมความพรอมของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.39 มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  

1. ผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบรายวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน สงผลใหผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนสอบผาน : บรรลุตามเปาหมาย 

2. นักศึกษาปการศึกษา 2563 เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2563 ผลที่ไดคือนักศึกษามีความพรอม
ที่จะเรียนไดตลอดหลักสูตร มีอัตราการคงอยูที ่รอยละ 81.13 : บรรลุตามเปาหมาย 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ตอการเตรียมความพรอมของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.39 มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก : บรรลุตามเปาหมาย 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.2-1 หลักฐานการสอนเตรียมความพรอมกอนสอบกลางภาคและปลายภาค.pdf 
3.1.2-2 หลักฐานการจัดเก็บความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร.pdf 
3.1.2-3 ผลการเรียนของนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2563.pdf 
3.1.2-4 คําสั่งแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา 2563.pdf 
3.1.2-5 คําสั่งโครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ.pdf 
3.1.2-6 โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบของคณะ.pdf 
โครงการปรับความรูพ้ืนฐานนักศึกษาใหม.pdf 
 

 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

3.1 การรับนักศึกษา 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นายพรชัย  พุทธรักษ โทรศัพท  : 086-2691800 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายพรชัย  พุทธรักษ โทรศัพท  : 086-2691800 
การจัดเก็บขอมูล  :  ปการศึกษา  2563 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานที่หลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
ประเด็นเปาหมาย :  
1. นักศึกษามีอัตราคงอยูไมตํ่ากวารอยละ 60 
2. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษามีคาเฉลี่ยมากกวา    

4.00 

ผลการดําเนินงาน :  
●     มีระบบ มีกลไก 
      ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี
        1. หลักสูตรมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกําหนดอาจารยที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยในการทําคําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 
        2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ในการให
คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา การใชชีวิตและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
ทั้งในระดับหลักสูตรคณะและมหาวิทยาลัย 
        3. อาจารยที่ปรึกษาเขารับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 
        4. อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาในชองทางการสื่อสาร
ที่เหมาะสมและงายตอการเขาถึงนักศึกษาเปนสําคัญ 
        5. อาจารยที่ปรึกษาจะตองรายงานความกาวหนาผลการเรียนของนักศึกษาแกหลักสูตร 
        6. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการควบคุมดูแลและการใหคําปรึกษา
และแนะแนวนักศึกษา 
        7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการ
ควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนวแกนักศึกษา 
        8. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษาปริญญาตร ี
       การคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษาในปการศึกษา 2563 น้ัน  กรรมการประจําหลักสูตรไดประชุม
เพื่อวางแผนการใหคําปรึกษาและทบทวนการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา  โดยมติในที่ประชุม คือ ป
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การศึกษา 2563 หลักสูตรไดให ผศ.ดร.สุรียพร  กังสนันท รับหนาที่ดูแลเปนที่ปรึกษานักศึกษา
ใหม  พรอมทั้งควรใชสื่อสังคมออนไลนในการขับเคลื่อนการดูแลนักศึกษาใหมากย่ิงข้ึน เน่ืองจาก
นักศึกษาช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนรุนที่เขามาในชวงสถานการณโรคระบาด COVID-19 
ดังน้ันความพรอมของอาจารยที่ปรึกษาในดานเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก  เพราะ
ไมไดมีกระบวนการพบนักศึกษาแบบซึ่งหนากันตลอด  หลักสูตรไดมีการวางแผนในการรับมือ
ปญหาน้ีรวมกับมหาวิทยาลัยในการหาชองทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะใหนักศึกษาใหมกับอาจารยที่
ปรึกษาไดเจอกันเพื่อสามารถติดตอสื่อสารกันไดตอไป  สวนรุนพี่ช้ันปที่ 2 มีการปรับเพิ่มการดูแล
นักศึกษาใหใกลชิดมากข้ึน และหลักสูตรพยายามที่จะรักษาจํานวนนักศึกษาที่มีอยูใหมีอัตราการ
ตกออกนอยที่สุด  นอกจากน้ีหลักสูตรจําเปนจะตองเพิ่มสัดสวนของนักศึกษาในการเลือกปฏิบัติ 
สหกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางานใหแกนักศึกษามากข้ึน ที่เปนหนาที่สําคัญของอาจารยที่ปรึกษา
ที่จะชวยกันขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไป (ระบบและกลไกขอที่ 8, 
1-2) 
 สําหรับนักศึกษาใหมช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2563 อาจารยที่ปรึกษาที่หลักสูตรไดแตงต้ังให
เขารวมโครงการอบรมการใหคําปรึกษาที่จัดข้ึนโดยกองพัฒนานักศึกษา เพื่อใหทราบแนวทางการ
ดําเนินการให คําปรึกษาชองทางการติดตอและชวยเหลือนักศึกษาทั้ งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัยซึ่งกิจกรรมน้ีกองพัฒนานักศึกษาไดจัดข้ึนทุกป และอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปที่ 
1 ทุกคนจะตองเขารวม (ระบบและกลไกขอที่ 3) 
 อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยภายในสาขาวิชาไดใชชองทางการติดตอสื่อสารกับนักศึกษา
ผานชองทางสื่อ Social Network ทั้ง Facebook และ Line ของอาจารยที่ เปนชองทางการ
สื่อสารที่ไดผลอยางมากในชวงหลายปทีผ่านมา และกลายเปนชองทางหลักในการติดตอกันสําหรับ
นักศึกษาในยุคปจจุบัน ดังน้ัน กรรมการประจําหลักสูตรไดประชุมเพื่อวางแผนการใหคําปรึกษา
และทบทวนการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาในปถัดไป โดยมติในที่ประชุมคือ ในป 2563 กําหนดให 
ผศ.ดร.สุรียพร  กังสนันท รับหนาที่ดูแลเปนที่ปรึกษานักศึกษา (ระบบและกลไกขอที่ 4) 
 หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาทุกช้ันปมีภาระหนาที่ ขับเคลื่อนการดูแล
นักศึกษาตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนดในประเด็นสําคัญ ๆ ดังน้ี 
          1. ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
          2. การใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการ 
          3. การใหคําปรึกษาแนะนําดานความประพฤติและการวางตัวในสังคม 
          4. การใหคําแนะนําปรึกษาดานการดําเนินชีวิตและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
          5. พิจารณาทุนการศึกษา 
          6. การยกเลิกรายวิชาเรียน การแกไขผลการเรียน  
          7. การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
          นอกจากระบบการใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาแลว หลักสูตรไดวางแผนการจัด
โครงการพัฒนานักศึกษา โดยโครงการที่หลักสูตรวางแผนจัดข้ึนในปการศึกษา 2563 ควบคูไป
ดวยกัน 
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  มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
  เพื่อใหบรรลุระบบและกลไกที่ไดวางไว หลักสูตรไดกําหนดการดําเนินงานตามกลไกดังน้ี 
  อาจารยที่ปรึกษาจะไดรับการจัดสรรคาบ Homeroom ในเวลาและสถานที่สําหรับใหการปรึกษา
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดคือคาบ Homeroom วันพุธของทุกสัปดาห  ซึ่งสามารถใชเวลาหลัง
การจัดการเรียนการสอนไดสําหรับกรณีที่อาจารยที่ปรึกษาเปนผูสอนนักศึกษากลุมที่ตนเปนที่ปรึกษา  
นอกจากน้ี ที่ประชุมกรรมการประจําหลักสูตรไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลความประพฤติ พฤติกรรมภายใน
หองเรียน และผลการเรียนของนักศึกษาอยูอยางตอเน่ือง ครอบคลุมทั้ง 7 ประเด็น        
           1. ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
  2. การใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการ 
  3. การใหคําปรึกษาแนะนําดานความประพฤติและการวางตัวในสังคม 
  4. การใหคําแนะนําปรึกษาดานการดําเนินชีวิตและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  5. พิจารณาทุนการศึกษา 
 6. การยกเลิกรายวิชาเรียน การแกไขผลการเรียน  
          7. การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
     โดยอาจารยประจําหลกัสูตรมีการหารือรวมกับอาจารยผูสอนนักศึกษาในหลักสูตรอยางตอเน่ือง 
ดวยวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการเรียนในข้ันตอนการทวนสอบ มคอ.5 การแลกเปลี่ยนปญหาของนักศึกษา
และการหาแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม  โดยประเด็นการหารือที่สําคัญของกรรมการประจําหลักสูตร คือ 
การติดตามดูแลนักศึกษา Drop out ของหลักสูตร โดยการชวยกันในฐานะอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย
ผูสอน  นอกจากน้ีอาจารยที่ปรึกษายังไดทําหนาที่ในการแนะนํานักศึกษาเพื่อเลือกที่จะลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ระบบและกลไกขอที่ 1-2, 5) 

          มีการประเมินกระบวนการ 
  กรรมการประจําหลักสูตรไดมีการทบทวน การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผานทางกลุม Social 
Network ของอาจารยกรรมการประจําหลักสูตรเน่ืองจากเปนชองการการแลกเปลี่ยนคําแนะนําที่รวดเร็ว
และสะดวกที่สุด สามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางรวดเร็วและมีความเปนสวนตัวในการที่จะขอ
คําปรึกษา และเมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษา มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาดานการ
ควบคุมดูแลใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตร มีผลการประเมินตามตาราง 
การควบคุมดูแลใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา Mean ระดับ 
1. ชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.53 มากที่สุด 
2. นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียนการกําหนดแผนการเรียน
ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษา 

4.46 มาก 

3. การใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.50 มากที่สุด 
4. อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาเพื่อชวยใหนักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.52 มากที่สุด 

5. อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่น ๆ หรือถายทอด
ประสบการณอื่น ๆ แกนักศึกษาตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวย
แกปญหาตาง ๆ  

4.53 มากทีสุด 

รวม 4.51 มากท่ีสุด 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563 หนา 64 

 

 

             จากคะแนนที่นักศึกษาไดประเมิน พบวา โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มีเพียงขอที่ 2. ประเด็น “นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียนการกําหนดแผนการ
เรียนตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษา” นักศึกษาไดประเมินใหอยูในระดับมากเพียงขอเดียว สวน
ขออื่น ๆ อยูในระดับมากที่สุด จากผลการประเมินน้ีสอดรับกับแนวทางที่หลักสูตรพยายาม
ดําเนินงานมาโดยตลอด คือการใหความเปนกันเองกับนักศึกษาเขาถึงตัวนักศึกษาอยางเปนกันเอง 
ทําใหสามารถถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานประสบการณชีวิต ระหวางอาจารย
และนักศึกษาทําใหเกิดความไวเน้ือเช่ือใจที่จะแจงปญหาเมื่อนักศึกษาตองการไดรับความชวยเหลือ 
(ระบบและกลไกขอที่ 6) 
  ทั้งน้ีหลักสูตรไดกําหนดแนวทางการแกไขปญหาหากเกิดกรณีที่ปญหาของนักศึกษาไม
สามารถแกไขไดในระดับหลักสูตร โดยจะขอความชวยเหลือจากทางคณะเพื่อใหคําปรึกษา ดูแล 
แกไขปญหาของนักศึกษาในระดับที่ใหญกวาหลักสูตร   
  ผลจากการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาโดย
พิจารณาอัตราการคงอยูของนักศึกษา พบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษาในปการศึกษา 2563 ดัง
ตารางตอไปน้ี 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จํานวนรับเขา (คน) 
จํานวนนักศึกษา และอัตราการคงอยูในป

การศึกษา 2563 (คน) 
2559 47 32 (68.09%) 

2560 48 37 (77.08%) 

2561 48 38 (79.17%) 

2562 52 43 (82.69%) 

2563 53 43 (81.13%) 

รวม 248 193 (77.63) 

  จากตาราง พบวา นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2559 มี
อัตราการคงอยูตํ่ากวารอยละ 70 และหลังป 2559 จนถึงปจจุบัน มีอัตราการคงอยูมากกวารอยละ 
70 สวนอัตราการคงอยูในภาพรวมทั้งหมดในปการศึกษา 2563 คิดเปนรอยละ 77.63 (ระบบและ
กลไกขอที่ 6) 
  จากการทบทวนการดําเนินการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาปริญญาตรีจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควบคูไปกับการพิจารณาอัตรา
การคงอยูของนักศึกษาในปการศึกษา 2563 (คาเฉลี่ยสะสมต้ังแตปการศึกษา 2559)  พบวา 
ปจจุบันนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรไมไดมีปญหานอกหองเรียนที่เปนที่นากังวลมากนัก จาก
การหารือกัน พบวา สวนมากมีปญหาเรื่องผลการเรียนของนักศึกษาบางคน ซึ่งไดแจงใหอาจารย
ผูสอนของหลักสูตรทราบและชวยกันกํากับติดตามอยูตลอด โดยใชวิธีการใหเพื่อนหรือรุนพี่ชวย
สอนเสริมเปนรายกลุมหรือรายบุคคล  โดยผลที่ไดสามารถชวยเรื่องผลการเรียนไดในระดับหน่ึง 
และสามารถเพิ่มความมั่นใจใหกับนักศึกษาตอการเรียนในอนาคตได 
  การเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกปฏิบัติสหกิจสําหรับ
อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปที่ 3 โดยในปการศึกษา 2563 มีผลตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยซึ่งตองการสงเสริมใหนักศึกษาเลือกปฏิบัติสหกิจจํานวนเพิ่มข้ึน  ทางหลักสูตรก็
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พยายามโนมนาวใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนฝกปฏิบัติสหกิจใหไดมากที่สุด จนทําให
นักศึกษามีความสนใจฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เกินกวาครึง่ของจํานวนนักศึกษาช้ันปที่ 4 (ระบบ
และกลไกขอที่ 7) 

          มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
การปรับปรุงระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
ปริญญาตร ี
  การคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษาในปการศึกษา 2563 กรรมการประจําหลักสูตรไดประชุมเพื่อวาง
แผนการใหคําปรึกษาและทบทวนการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา  โดยมติในที่ประชุม คือ ในปการศึกษา 2564
กําหนดให ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ รับหนาที่ดูแลเปนที่ปรึกษานักศึกษาใหม  พรอมทั้งควรใชสื่อสังคม
ออนไลนในการขับเคลื่อนการดูแลนักศึกษาใหมากย่ิงข้ึน   
  เน่ืองจากนักศึกษาช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2564 ยังเปนรุนที่เขามาในชวงสถานการณโรค
ระบาด COVID-19 ดังน้ันความพรอมของอาจารยที่ปรึกษาในดานเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญเปน
อยางมาก  เพราะไมไดมีกระบวนการพบนักศึกษาแบบซึ่งหนากัน  หลักสูตรไดมีการวางแผนใน
การรับมือปญหาน้ีรวมกับมหาวิทยาลัยในการหาชองทางที่เหมาะสมที่สุด ที่จะใหนักศึกษาใหมกับ
อาจารยที่ปรึกษาไดเจอกันเพื่อสามารถติดตอสื่อสารกันไดตอไป  สวนรุนพี่ต้ังแตช้ันปที่ 2 ที่มี
ประสบการณการจัดการเรียนแบบออนไลนมาแลวสามารถปรับตัวได อยางไรก็ตามหลักสูตร
พยายามปรับปรุงใหมีการเพิ่มความเขมขนในการดูแลนักศึกษาใหใกลชิดมากข้ึน และหลักสูตร
พยายามที่จะรักษาจํานวนนักศึกษาที่มีอยูใหมีอัตราการตกออกนอยที่สุด  นอกจากน้ีหลักสูตร
จําเปนจะตองเพิ่มสัดสวนของนักศึกษาในการเลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ทํางานใหแกนักศึกษามากข้ึน ซึ่งเปนหนาที่สําคัญของอาจารยที่ปรึกษาที่จะชวยกันขับเคลื่อน
เพื่อใหบรรลุตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไป (ระบบและกลไกขอที่ 8, 1-2) 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
      - ทําใหนักศึกษาในแตละช้ันป มีแนวโนมที่จะยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเพิ่มสูงข้ึนตามจํานวน
นักศึกษาคงอยูปกอนหนาของทุกช้ันป ตามรายงานผลอัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาใน
แตละปการศึกษา 2559 ถึงปการศึกษา 2563 
      - ผลการประเมินความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาและนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม
พบวา นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับ 4.51 ซึ่งอยูในระดับมีความ
พึงพอใจมากที่สุด 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
1. นักศึกษามีอัตราคงอยูไมตํ่ากวารอยละ 60 : บรรลุเปาหมายการดําเนินงาน โดยทําใหนักศึกษาในแต
ละช้ันป มีแนวโนมที่จะยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเพิ่มสูงข้ึนตามจํานวนนักศึกษาคงอยู จากปกอน
หนาของทุกช้ันป 
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.51 

บรรลุเปาหมายการดําเนินงาน 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1 คําสั่งแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา 2563.pdf 
3.2.1-2 หลักฐานการจัดเก็บความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร.pdf 
 
3.2.2 การควบคุมการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
        หลักสูตรไมมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นเปาหมาย :  
1. นักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบภาคบรรยายเพิ่มข้ึน และไดรับรางวัลในการนําเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ อยางนอย 1 รางวัล 
2. นักศึกษาในหลักสูตรเขารวมการฝกประสบการณวิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษามากวารอยละ 30 
3. นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนจัดทําโครงการในการถายทอดองคความรูและ
ประสบการณจากการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับรุนนองได        
4. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยมากกวา 4.00 
ผลการดําเนินงาน :  
●     มีระบบ มีกลไก 
        ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
        1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันวิเคราะหความเช่ือมโยงทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 
21 กับโครงการกิจกรรมที่หลักสูตรมีแผนจะจัดข้ึน 
        2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนการพัฒนานักศึกษาและวางแผนการบูรณา
การการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21  
        3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูศตวรรษที่ 21 
        4. หลักสูตรดําเนินการทบทวนเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21  
        5. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 
การปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
       จากแนวทางในการปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) ของปการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรไดวาง
แนวทางไวดังน้ี 
     1. จากผลการประเมินกระบวนการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในรูปแบบโปสเตอรและ
ภาคบรรยายและนักศึกษาไดรับรางวัลจากการประเมินการนําเสนอจากคณะกรรมการ
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ผูทรงคุณวุฒิในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หลักสูตรจึงเล็งเห็นวานักศึกษามีศักยภาพในการ
นําเสนองานวิจัยในรูปแบบภาคบรรยาย จึงควรเพิ่มการสงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบภาคบรรยาย เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในป
การศึกษา 2563 ใหมากย่ิงข้ึน และสามารถสงผลงานตีพมิพในวาสารวิชาการได 
      2. จากผลการสงนักศึกษาเขาฝกประสบการณ วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการทําใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูดานตาง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ไดเปนอยางดี ดังน้ัน 
ในปการศึกษา 2563  จึงควรสงเสริมใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพในรูปแบบสหกิจ
ศึกษาเพิ่มข้ึน 
      3. ในปการศึกษา 2563 ควรสงเสริมใหนักศึกษา ไดสอบใบประกอบวิชาชีพมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ 
 
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
          หลักสูตรไดประชุมดําเนินการรวมกับคณะในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ที่ได
วางแผนไว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ดังตอไปน้ี 

       1. หลักสูตรไดดําเนินการวางแผนใหนักศึกษาเขารวมนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 1-2 เดือน
เมษายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

       2. หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนใหความรูการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแกนักศึกษา ผาน
การนําเสนอผลงาน ในโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ/ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากรุน
พี่ และใหนักศึกษาไดเปนผูตัดสินใจในการเลือกฝกประสบการณวิชาชีพดวยตัวเอง จากน้ันจึงจะสง
รายช่ือนักศึกษาที่จะเขารวมฝกประสบการณวิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษา พรอมทั้งวางแผนการ
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผานทางงานสหกิจศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 

      3. หลักสูตรวางแผนติดตอกรมพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสูการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ โดย
กลุมเปาหมายคือนักศึกษาช้ันปที่ 4 ที่พรอมจะจบการศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน และไดดําเนินการ
ขออนุมัติโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ ชวงวันที่ 8-9 
เมษายน 2564 

       4. หลักสูตรวางแผนจัดโครงการและกิจกรรมที่ใหนักศึกษาสามารถบูรณาการองคความรู 
และทักษะจากรายวิชาที่เรียนไปสูการปฏิบัติงานจริง โดยการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับ
องคกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

         หลักสูตรไดมีการจัดโครงการและกิจกรรมใหกับนักศึกษาในหลักสูตร และมีการบูรณาการ
กิจกรรมใหนักศึกษาแตละช้ันป สามารถเขารวมกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
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21 โดยใชวิธีการบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตรของปการศึกษา 2563 โครงการของหลักสูตรมี
ดังน้ี 

โครงการ/กิจกรรมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 ที่บรรลุ 
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1. โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพทาง
อาหารและโภชนาการ“พี่ เล า น องฟ ง ส งต อ
ประสบการณ” (นักศึกษาชั้นปที่ 1-4) 

     

2. กิจกรรมการนําเสนอและสงผลงานตีพิมพเผยแพร
งานวิจัยระดับชาต ิ(นักศึกษาชั้นปที่ 4) 

  - -  

3. กิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพรูปแบบ 
สหกิจศึกษา (นักศึกษาชั้นปที่ 4) 

     

4. กิจกรรมการจัดตกแตงสถานที่ดวยผา และงาน
ดอกไม 
-โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต 2564 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-กิจกรรมงานพิธีถวายราชสักการะวันราชภัฏ  
-กิจกรรมงานฝกซอมใหญพิธีรับพระราชทานปริญญา
บัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป 2563 
(นักศึกษาชั้นปที่ 1-4) 

 -    

5. กิจกรรมการสงเสริมทักษะวิชาชีพ รายวิชา 
4863401การจัดเล้ียงอาหารและเครื่องดื่ม งานจัด
เล้ียงบุฟเฟต และการจัดจําหนายอาหารกลอง 
ออนไลน (นักศึกษาชั้นปที่ 3) 

     

6. กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการ
การเรียนการสอนรายวิชา 4892103 การจัดดอกไมและ
งานใบตอง กับการทํากระทงลอย เพื่อรวมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง (นักศึกษาชั้นปที่ 2) 

 -    

7. กิจกรรมโครงการจิตอาสาถายทอดความรูใหนอง  ๆ
โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา (นักศึกษาชั้นปที่ 
1-2) 

 -    

 

         โครงการและกิจกรรมทั้งหมดที่จัดข้ึนอยูในรูปของการบูรณาการเพื่อใหนักศึกษามีความรู
และทักษะที่สามารถสรางประสบการณทางอาชีพในอนาคต  ในข้ันแรกเพื่อเตรียมใหมีความพรอม
และความมั่นใจจากการเขาฝกปฏิบัติสหกิจและฝกประสบการณวิชาชีพ ที่สามารถดึงเอาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 มาใช โดยเฉพาะการนําทักษะดานชีวิตและอาชีพ การคิด วิเคราะห 
สังเคราะหองคความรูที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติจริง (ระบบและกลไกขอที่ 1-2) 
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  มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
  การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร  
โครงการและรายวิชาที่จัดกิจกรรมบูรณาการกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการปรับเปลี่ยนควบ
รวมเพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมที่สอดรับกันไดมากข้ึน ดังน้ี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ที่บรรลุ 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการสัมมนา
หลังฝกประสบการณ
วิชาชีพทางอาหาร
และโภชนาการ“พี่เลา 
นองฟง สงตอ
ประสบการณ” 
(นักศึกษาชั้นปที่ 1-4)  

ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมีความ
พรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพดาน 
คหกรรมศาสตร 

ผศ.พรชัย 
พุทธรักษ 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ
เทคโนโลยี 

สรางความเชื่อม่ันในการใชงานเทคโนโลยี/
โปรแกรมที่จําเปนตอการทํางานพื้นฐานเม่ือ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

ทักษะดานชวิีตและ
อาชีพ 

สามารถฝกประสบการณวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
และสามารถนําความรูไปปรับใชในการทํางาน
ในอนาคตไดเปนอยางดี 

ทักษะดานสังคมและ
สังคมขามวัฒนธรรม 

ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับสังคม
การทํางานทีมี่หลากหลายของบุคคล  เพือ่ลด
ปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพตอไป 

การบูรณาการการ
สอน 

นักศึกษานําความรูไปปรับใชในรายวิชาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ และการทํางานใน
อนาคตได 

2. กิจกรรมการ
นําเสนอและสงผล
งานตีพิมพเผยแพร
งานวิจัยระดับชาติ 
(นักศึกษาชั้นปที่ 4) 

ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

นักศึกษามีความรู ความเขาใจในการเขียน
ผลงานการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย  
มีศักยภาพและทักษะการเผยแพร
ผลงานวิจัยในรูปแบบการนําเสนอ
ผลการวิจัยสูสาธารณะ 

ผศ.พรชัย 
พุทธรักษ 
ผศ.ดร.สุรียพร 
กังสนันท 
ผศ.ฐิติมาพร 
ศรีรักษ 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ
เทคโนโลยี 

นักศึกษาสามารถใชส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยายรูปแบบออนไลน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ทักษะดานชี วิตและ
อาชีพ 

- 

ทักษะดานสังคมและ
สังคมขามวัฒนธรรม 

- 

การบูรณาการการ
สอน 

รายวิชา 4864501 วิจัยทางคหกรรมศาสตร
โดยนักศึกษาสามารถนําความรูทั้งหมดในการ
ทําวิจัยมาวิเคราะห  และสังเคราะหองค
ความรูเพื่อปรับปรุงแกไขงานวิจัยจนมีความ
สมบูรณและสามารถนําเสนอตีพิมพเผยแพร
ผลงานทางวิชาการได 
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3. กิจกรรมการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพรูปแบบ  
สหกิจศึกษา  
(นักศึกษาชั้นปที่ 4)  

ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

มีความรู ความเขาใจในการศึกษาสภาพ
ปญหาของหนวยงาน แลวนําไปสูกระบวนการ
แกปญหา บนพื้นฐานของหลักการทําวิจัย
เพื่อใหไดมาซ่ึงนวัตกรรมส่ือการสอน และ
เมนูอาหารสําหรับผูปวยในโรงพยาบาล 

ผศ.พรชัย 
พุทธรักษ 
ผศ.ดร.สุรียพร 
กังสนันท 
ผศ.ฐิ ติ มาพร 
ศรีรักษ 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ
เทคโนโลยี 

นักศึกษาสามารถนําความรูทางส่ือเทคโนโลยี
ไปใชในการพัฒนาและแกปญหาใหกับสถาน
ประกอบการ เชนการพัฒนาส่ือการสอน
ผูป วย การใช โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
คํานวณปริมาณสารอาหาร 

ทักษะดานชีวิตและ
อาชีพ 

นักศึ กษามีทั กษะในการปฏิบั ติ งานทั้ ง
ทางดานงานโภชนบริการ และงานโภชน
ศาสตรคลินิค สามารถถายทอดความรูและ
แนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพเก่ียวกับการ
บริโภคอาหารใหแกผูปวยได 

ทักษะดานสังคมและ
สังคมขามวัฒนธรรม 

นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับบุคลากรใน
หนวยงานไดเปนอยางดี มีจิตอาสา เปนที่
ยอมรับและชื่นชมจากหนวยงาน 

การบูรณาการการ
สอน 

รายวิชา 4864501 วิจัยทางคหกรรมศาสตร 
รายวิชา โภชนาศาสตรชุมชน หลักการจัด
อาหารเฉพาะโรค และรายวิชาสหกิจศึกษา 

4. กิจกรรมการจัด
ตกแตงสถานที่ดวย
ผา และงานดอกไม 
(นักศึกษาชั้นปที่ 1-
4) 

ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

นักศึกษาไดเรียนรูทักษะการปฏิบัติงาน
จากสถานที่จริง และเรียนรูการแกไขปญหา
เฉพาะหนา 

ผศ.ฐิติมาพร 
ศรีรักษ 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ
เทคโนโลยี 

- 

ทักษะดานชีวิตและ
อาชีพ 

เปนการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกประสบการณจริงในสถาน
ประกอบการณ และสามารถรับงานการจัด
ตกแตงสถานที่ เปนอาชีพเสริม สรางรายได
ระหวางเรียนได 

ทักษะดานสังคมและ
สังคมขามวัฒนธรรม 

นักศึกษาไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีม
มีการวางแผนแบงหนาที่ในการปฏิบัติงาน มี
การเรียนรูที่จะเปนเปนผูนํา และผูตามที่ด ี

การบูรณาการการ
สอน 

รายวิชา4892103 การจัดดอกไมและงาน
ใบตอง และรายวิชา 4863401 การจัดเล้ียง
อาหารและเครื่องดื่ม 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสูการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  
ยังไมไดดําเนินการเพราะสถานการณโรคระบาด COVID-19 
6. กิจกรรมการ
สงเสริมทักษะวิชาชีพ 
งานจัดเล้ียงบุฟเฟต 
และการจัดจําหนาย

ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

นักศึกษาไดเรียนรูทักษะและกระบวนการ
ประกอบธุรกิจการขายอาหารรูปแบบตาง  ๆ
จากสถานการณจริง และสามารถคิดคน
เมนูอาหารในการจัดเล้ียงใหมีความแปลกใหม

ผศ.ฐิติมาพร 
ศรีรักษ 
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อาหารกลอง 
ออนไลน (นักศึกษา
ชั้นปที่ 3) 

โดยการนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาเปนสวนผสม
ในอาหารไดอยางลงตัว 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ
เทคโนโลยี 

นักศึกษาได นําความรูทางดานการใช
ทักษะทางสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
เพื่อโฆษณาขายอาหารผานส่ือได 

ทักษะดานชีวิตและ
อาชีพ 

เปนการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกประสบการณจริงในสถาน
ประกอบการณ และสามารถรับงานการจัด
เล้ียงหรือขายอาหารกลองออนไลนเปนอาชีพ
เสริม สรางรายไดระหวางเรียนได 

ทักษะดานสังคมและ
สังคมขามวัฒนธรรม 

นักศึกษาไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีม
มีการวางแผนแบงหนาที่ในการปฏิบัติงาน มี
การเรียนรูที่จะเปนเปนผูนํา และผูตามที่ด ี

การบูรณาการการ
สอน 

รายวิชา 4863401 การจัดเล้ียงอาหารและ
เครื่องดื่ม  

7. กิจกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
บูรณาการการเรียน
การสอนรายวิชา 
4892103 การจัด
ดอกไมและงานใบตอง 
กับการทํากระทงลอย 
เพื่อรวมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 
(นักศึกษาชั้นปที่ 2) 

ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

นักศึกษาไดเรียนรูทักษะการนํางานดอกไมสด
และใบตอง มาดัดแปลงรูปทรงเปนลวดลาย
ตาง  ๆเพื่อใชในการตกแตงกระทง 

ผศ.ฐิติมาพร 
ศรีรักษ 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ
เทคโนโลยี 

- 

ทักษะดานชี วิตและ
อาชีพ 

นักศึกษาสามารถนําความรูที่ ไดจากงาน
ดอกไมและใบตอง ไปใชเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพไดในอนาคต 

ทักษะดานสังคมและ
สังคมขามวัฒนธรรม 

นักศึกษาที่ นับถือสาสนาอิสลามไดเรียนรู
ประวัติความเปนมาของวัฒนธรรมประเพณี
งานลอยกระทง และสามารถประดิษฐกระทง
ไดอยางสวยงาม 

การบูรณาการการ
สอน 

4892103 การจัดดอกไมและงานใบตอง 

8. กิจกรรมโครงการ
จิตอาสาถายทอด
ความรูใหนอง  ๆ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา 
(นักศึกษาชั้นปที่ 1-2) 

ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

นักศึกษามีความสามารถในการถายทอด
ความรู และทักษะการปฏิบัติอาหารใหกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

ผศ.พรชัย 
พุทธรักษ 
 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ
เทคโนโลยี 

- 

ทักษะดานชีวิตและ
อาชีพ 

นักศึกษาไดฝกทักษะวิชาชีพการทําอาหาร
วาง และขนมไทย และสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ทักษะดานสังคมและ
สังคมขามวัฒนธรรม 

นั กศึ กษาเรียนรู ที่ จะติ ดต อหน วยงาน
ภายนอกเพื่ อขอความรวมมือในการจัด
โครงการ และดําเนินแผนงานจนเสร็จส้ิน
โครงการ 

การบูรณาการการ
สอน 

รายวิชา 4863216 อาหารวาง และรายวิชา 
4862203 ขนมไทย 
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● มีการประเมินกระบวนการ 
        จากผลการดําเนินงานเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรมีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ดังน้ี     
       1. ผลการดําเนินงานการสงนักศึกษาไปเขารวมนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 1-2 เดือนเมษายน 2564 
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา นักศึกษาช้ันปที่ 4 ไดรับ
การตอบรับเพื่อนําเสนองานวิจัยทุกเรื่องที่สงนําเสนอทั้งหมด 8 เรื่อง ซึ่งเปนการนําเสนองานวิจัย
ภาคบรรยายทั้งหมด จากการนําเสนองานวิจัยภาคบรรยาย พบวา ไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับดี จํานวน 1 รางวัล ซึ่งในปการศึกษา 2563 นักศึกษาสามารถ
นําเสนองานวิจัยในรูปแบบการบรรยายไดมากกวาปการศึกษาที่ผานมา และยังสามารถสงตีพิมพ
เผยแพรในวารสาร อีกจํานวน 2 เรื่อง ซึ่งอยูระหวางกระบวนการตอบรับการตีพิมพ  
      2. หลักสูตรมีนักศึกษาเขารวมฝกประสบการณวิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษา จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 63.89  ของจํานวนนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพทั้งหมด 36 คน เพิ่มข้ึนจาก
ปที่ผานมา (60.6) และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2563 จํานวน 1 รางวัล จากการฝก
ประสบการณรูปแบบสหกิจทําใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยาง
มี วิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการ
สรางสรรค และนวัตกรรม) และดาน Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู) ไดเปนอยางดี เน่ืองจากนักศึกษาฝกประสบการณ ไดทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพ และตอง
รูจักแกปญหาที่เกิดข้ึนกับหนวยงานออกมาในรูปแบบงานวิจัยสหกิจศึกษา ซึ่งหนวยงานสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง  
       3. หลักสูตรไดดําเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพทางอาหารและ
โภชนาการ ชวงวันที่ 8-9 เมษายน 2564 โดยใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 วางแผนการถายทอดความรู
และประสบการณจากการฝกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมุงเนนการถายทอด     องค
ความรูใหมที่นักศึกษาไปเจอในสถานประกอบการ และมีความจําเปนที่นองรุนตอไปตองเรียนรูเพื่อ
นําไปใชในการเตรียมตัวฝกประสบการณวิชาชีพ  โดยที่นักศึกษาช้ันปที่ 4 จะเปนผูวางแผนและ
ดําเนินการเองทั้งหมดทุกข้ันตอน เริ่มต้ังแตการคิดหัวขอ โครงการ ซึ่งนักศึกษาก็สามารถคิดช่ือ
โครงการไดนาสนใจ คือ หัวขอเรื่อง “พี่เลา นองฟง สงตอประสบการณ” โดยจะแบงฐานใหความรู
ออกเปน 6 ฐาน ทุกฐานจะมีการประเมินกอนและหลังการสอนเปนรูปแบบขอสอบออนไลน 
google form  ซึ่งจากการสรุปผลการายงานความพึงพอใจของโครงการ พบวา นักศึกษาช้ันปที่ 
1-3 ใหคะแนนความพึงพอใจตอการจัดโครงการอยู ในระดับมาก 4.64  
         4. อาจารยประจําหลักสูตรไดเดินทางไปติดตอกรมพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อ
ติดตอขอคําปรึกษาในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสูการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหกับนักศึกษา ไดมีการนัดหมายติดตอวันอบรมและสอบ
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ พรอมวิทยากร เพื่อที่จะขออนุมัติการจัดโครงการกับทางมหาวิทยาลัย ชวง
วันที่ 28-30 เมษายน 2564 และโครงการไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว แตไมสามารถดําเนินการ
ไดเน่ืองจากมีปญหาการระบาดของโรค โควิด 19 ระรอกใหม จึงจําเปนตองมีการเลื่อนไปอยางไมมี
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กําหนด จนกวาสถานการณจะดีข้ึน 

           จากการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการ
ดําเนินโครงการใหนักศึกษาในปการศึกษา 2563 โดยมีการบูรณาการหลาย ๆ  กิจกรรมเขาไปในโครงการ
เดียวกัน เพื่อใหสอดรับกับการลดจํานวนโครงการของมหาวิทยาลัย และเมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษาทุกป 
มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตรมีผลการประเมิน
ตามตารางตอไปน้ี 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 

Mean ระดับ 

1. มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกช้ันเรียน 4.35 มาก 
2. มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกช้ันเรียนที่พึง
ประสงคของหลักสูตร 

4.39 มาก 

3. หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
และเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมทักษะสารสนเทศภาษาตางประเทศทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม 
ฯลฯ 

4.35 มาก 

4. การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนจบการศึกษาอยางเหมาะสมและจัดให
อยางทั่วถึง 

4.44 มาก 

5. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา 4.38 มาก 
รวม 4.38 มาก 

       ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4.38 มีระดับความพึงพอใจสูงกวา ปการศึกษา 
2562 (4.31) 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
           การปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
             เมื่อหลักสูตร ไดดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาครบทุกโครงการแลวไดทบทวน การจัดโครงการ
พัฒนานักศึกษาในรอบปการศึกษา 2563 ไดบรรลุการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และควรจะมีการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในปตอไป ดังน้ี 
           1. สงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานตีพิมพในวาสารวิชาการ 
           2. สงเสริมใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษาใหมากข้ึน           
           3. สงเสริมใหนักศึกษา ไดผานการสอบใบประกอบวิชาชีพมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
         -มีจํานวนนักศึกษานําเสนองานวิจัยระดับชาติรูปแบบการบรรยาย เพิ่มข้ึนและไดรับรางวัล
การนําเสนอ จํานวน 1 รางวัล และมีการสงผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ จํานวน 2 เรื่อง 

         -มีนักศึกษาเขารวมฝกประสบการณวิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษา เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมาและ
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ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา จํานวน 1 รางวัล 

สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
       1. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบภาคบรรยาย 100% และไดรับรางวัลใน
การนําเสนองานวิจัยระดับชาติ  1 รางวัล : บรรลุเปาหมายการดําเนินงาน 
       2. หลักสูตรมีนักศึกษาเขารวมฝกประสบการณวิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษา จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 63.89  ของจํานวนนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพทั้งหมด 36 คน เพิ่มข้ึนจากป
ที่ผานมา (60.6) และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2563 จํานวน 1 รางวัล : บรรลุ
เปาหมายการดําเนินงาน       
       3. นักศึกษาสามารถวางแผนจัดทําโครงการในการถายทอดองคความรูและประสบการณจาก
การฝกประสบการณวิชาชีพใหกับรุนนองได ซึ่งจากการสรุปผลการายงานความพึงพอใจของ
โครงการ พบวา นักศึกษาช้ันปที่ 1-3 ใหคะแนนความพึงพอใจตอการจัดโครงการอยู ในระดับมาก 
4.64  : บรรลุเปาหมายการดําเนินงาน       
       4. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยมากกวา 4.00 : บรรลุเปาหมาย โดยไดรับคะแนน
ประเมินรวม 4.38 ซึ่งอยูในระดับมาก 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.3-1 หลักฐานผลงานการนําเสนองานวิจัยและงานสหกิจศึกษา.pdf 
3.2.3-2 หลักฐานการสงตีพิมพเผยแพรในวารสารSubmission Acknowledgement 
jelly.pdf 
3.2.3-3 หลักฐานการสงตีพิมพเผยแพรในวารสารSubmission Acknowledgement 
Cookie.pdf 
3.2.3-4 หลักฐานการเดินทางไปติดตอกรมพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสงขลา.pdf 
3.2.3-5 หลักฐานการจัดเก็บความพึงพอใจของนักศึกาษาตอหลักสูตร.pdf 
3.2.3-6 เลมโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณทางวิชาชีพ และสหกิจศึกษา (1).pdf 
3.2.3-7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมเขาสูการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ.pdf 
3.2.3-8 คําสั่งแตงต้ังอาจารยนิเทศสหกิจ.pdf 
3.2.3-9 คําสั่งแตงต้ัง สัมมนาหลังฝก.pdf 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.00 

คะแนน 
4.00 

 คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นายพรชัย  พุทธรักษ โทรศัพท  : 086-2691800 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพรชัย  พุทธรักษ โทรศัพท  : 086-2691800 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2563 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานทีห่ลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.3.1 การคงอยู 
ผลการดําเนินงาน :  
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา และคงอยู 

ปการศึกษาที่
รับเขา 

จํานวนที่
รับเขา 

จํานวนที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนที่คง
คางอยู 

จํานวนที่
หายไป 

อัตรา 
การคงอยูรอย

ละ 
2560 48 18 19 11 77.08 
2561 48 - 38 10 79.17 
2562 51 - 43 9 82.69 
2563 53 - 43 10 81.13 

การคิดอัตราการคงอยู 
      คิดจํานวนนักศึกษาที่คงอยูแตละป 
       อัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ = จํานวนที่รับเขา - จํานวนที่หายไป X 100 
                                                          จํานวนที่รับเขา 
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          จากกราฟขางตนแสดงอัตราการการคงอยูในหลักสูตรของนักศึกษา พบวา แนวโนมของ
อัตราการการคงอยูในหลักสูตรของนักศึกษาและการพยากรณเชิงเสนตรงแสดงวามีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น ดังแสดงในสมการเสนตรงที่มีความชันเปนบวก  และคาความเช่ือมั่นของสมการเสนตรงน้ี
อยูในระดับรอยละ 69.26 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.1-1 หลักฐานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา.pdf 
 
3.3.2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน :  
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
อัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ = จํานวนที่สําเร็จการศึกษา X 100 
                                             จํานวนที่รับเขา 

ปการศึกษาที่รับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาที่เริ่มใช

หลักสูตร) 

จํานวนที่
รับเขา 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ปกติ 

จํานวน รอยละ 
ปการศึกษา 2557 46 12 26.08 
ปการศึกษา 2558 42 29 69.05 
ปการศึกษา 2559 47 13 27.66 
ปการศึกษา 2560 48 18 37.50 

      

 

         จากกราฟขางตนแสดงอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรของนักศึกษา 

พบวา แนวโนมของอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรของนักศึกษา และการ

พยากรณเชิงเสนตรงแสดงวามแีนวโนมเพิ่มข้ึนในปน้ี   
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.2-1 หลักฐานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา.pdf 

 
3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน :  
ความพึงพอใจตอหลักสูตรของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร แยกเปนแตละปดังน้ี 
ปการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหตุ 

2561 4.44 ระดับมาก  

2562 4.39 ระดับมาก  

2563 4.44 ระดับมาก  

 

 
 

จากการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยนักศึกษาในปการศึกษา 2563 พบวา มีผล
การประเมินเฉลี่ยในภาพรวมที่ 4.44 คะแนน อยูในระดับมาก มีความพึงพอใจสูงกวาปการศึกษา 
2562 เมื่อดูแนวโนมความพึงพอใจตอหลักสูตรในภาพรวมพบวามีแนวโนมไมตางจาก 2 ปที่ผานมา 

  

ความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
ปการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหตุ 

2560 4.54 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  
2561 4.69 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  
2562 4.50 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  
2563 4.14 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
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       ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษาในป
การศึกษา 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปการศึกษา 2560 ถึงปการศึกษา 2562 
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมมีแนวโนมลดลงจาก 3 ป ที่ผานมา คือ มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก 4.14 
 

สรุปแนวโนมผลการดําเนินการและความพึงพอใจประจําปการศึกษา 2563 
หัวขอ แนวโนม 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร เพิ่มข้ึน 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ลดลง 
ความพึงพอใจตอหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด เพิ่มข้ึน 
ความพึงพอใจตอหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด ลดลง 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.3-1 หลักฐานการจัดเก็บความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร.pdf 
หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
กระบวนการที่ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงช้ีที่ 3.1 และ 3.2 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1          คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นายพรชัย  พุทธรักษ โทรศัพท  : 086-2691800 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพรชัย  พุทธรักษ โทรศัพท  : 086-2691800 
 
การจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน :  

ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ตอคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรมีดังน้ี 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ที ่ รายการขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

ปริญญาตร ี

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 18 คน 100.00 
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
9 คน 50.00 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 
4.69 คะแนน 

*หมายเหตุ จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.1.1-1 หลักฐานองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต.pdf 

 
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีการคํานวณ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

คาเฉลี่ย 
4.01 

คาเฉลี่ย 
4.58 

คาเฉลี่ย 
4.69 

บรรล ุ

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 
คะแนนที่ได  = 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นายพรชัย  พุทธรักษ โทรศัพท  : 086-2691800 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพรชัย  พุทธรักษ โทรศัพท  : 086-2691800 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2563 
สูตรการคํานวณ 

   1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
  

 การคํานวณคารอยละน้ีไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทํา
แลวแตไมไดเปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 2.  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
ค ะ แ น น ที่ ไ ด   
= 
 
หมายเหตุ : 

- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 

- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา 
สําหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากมี
ผูสําเร็จการศึกษาแลว 
 

ผลการดําเนินงาน :  

ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป  ของหลักสูตรมีดังน้ี 

      ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 

2562 รวมทั้งสิ้น 18 คน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกคนบันทึก

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

X 100 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

100 
X 5 
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ขอมูลภาวะการมีงานทํา นักศึกษาตอบแบบสํารวจการมีงานทําและสงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น 18 คน คิดเปนรอยละ100 มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 18 คน คิดเปนรอยละ100 

คิดเปน 5 คะแนน 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ท่ี รายการขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 18 คน 
2 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 18 คน 
3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพ

อิสระ) 
10 คน 

ตรงสาขาที่เรียน 12 คน 
ไมตรงสาขาที่เรียน 8 คน 

4 จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 คน 
5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - 
6 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - 
7 จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท - 
8 จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - 
9 จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว - 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.2.1-1 หลักฐานองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต.pdf 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

รอยละ 
80.00 
4.00 

คะแนน 

รอยละ  
100.00 
5.00 

คะแนน 

รอยละ  
100.00 
5.00 

คะแนน 

บรรล ุ
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หมวดที่  4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E W I มส ขส ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 (37 รายวิชา) 

รหัสชั้น 604251 

3562201 การสรางธุรกิจใหมและ
การเปนผูประกอบการ 

13 10 6 2 3 2 0 1 0 0 0 0 37 36 

4211112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

4864201 อาหารยุโรป 8 11 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 

4864402 ภาษาอังกฤษสําหรับค
หกรรมศาสตร 

6 10 7 10 2 0 2 0 0 0 0 0 37 37 

4864501 วิจัยทางคหกรรม
ศาสตร 

27 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 

4864603 การเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ทางคหกรรมศาสตร 

11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

7000390 การเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา 

20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและ
การพัฒนาตน 

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

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก
ปจจุบัน 

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

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทํางาน 

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

GEL0301 ภาษามาเลยเพ่ือการ
สื่อสาร 

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

รหัสชั้น 614251 

4863101 โภชนศาสตรชุมชน 4 14 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 38 38 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E W I มส ขส ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผาน 

4863102 อาหารบําบัดโรค 6 9 8 3 4 6 2 0 0 0 0 0 38 38 

4863201 บริโภคศึกษา 27 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 

4863301 การแปรรูปและการ
ถนอมอาหาร 

9 4 10 7 8 0 0 0 0 0 0 0 38 38 

4863304 การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาการและการประเมิน
คุณภาพโดยประสาท
สัมผัส 

17 6 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 38 38 

4863401 การจัดเลี้ยงอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

14 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 

4863503 สัมมนาทางคหกรรม
ศาสตร 

16 8 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 38 38 

4873101 การจัดการทรัพยากร
ครอบครัว 

16 4 6 8 1 3 0 0 0 0 0 0 38 38 

4873201 พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก 

23 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 38 38 

รหัสชั้น 624251 

4131007 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 0 3 3 5 9 9 0 12 0 0 0 44 44 

4131008 ปฏิบัติการฟสิกส
พ้ืนฐาน 

1 2 5 7 9 6 2 0 12 0 0 0 44 44 

4861104 โภชนาการ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4861401 ความรูเก่ียวกับคหกรรม
ศาสตรและการบริหาร
จัดการ 

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

4862201 อาหารไทย 11 17 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 

4863220 อาหารเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 

21 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 

4892103 การจัดดอกไมและงาน
ใบตอง 

21 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E W I มส ขส ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผาน 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 11 20 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา 11 15 10 3 4 0 0 0 0 0 0 0 43 43 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 6 15 14 7 1 0 0 0 0 0 0 0 44 44 

รหัสชั้น 634251 

4211111 เคมีพ้ืนฐาน 0 0 1 4 5 24 10 4 0 0 0 0 48 48 

4211112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 3 10 13 7 7 3 4 0 0 0 0 48 48 

4861104 โภชนาการ 3 8 8 14 8 2 2 3 0 0 0 0 48 48 

4861401 ความรูเก่ียวกับคหกรรม
ศาสตรและการบริหาร
จัดการ 

9 8 16 7 4 1 0 3 0 0 0 0 44 44 

GESH201 ทักษะชีวิต 4 14 27 0 0 0 0 3 0 0 0 0 58 58 

GESH203 มนุษยกับความงาม 2 7 18 13 5 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

ภาคการศึกษาที่ 2 (30 รายวิชา) 

รหัสชั้น 604251 

4864604 การฝกประสบการณ
วิชาชีพทางคหกรรม
ศาสตร1 

9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 13 

4864605 การฝกประสบการณ
วิชาชีพทางคหกรรม
ศาสตร2 

9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 13 

7000490 สหกิจศึกษา 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23 23 

รหัสชั้น 614251 

3631001 เศรษฐศาสตรทั่วไป 7 7 8 5 6 4 1 0 0 0 0 0   38 38 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E W I มส ขส ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผาน 

4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0   8 8 

4863103 หลักการจัดอาหาร
เฉพาะโรค 

10 4 7 6 10 1 0 0 0 0 0 0   38 38 

4863216 อาหารวาง 21 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0   34 34 

4863218 ขนมอบ 14 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0   32 32 

4863504 วิธีวิจัยทางคหกรรม
ศาสตร 

4 6 13 7 8 0 0 0 0 0 0 0   38 38 

4873202 อนามัยการเจริญพันธุ 8 11 9 8 0 2 0 0 0 0 0 0   38 38 

4883102 ผาและเสนใย 23 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0   38 38 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยกับการ
พัฒนาตน 

             

GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

             

รหัสชั้น 624251 

4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0   7 7 

4581111 หลักสถิต ิ 0 2 0 6 7 23 5 0 0 0 0 0   43 43 

4862203 ขนมไทย 10 6 21 4 2 0 0 0 0 0 0 0   43 43 

4862303 วิทยาศาสตรการ
ประกอบอาหาร 

9 11 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0   43 43 

4862402 คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคหกรรมศาสตร 

10 12 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0   43 43 

4891101 การแกะสลักผักและ
ผลไม 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E W I มส ขส ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผาน 

GESH201 ทักษะชีวิต              

GEL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน              

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 11 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37 37 

รหสัชั้น 634251 

4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน              

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยา
พ้ืนฐาน 

             

4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1 1 0 0 0 8 29 4 0 0 0 0   43 43 

4861202 หลักการประกอบ
อาหาร 

7 13 18 4 0 0 0 1 0 0 0 0   43 43 

4861222 การสุขาภิบาลอาหาร
และการควบคุม
คุณภาพอาหาร 

10 8 8 8 8 0 0 1 0 0 0 0   43 43 

4891101 การแกะสลักผักและ
ผลไม 

7 14 18 2 1 0 0 1 0 0 0 0   43 43 

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับ
สิ่งแวดลอม 

             

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน 1 1 13 8 15 2 0 0 1 0 0 0   41 41 

หมายเหตุ : โปรดระบุเปนตัวเลขจํานวนนักศึกษาที่ไดเกรดในรายวิชาที่เรียน 
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2. การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละรายวิชา) 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกต ิ มาตรการแกไข 

4131007 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1/2563 จํานวนนักศึกษาท่ี
ถอน (W) = 12 
คน จากจํานวนผู
ลงทะเบียน 42 
คน 

หลักสูตร
ตรวจสอบโดย
การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนจาก
นักศึกษา 
อาจารยท่ีปรึกษา 
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน และ
มคอ.5 ของ
รายวิชา 

นักศึกษาคอนขาง
ใหความสําคัญ และ
ความสนใจใน
รายวิชานี้นอยกวา
รายวิชาเอกและ
นักศึกษาบางคน
ไมไดจบการศึกษา
ระดับมัธยมสาย
วิทย-คณิต 

หลักสูตรให
ขอมูลแก
นักศึกษาถึง
ความจําเปนและ
ความสําคัญของ
รายวิชานี้และ
มอบหมายให
อาจารยท่ีปรึกษา 
รุนพ่ี รวมถึง
เพ่ือนรวมชั้น
เรียน ชวยกัน
สอนเสริม
นอกเหนือจาก
ชั่วโมงเรียนจริง
ตามตารางเรียน 

4131008 ปฏิบัติการฟสิกส
พ้ืนฐาน 

1/2563 จํานวนนักศึกษาท่ี
ถอน (W) = 12 
คน จากจํานวนผู
ลงทะเบียน 44 
คน 

หลักสูตร
ตรวจสอบโดย
การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนจาก
นักศึกษา 
อาจารยท่ีปรึกษา 
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน และ
มคอ.5 ของ
รายวิชา 

นักศึกษาคอนขาง
ใหความสําคัญ และ
ความสนใจใน
รายวิชานี้นอยกวา
รายวิชาเอกและ
นักศึกษาบางคน
ไมไดจบการศึกษา
ระดับมัธยมสาย
วิทย-คณิต 

หลักสูตรให
ขอมูลแก
นักศึกษาถึง
ความจําเปนและ
ความสําคัญของ
รายวิชานี้และ
มอบหมายให
อาจารยท่ีปรึกษา 
รุนพ่ี รวมถึง
เพ่ือนรวมชั้น
เรียน ชวยกัน
สอนเสริม
นอกเหนือจาก
ชั่วโมงเรียนจริง
ตามตารางเรียน 

3. รายวิชาท่ีไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
ไมม ี  
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4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน (กรณีที่ไมไดเปดสอนให

นํามาจากตารางสอนในภาคน้ัน ๆ) 
 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/คําอธิบายรายวิชา 
เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 

ไมม ี   
 
5. การแกไขกรณีท่ีมีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน (กรณีสอนเน้ือหาไมครบ นํามาจาก 
มคอ.5 ของแตละวิชา) 
 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /

ภาคการศึกษา/
คําอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวขอท่ี
ขาด 

สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีการแกไข 

ไมม ี    

6. รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

3562201 การสรางธุรกิจใหมและ
การเปนผูประกอบการ 

1/2563 ✓   ไมมี 

4864201 อาหารยุโรป 1/2563 ✓   ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอนใหมีความสมบูรณและมี
ความทันสมัยยิ่งขึ้น เชน มีการ
เพิ่มเติม รูปภาพ วัตถุดิบ 
เครื่องปรุง และอุปกรณที่ใชใน
การทําอาหารไทย ที่มีความ
แปลกใหม  

4864402 ภาษาอังกฤษสําหรับ 
คหกรรมศาสตร 

1/2563 ✓   ไมมี 

4864501 วิจัยทางคหกรรมศาสตร 1/2563 ✓   เพิ่มตัวอยางใหนักศึกษาได
คนความากยิ่งขึ้น จัดบท
ปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
เน้ือหาและความสนใจของ 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

ผูเรียน เพื่อกระตุนใหเกิดความ
ตั้งใจเรียน 

4864603 การเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ทางคหกรรมศาสตร 

1/2563 ✓   ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอนใหมีความสมบูรณและมี
ความทันสมัยยิ่งขึ้น เชน มีการ
เพิ่มเติม รูปภาพ วัตถุดิบ 
เครื่องปรุง และอุปกรณที่ใชใน
การทําอาหาร ที่มีความแปลก
ใหม 

7000390 การเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา 

1/2563 ✓   ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอนใหมีความสมบูรณและมี
ความทันสมัยยิ่งขึ้น เชน มีการ
เพิ่มเติม รูปภาพ วัตถุดิบ 
เครื่องปรุง และอุปกรณที่ใชใน
การทําอาหาร ที่มีความทันสมัย
มากขึ้น 

4863101 โภชนศาสตรชุมชน 1/2563 ✓   มีการปรับวิธีการสอนโดยเนน
การอธิบายใหนักศึกษาเขาใจ
การบูรณาการเน้ือหารายวิชา
เพื่อปรับใชใน การฝก
ประสบการณ หรือการฝกสหกิจ
ศึกษา  

4863102 อาหารบําบัดโรค 1/2563 ✓   มีการปรับวิธีการสอนโดยเนน
การอธิบายใหนักศึกษาเขาใจ
การบูรณาการเน้ือหารายวิชา
เพื่อปรับใชใน การฝก
ประสบการณ หรือการฝกสหกิจ
ศึกษา  

4863201 บริโภคศึกษา 1/2563 ✓   มีการปรับวิธีการสอนโดยเนน
การอธิบายใหนักศึกษาเขาใจ
การบูรณาการเน้ือหารายวิชา
เพื่อปรับใชใน ชีวิตประจําวัน 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

4863301 การแปรรูปและการ
ถนอมอาหาร 

1/2563 ✓   เพิ่มตัวอยางใหนักศึกษาได
คนความากยิ่งขึ้น จัดบท
ปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
เน้ือหาและความสนใจของ 
ผูเรียน เพื่อกระตุนใหเกิดความ
ตั้งใจเรียน  

4863304 การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาการและการประเมิน
คุณภาพโดยประสาท
สัมผัส 

1/2563 ✓   เพิ่มตัวอยางใหนักศึกษาได
คนความากยิ่งขึ้น จัดบท
ปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
เน้ือหาและความสนใจของ 
ผูเรียน เพื่อกระตุนใหเกิดความ
ตั้งใจเรียน 

4863401 การจัดเล้ียงอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1/2563 ✓   ปรับวิธีการสอน ใหนักศึกษาได
คนความากขึ้น จัดกิจกรรมกลุม 
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ตั้งใจใน การเรียนและฝกปฏิบัติ 
ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอนใหสมบูรณและถูกตองยิ่งขึ้น 

4863503 สัมมนาทางคหกรรม
ศาสตร 

1/2563 ✓   เพิ่มตัวอยางใหนักศึกษาได
คนความากยิ่งขึ้น จัดบท
ปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
เน้ือหาและความสนใจของ 
ผูเรียน เพื่อกระตุนใหเกิดความ
ตั้งใจเรียน 

4873101 การจัดการทรัพยากร
ครอบครัว 

1/2563 ✓   ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการเรียน
การสอน และเปด โอกาสให
นักศึกษาคนควาขอมูลที่จะนํามา
ปฏิบัติการ ดวยตนเองมากขึ้น 

4873201 พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก 

1/2563 ✓   ปรับวิธีการสอน ใหนักศึกษาได
คนความากขึ้น จัดกิจกรรมกลุม 
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ตั้งใจใน การเรียนและรวมแสดง
ความคิดเห็น พรอมทั้งปรับปรุง
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

เอกสารประกอบการสอนให
สมบูรณและถูกตองยิ่งขึ้น และ
ปรับรูปแบบการประเมินผล
ระหวางเรียนใหมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

4131007 ฟสิกสพื้นฐาน 1/2563 ✓   1. จากที่ดําเนินการสอนพบวา
แบบฝกหัดทายบทอาจยากไป
สําหรับนักศึกษาบางคน ดังน้ัน
ในการ สอนครั้งตอไปจะตองมี
การทดสอบพื้นฐานการเรียนรู 
ดานทักษะการวิเคราะหเพื่อจะ
ไดมอบหมายให นักศึกษาไดฝก
ทําโจทยที่ตรงตามศักยภาพของ
แตละคน  
2. มีการแบงกลุมยอยให
นักศึกษาทําแบบฝกหัดและ
ออกมาเฉลยหนาชั้นเรียนโดย
อาจารยผูสอนมีการ ชี้แนะและ
อธิบายเพิ่มเติม  

4131008 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1/2563 ✓   เพิ่มกิจกรรมที่เปน active 
learning และ problem base 
ใหมากขึ้น 

4862201 อาหารไทย 1/2563 ✓   เพิ่มเติมเน้ือหาในสวนของการ
ประกอบอาหารไทยที่มี ความ
แปลกใหม ใหนักศึกษาไดลองฝก
ปฏิบัติ 

4863220 อาหารเพื่อการประกอบ
อาชีพ 

1/2563 ✓   ปรับวิธีการสอนโดยการสอด  
แทรกหรือยกตัวอยางเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความ 
ซ่ือสัตยประกอบในขณะการสอน 

4892103 การจัดดอกไมและงาน
ใบตอง 

1/2563 ✓   ปรับวิธีการสอน ใหนักศึกษาได
คนความากขึ้น จัดกิจกรรมกลุม 
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

ตั้งใจใน การเรียน ปรับปรุง
เอกสารประกอบการสอนให
สมบูรณและถูกตองยิ่งขึ้น 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 1/2563 ✓   เตรียมแผนการสอน และเอกสาร
ที่เก่ียวของ ไวใหเพียงพอและ
เหมาะสมกับสถานการณ 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา 1/2563 ✓   ปรับปรุงวิธีการสอน หาเทคนิค
วิธีในการสอนแบบบรรยายให
นาสนใจมากขึ้น ประชุมอาจารย
ผูสอน เพื่อรับทราบรายละเอียด
ของรายวิชา และผลการประเมิน
ภาคการศึกษาที่ผานมา ตลอด
จนถึงแผนการ ดําเนินการใน
ภาคการศึกษาตอไป 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 1/2563 ✓   1. ปรับเน้ือหาในแตละสวนของ
รายวิชาใหเหมาะสมกับเวลาและ
ความสามารถของผูเรียน  
2. ปรับสัดสวนการเก็บคะแนน 
เชน ลดคะแนนทดสอบยอย 
หรือชิ้นงานเพื่อใหผูเรียนฝก
ทักษะทางภาษาดานการ พดู
เพิ่มขึ้น  
3. อาจตองปรับเพิ่มเน้ือหาทาง
ภาษาเพิ่มเติมจากสวนที่ตองใช
ระบบออนไลนในการจัดการ
เรียนการสอน 

4211111 เคมีพื้นฐาน 1/2563 ✓   ประชุมระดมความคิดจาก
อาจารย ผูรับผิดชอบรายวิชาที่
เก่ียวกับ ปญหาขอเสนอแนะ
ตางๆที่เกิดขึ้น 

4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1/2563 ✓   เสนอและวางแผนปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ป 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563 หนา 93 

 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

4861104 โภชนาการ 1/2563 ✓   มีการปรับวิธีการสอนโดยเนน
การอธิบายใหนักศึกษาเขาใจ
การบูรณาการเน้ือหารายวิชา
เพื่อปรับใชใน ชีวิตประจําวัน 

4861401 ความรูเก่ียวกับคหกรรม
ศาสตรและการบริหาร
จัดการ 

1/2563 ✓   ใหนักศึกษาคนควาติดตาม
ขาวสารทางดาน คหกรรม
ศาสตร จากส่ือตาง ๆ ใหมากขึ้น 

GESH203 มนุษยกับความงาม 1/2563 ✓   ควรปรับปรุงแผนการเรียน การ
สอนใหมีความเขมขน ทั้ง
ภาคทฤษฎี การฝกปฏิบัติ และ
การสรุปบทเรียน เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรู เน้ือหาอยาง
เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 

4864604 การฝกประสบการณ
วิชาชีพทางคหกรรม
ศาสตร1 

2/2563 ✓   เสริมทักษะพิเศษ การใช 
ภาษาอังกฤษใหมากขึ้นดานการ 
ปฏิบัติงานครัวแกนักศึกษา โดย
การจําลองสถานการ การ ฝก
ปฏิบัติงานครัวที่ตองแขงกับ 
เวลา 

4864604 การฝกประสบการณ
วิชาชีพทางคหกรรม
ศาสตร2 

2/2563 ✓   เสริมทักษะพิเศษ การใช 
ภาษาอังกฤษใหมากขึ้นดานการ 
ปฏิบัติงานครัวแกนักศึกษา โดย
การจําลองสถานการ การ ฝก
ปฏิบัติงานครัวที่ตองแขงกับ 
เวลา 

7000490 สหกิจศึกษา 2/2563 ✓   - เพิ่มทักษะดานการส่ือสารการ
ให ความรูกับผูปวย  
- ทักษะดานการใชโปรแกรม
เฉพาะ ทางดานอาหารและ
โภชนาการ 

3631001 เศรษฐศาสตรทั่วไป 2/2563 ✓   มีการปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการสอนใหมีความ
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

เขาใจไดงายขึ้นและมีเน้ือหาที่
ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2/2563 ✓   เพิ่มการอภิปรายกลุมยอยและ
จัดการเรียนการสอนเปนกลุม
เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด
กระบวนการคิด และมีความ
กระตือรือรนในการเรียน 

4863103 หลักการจัดอาหาร
เฉพาะโรค 

2/2563 ✓   ปรับวิธีการสอน ใหนักศึกษาได
คนความากขึ้น จัดกิจกรรมกลุม 
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ตั้งใจใน การเรียนและฝกปฏิบัติ 
ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอนใหสมบูรณและถูกตองยิ่งขึ้น 

4863216 อาหารวาง 2/2563 ✓   ปรับปรุงส่ือและวิธีการสอนใหมี
ความ ทันสมัยเหมาะสมกับ
รายวิชา และ สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

4863218 ขนมอบ 2/2563 ✓   ปรับปรุงส่ือและวิธีการสอนใหมี
ความ ทันสมัยและเหมาะสมกับ
รายวิชามากขึ้น 

4863504 วิธีวิจัยทางคหกรรม
ศาสตร 

2/2563 ✓   เพิ่มกรณีศึกษาใหนักศึกษาได
คนความากยิ่งขึ้น จัดใหมีการทํา
กิจกรรมระหวางเรียนเพื่อ
ทบทวน เน้ือหาและเพิ่มความ
เขาใจของนักศึกษาในระหวาง
การเรียนการสอนมากขึ้น 

4873202 อนามัยการเจริญพันธุ 2/2563 ✓    

4883102 ผาและเสนใย 2/2563 ✓   ปรับเปล่ียนวิธีการสอน และให 
เวลากับภาระกิจดานการสอนให 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

มากขึ้น 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยกับการ
พัฒนาตน 

2/2563 ✓   ใชระบบ LMS ในการจัดการ
เรียนการสอน 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

2/2563 ✓    

4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2/2563 ✓    

4581111 หลักสถิติ 2/2563 ✓    

4862203 ขนมไทย 2/2563 ✓   บูรณาการสอนใหนักศึกษา
สามารถปฏิบัติการทําขนมได 
มากกวา 1 ชนิด เชน ถาทําเมนู 
ขาวเหนียวมูน ก็สามารถตอยอด
ได อีกหลายเมนู เชน ขาวเหนียว
ปง ขาวเหนียวหนาตาง ๆ ขาว
เหนียว มะมวง 

4862303 วิทยาศาสตรการ
ประกอบอาหาร 

2/2563 ✓   เพิ่มตัวอยางใหนักศึกษาได
คนความากยิ่งขึ้น จัดบท
ปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
เน้ือหาและความสนใจ ของ
ผูเรียน มีการถาม-ตอบในขณะ
บรรยายการสอนมากขึ้นเพื่อ
กระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียน 

4862402 คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคหกรรมศาสตร 

2/2563 ✓    

4891101 การแกะสลักผักและ
ผลไม 

2/2563 ✓   จัดกิจกรรมการแขงขันการ 
แกะสลัก และปรับวิธีการสอน 
ออนไลนผานกลอง 

GESH201 ทักษะชีวิต 2/2563 ✓   ใชระบบ LMS ในการจัดการ
เรียนการสอน  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน 2/2563 ✓    

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 2/2563 ✓   ปรับปรุงแบบฝกหัดและให
นักศึกษาทําแบบฝกหัดให เสร็จ
ภายในคาบเรียน เพื่อให
นักศึกษามีโอกาสซักถาม 
อาจารยผูสอนได 

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 2/2563 ✓   เนน ใหนักศึกษามีความกลา
แสดงออกและกลาคิด พรอม
กวดขัน เรื่องความรับผิดชอบใน
การสงงาน 
แสดงใหเห็นคุณคาของคะแนน
เก็บสะสม และฝกใหนักศึกษาใช
วิธีการสืบคนขอมูลที่มีความ
หลากหลาย 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยา
พื้นฐาน 

2/2563 ✓   หาเน้ือหาขอมูลที่เก่ียวของในแต
ละบทมาเสนอเพิ่มเติม เชน 
รูปภาพ วีดีโอ สรางแรงกระตุน
ให นักศึกษาคนควาเพิ่มเติมจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายดวย
ตนเอง เนนการทดลองโดยตรวจ
ผลการทดลองจาก การทํา
ปฏิบัติการรายกลุมทายคาบ
เรียน และการใชส่ือออนไลน 

4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2/2563 ✓   เพิ่มการอภิปรายกลุมยอยและ
จัดการเรียนการสอนเปนกลุม
เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด
กระบวนการคิด 
และมีความกระตือรือรนในการ
เรียน 

4861202 หลักการประกอบอาหาร 2/2563 ✓   ปรับปรุงวิธีการสอนใหนักศึกษา
แตละคนภายใน กลุมไดมีโอกาส
หมุนเวียนกันปฏิบัติอาหาร โดย 
การแบงหนาที่ในการทํางานกลุม 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

หมุนเวียนไปใน แตละครั้ง และ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน 

4861222 การสุขาภิบาลอาหาร
และการควบคุมคุณภาพ
อาหาร 

2/2563 ✓   ปรับปรุงส่ือการสอนใหนาสนใจ
มากขึ้น และสอดแทรกส่ือความรู
ที่เก่ียวของกับเน้ือหาวิชาใหมาก
ขึ้น  

4891101 การแกะสลักผักและ
ผลไม 

2/2563 ✓    

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับ
ส่ิงแวดลอม 

2/2563 ✓    

GESL106 สนุกกับภาษาญ่ีปุน 2/2563 ✓    
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
  

การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควร
สอด แทรกในวิชาใหเห็นถึงผลกระทบ
จากการทําผิดคุณธรรม โดยยก 
กรณีศึกษาและใหมีการแสดง
ความเห็นกลุมยอย 

การประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ควรสอดแทรกในวิชาใหเห็นถึง
ผลกระทบจากการทําผิด
คุณธรรม โดยยกกรณีศึกษาและ
ใหมีการแสดงความเห็นกลุมยอย 

ความรู 
  

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ท่ีไดมี
ประสบการณในการไดรับผลกระทบ
จากการขาดจริยธรรมในวิชาชีพมาให
ความรู 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก 
ท่ีไดมีประสบการณในการไดรับ
ผลกระทบจากการขาดจริยธรรม
ในวิชาชีพมาใหความรู 

ทักษะทางปญญา 
  

ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะ
ไมใชเพียงการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค และเพ่ิมการทดสอบแบบ
อ่ืน เชน จากการฝกทํางานเปนกลุมท่ี
มอบหมาย 

ควรมีการทดสอบความรูเปน
ระยะไมใชเพียงการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค และเพ่ิมการ
ทดสอบแบบอ่ืน เชน จากการฝก
ทํางานเปนกลุมท่ีมอบหมาย 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  

จัดใหมีขอกําหนดในการวัดผลความรู
นอกเหนือจากการสอบท่ีหลากหลาย 
ในทุกวิชา 

จัดใหมีขอกําหนดในการวัดผล
ความรูนอกเหนือจากการสอบท่ี
หลากหลาย ในทุกวิชา 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบาง
หัวขอบางวิชาเรียน และมาสอน
เพ่ือนๆ ในหอง 

ควรมีการใหนักศกึษา ศึกษาบาง
หัวขอบางวิชาเรียน และมาสอน
เพ่ือนๆ ในหอง 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี ❑ ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม  ................ คน   จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ................ คน 
8.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
- 
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
- 

 8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ  
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณมุงสูการจัดการ
ความรูดานการเรียนการสอน : 
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
(เกณฑใหม) ในวันท่ี 24 มิถุนายน 
2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ 
หองประชุมพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท ชั้น 7 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

1. รศ.ดร.ทัศนา  
ศิริโชต ิ
2. ผศ.ฐิติมาพร  
ศรีรักษ 
3. ผศ.ดร.สุรียพร  
กังสนันท 
4. ผศ.พรชัย  
พุทธรักษ 
5. อ.ดร.สิริมาภรณ  
วัชรกุล 

- ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการ
องคความรูเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การขอตําแหนงทางวิชาการ เร่ือง 
“เตรียมผลงานอยางไรถึงจะได
ตําแหนง” ในวันท่ี 3-4 สิงหาคม 
2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ผศ.ฐิติมาพร  
ศรีรักษ 
2. ผศ.ดร.สุรียพร  
กังสนันท 
3. ผศ.พรชัย  
พุทธรักษ 

 ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการ
องคความรูเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางไร
ใหประสบความสําเร็จ หัวขอเร่ือง 
“การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน” ใน
วันท่ี 27 มกราคม 2564 เวลา 
8.30-16.30 น. จัดอบรมออนไลน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโปรแกรม 
Zoom 

1. ผศ.ฐิติมาพร  
ศรีรักษ 
2. ผศ.พรชัย  
พุทธรักษ 

 ไดรับความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการและแนวทางในการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทํางาน เพ่ือใชในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ 

4. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณมุงสูการจัดการ
ความรูดานการเรียนการสอน : 
เทคนิคการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน ในวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.30-
16.30 น. ณ หองประชุม 10-103 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. ผศ.ฐิติมาพร  
ศรีรักษ 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการองค
ความรูดานเทคนิคการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนเพ่ือใชประโยชนในการ
สอนและการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณมุงสูการจัดการ
ความรูดานการเรียนการสอน : 
แนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงาน
หลักสูตร ในวันท่ี 24 มีนาคม 
2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ 
หองประชุม 10-103 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ผศ.ฐิติมาพร  
ศรีรักษ 
2. ผศ.ดร.สุรียพร  
กังสนันท 
3. ผศ.พรชัย  
พุทธรักษ 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการองค
ความรูดานเทคนิคการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนเพ่ือใชประโยชนในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

6. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณมุงสูการจัดการ
ความรูดานการเรียนการสอน : 
การพัฒนาตํารา/หนังสือ และ
เอกสารคําสอน ในวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-
16.00 น. แบบออนไลน ใชระบบ 
Zoom Cloud Meeting 

1. รศ.ดร.ทัศนา  
ศิริโชต ิ
2. ผศ.ฐิติมาพร  
ศรีรักษ 
3. ผศ.ดร.สุรียพร  
กังสนันท 
4. ผศ.พรชัย  
พุทธรักษ 
5. อ.ดร.สิริมาภรณ  
วัชรกุล 

- ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการ
องคความรูเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

7. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขายภาคใต คร้ังท่ี 
6 “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กับวิถีชีวิตใหม เพ่ือความยั่งยืน” 
ในวันท่ี 1-2 เมษายน 2564 เวลา 
7.30-17.00 น. ผานระบบ
ออนไลนโปรแกรม 
Zoom/Teams 

1. ผศ.ฐิติมาพร  
ศรีรักษ 
2. ผศ.ดร.สุรียพร  
กังสนันท 
3. ผศ.พรชัย  
พุทธรักษ 

- แลกเปลี่ยนประสบการณการทําวิจัย 
ตลอดจนเผยแพรผลงานวิจัยท่ีเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนและการ
พัฒนาวิชาชีพ 

 
หมายเหตุ : หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่ในหองปฏิบัติการประจําหลักสูตรให

นํามานับรวมในขอน้ีดวย 
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องคประกอบท่ี 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ  โทรศัพท  : 0896595459 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ  โทรศัพท  : 0896595459 
การจัดเก็บขอมูล  :  ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงาน กระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรไดดําเนินการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและขอมูลท่ีใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
ประเด็นเปาหมาย : หลักสูตรทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
ผลการดําเนินงาน : สาระของรายวิชาในหลักสูตรไดมีการกําหนดระบบและกลไก ดังน้ี  
        1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวน ผลการดําเนินงานหลักสูตรทุกปการศึกษา 
เพื่อพิจารณาถึงจุดเดน จุดดอย ประเด็นการพัฒนา หรือปญหาระหวางการดําเนินงานของหลักสูตร 
        2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริหารหลักสูตรตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 และ
หากมีความจําเปนตองปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยสามารถดําเนินการไดตาม
ข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
        3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสาระรายวิชาที่แตกตางไปจากเดิม หลักสูตรตองทําบันทึก 
สมอ.08 เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามกระบวนการ 
        4. ทบทวนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เชน ผลการเรียนของนักศึกษา  
ความทันสมัยของเน้ือหาที่หลักสูตรไดดําเนินการมา 
        5. เปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินการดําเนินงานของหลักสูตร 
        6. นําผลการทบทวนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและผลการประเมิน
การดําเนินงานของหลักสูตรโดยนักศึกษา มาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนหรือปรับปรุงสาระรายวิชา 
 
● มีระบบ มีกลไก 
        หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง ป 2559 โดยทางกรรมการหลักสูตรไดมีการวางแผนและดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร ตามระบบกลไกที่ไดวางไว ดังน้ี 

หลักสูตรประชุมกําหนดประเด็นการประชุมในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
         ตามกลไกขอที่ 1., 2. และ 3. หลักสูตรไดมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมในการ
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ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรในปการศึกษา 2563 ดวยการประชุมหารือในสวนของอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรและพิจารณาจาก รายละเอียดตาม มคอ.2 มคอ.7 มคอ.3 และมคอ.5 ตลอดจน
รายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งมีกรอบแนวคิดโดยสังเขปดังตอไปน้ี 

(1) ความตองการของผูใชบัณฑิต 
(2) บูรณาการสาระของรายวิชาที่เกี่ยวเน่ืองกัน 
(3) ปรับรายเน้ือหาสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย 

          จากกรอบแนวคิดขางตน หลักสูตรวางแผนดําเนินการปรับปรุงเน้ือหาสาระรายวิชาโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหาที่สามารถแสดงผลลัพธที่ชัดเจนมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต คําอธิบายรายวิชามีความเหมาะสมกับ
ช่ือวิชา คําอธิบายรายวิชา และมีเน้ือหาครอบคลุม มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวาง
รายวิชา รวมถึงเน้ือหารายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสม
กับระดับการศึกษาของหลักสูตร ยังคงเนนเรื่องการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาระเน้ือหา
ที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อให
นักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของ
หลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร       

          หลักสูตรไดสรุปรายงานการประชุมประเด็นการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร 
แจงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพื่อดําเนินการปรับปรุงเน้ือหาสาระของวิชา
ในหลักสูตรใหเหมาะสม 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
        เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกลไกที่ไดวางไว ในกลไกขอที่ 4. และ 5. หลักสูตรไดมีการ
ปรึกษาหารือรวมกันผานชองทางไลนกลุมและการประชุมรวมกัน โดยผลการประชุมรวมกันของ
คณาจารยที่สอนในหลักสูตรตลอดจนผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา สะทอนใหเห็นถึงปญหาในการเรียนการสอนสําหรับบางรายวิชาที่เปนวิชาฝกปฏิบัติ
ทางดานอาหาร เชน วิชา อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ เน่ืองจากเปนรายวิชาที่ตองใชทักษะ
ความรูทางดานการคิดตนทุนและกําหนดราคาขาย แตสถานการณปจจุบันมีความจําเปนตอง
เพิ่มเติมเน้ือหาการเพิ่มชองทางขายใหกับนักศึกษา เชน การขายออนไลน อีกทั้งจากการฝกอบรม
พัฒนาตนเองของอาจารยผูสอน บางรายวิชามีความจําเปนตองเพิ่มเติมเน้ือหาความรูใหสอดคลอง
กับการวิจัยและพัฒนาทางดานอาหารและโภชนาการใหทันสมัย เชน รายวิชาการสุขาภิบาลอาหาร
และการควบคุมคุณภาพอาหาร และรายวิชาวิจัยทางดานคหกรรมศาสตร  
          ดังน้ันทางหลักสูตรจึงไดหารือโดยการวางมาตรการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวโดย  
               1. เพิ่มทักษะการเรียนรูดานการขายออนไลนในรายวิชาอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ  
               2. เพิ่มเติมเน้ือหาที่เกี่ยวของกับสารกอภูมิแพในอาหารในรายวิชาการสุขาภิบาล
อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร 
               3. เพิ่มเติมเน้ือหาที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษยในรายวิชาวิจัยทางคหกร
รมศาสตร 
          ดังจะเห็นไดจากตารางแสดงแผนการสอนในรายวิชาตอไปน้ี 
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สัปดาหท่ีสอน รายวิชา เน้ือหาท่ีแสดงในมคอ.3 

8 4863220 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ บรรยายและอภิปรายเรื่อง  
ห ลั ก ก า รป ร ะก อ บ ธุ ร กิ จ
สมัยใหม ประเภทของธุรกิจ 
ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการ
ขายอาหารออนไลน 

3 4861222 การสุขาภิบาลอาหารและการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร 

บรรยายและอภิปรายเรื่อง 
ส า ร ก อ ภู มิ แ พ ใน อ าห า ร 
(Food allergen) 

10 4863504 วิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร บรรยายและอภิปรายเรื่อง 
การเขียนหัวขอวิจัย เคาโครง 
วิจัยและการขอจริยธรรมการ 
วิจัยในมนุษย 

 
● มีการประเมินกระบวนการ 
       หลักสูตรมีการตรวจสอบการปรับปรุงเน้ือหาสาระในรายวิชา  นําเสนอตอกรรมการ 
บริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุง/แกไขตอไปตามกลไกในขอที่ 6.  กระบวนการน้ีขับเคลื่อน
โดยการจัดการประชุมภายในหลักสูตรเปนประจําทุกภาคการศึกษาเพื่อหารือและรับฟงปญหาใน
การจัดการเรียนการสอนตลอดจนสะทอนปญหาจากนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรใหคณาจารยใน
รับสูตรรับทราบและวางแนวทางแกไข ในสวนของการปรับปรุงเน้ือหาสาระในรายวิชาเปนเรื่อง
หน่ึงที่หลักสูตรใหความสําคัญโดยนําขอเสนอแนะจากอาจารยผูสอนมาพิจารณารวมกับการ
ตรวจสอบความคิดเห็นของนักศึกษาและเปนสวนงานกลางประสานกับอาจารยที่สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวของหรือประสานกับคณะเพื่อพิจารณาในลําดับตอไป 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
       มีการปรับปรุงจากผลการประเมิน ในป 2563 พบวา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร และวิธีวิจัย
ทางคหกรรมศาสตร เปนความรูและทักษะใหมที่เพิ่มเติมใหนักศึกษาเพื่อกาวทันความทันสมัยของ
ความรูทางดานคหกรรมศาสตรในปจจุบัน ซึ่งอาจทําใหนักศึกษาบางคนเรียนรูไมทัน หรือเกิดขอ
สงสัยและขอขัดแยงในเน้ือหาสาระข้ึน ดังน้ัน ทางอาจารยผูสอนจึงขอปรับเน้ือหาสาระใหมุงเนน
การเรียนการสอนเชิงประยุกตมากข้ึน ผสมผสานกับการเพิ่มเน้ือหาสาระดานงานวิจัยและการใช
เครื่องมือทางคหกรรมศาสตรในยุคปจจุบันเขาไปในการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นผล
การเรียนรูอยางชัดเจนย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเมื่อหลักสูตรพิจารณาบนพื้นฐานความครบถวนของเน้ือหาสาระ
ในรายวิชา และความเหมาะสมของผูเรียน ตลอดจนการนําความรูไปใช จึงไดเห็นควรปรับเน้ือหา
สาระในรายวิชาดังกลาวใหมีการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เนนการประยุกตใชองค
ความรูทางดานคหกรรมศาสตรมากข้ึน 
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● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
          ทั้งน้ีผลจากการปรับรูปแบบเน้ือหาสาระรายวิชาดังกลาวน้ัน ถูกนํามาพิจารณาเพื่อติดตาม
ผลและขยายผลอยางเปนรูปธรรมตอไปดังน้ี 

กรรมการหลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยผูสอนเพื่อวางแผนการสอนและกําหนดแนว
ทางการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย ใหเพิ่มกิจกรรมการศึกษา วิเคราะห และฝกปฏิบัติจาก
สื่อออนไลนและงานวิจัย ตลอดจนการอภิปรายในหองเรียน รวมถึงการยกกรณีศึกษาหรือ
เหตุการณปจจุบันใหนักศึกษาเขาใจและอภิปรายได โดยในสวนของรูปแบบการเรียนการสอนที่
ปรับเปลี่ยนน้ีใหระบุในเอกสาร มคอ.3 ตลอดจนกําหนดแผนการเรียน และวิชาเรียนที่สอดคลอง
กับความสนใจของนักศึกษาที่หลากหลายและเปนประโยชนตอการทํางานในอนาคตโดยระบุ
รายละเอียดไวใน มคอ.2 อยางชัดเจน 

 ภายหลังจากการประชุมหารือและกําหนดรูปแบบและแนวทางการศึกษารวมกัน อาจารย
ในหลักสูตรดําเนินการปรับปรุง มคอ.3 ใหเหมาะสมตามแนวทางที่ตกลงในที่ประชุม  

ทางหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบการกํากับติดตามการจัดทําแผนการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.2 / มคอ.3 / มคอ.4 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยกรรมการหลักสูตรรวมกัน
กํากับและติดตามผลการดําเนินงานของรายวิชาอยางตอเน่ือง จากการทวนสอบขอสอบกลางภาค
และขอสอบปลายภาค ใหครอบคลุมเน้ือหาที่ไดกําหนดไวในแผนการสอน และมีความถูกตองตาม
หลักวิชาการโดยการแตงต้ังกรรมการทวนสอบขอสอบจากคณาจารยในหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก รวมกันทวนสอบขอสอบทุกภาคการศึกษา ตลอดจนการสอบถามความพึงพอใจและ
ขอเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อนํามาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 

เมื่อการดําเนินการเรียนการสอน และการวัดผลของแตละรายวิชาสิ้นสุดแลว อาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน ดําเนินการตามระบบการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยนําผลการประเมินการเรียนใหกรรมการหลักสูตร 
พิจารณาความเหมาะสมของการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อสงผานไปยังคณะกรรมการ
วิชาการคณะ ตามระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

หลังจากที่ผลการประเมินการเรียนของนักศึกษาไดรับการอนุมัติตามลําดับข้ันแลว ภายใน
ระยะเวลา 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
จัดทํา มคอ.5 ตามระบบการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
ใน มคอ. 5 / มคอ. 6 และ มคอ. 7 ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งกรรมการหลักสูตรไดรวมกันทวน
สอบ มคอ.5 ในแตละรายวิชา โดยพิจารณาจาก  

(1) การจัดการเรียนการสอนเทียบกับแผนการสอน  
(2) ประสิทธิผลของวิธีสอนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูที่

อาจารยผูสอนไดแจงไวในรายละเอียดวิชา (มคอ.3)   
(3) ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู 
(4) ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
(5) ขอเสนอตาง ๆ ที่ผูสอนไดช้ีแจงไว เพื่อปรับปรุงวิธีสอน  
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กรรมการหลักสูตร นําผลการพิจารณาดังกลาวแจงกับอาจารยผูสอน  เพื่อดําเนินการ
ตอไปตามระบบการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรใน มคอ. 
5 / มคอ. 6 และ มคอ. 7 ของคณะ ทั้งน้ีกรรมการหลักสูตรไดวิพากษและหารือรวมกันในรายวิชาที่
มีการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลที่มีความผิดปกติ เพื่อหามาตรการแกไข และวางแผน
รวมกันในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวในปการศึกษาตอไป 

เมื่อสิ้นปการศึกษาแตละป กรรมการหลักสูตร ไดรวมกันจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรในทุก ๆ ดาน คือ 

(1) ดานอาจารย  
(2) ดานนักศึกษา 
(3) ดานคุณภาพหลักสูตร 
(4) ดานคุณภาพการเรียนการสอน 

สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
            กรรมการหลักสูตรไดรวมกันวางแผน พัฒนาทุก ๆ ดาน เพื่อใหการดําเนินงานของ
หลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตอไป 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.1-1 มคอ.2 ปรับปรุงหลักสูตรคหกรรมศาสตร 2559 
5.1.1-2 มคอ.3 อาหารเพ่ือสุขภาพ 
5.1.1-3 มคอ.3 การสขุาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร 
5.1.1-4 มคอ.3 วิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร 
 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 
ประเด็นเปาหมาย : หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัย มีความกาวหนาทางวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน :  
        สาระของรายวิชาในหลักสูตรไดมีการกําหนดระบบและกลไก ดังน้ี  
        1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวน ผลการดําเนินงานหลักสูตรทุกปการศึกษา 
เพื่อพิจารณาถึงจุดเดน จุดดอย ประเด็นการพัฒนา หรือปญหาระหวางการดําเนินงานของหลักสูตร 
        2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริหารหลักสูตรตามที่กําหนดไวใน มคอ.2 และ
หากมีความจําเปนตองปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยสามารถดําเนินการไดตาม
ข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
        3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสาระรายวิชาที่แตกตางไปจากเดิม หลักสูตรตองทําบันทึก 
สมอ.08 เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามกระบวนการ 
        4. ทบทวนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เชน ผลการเรียนของนักศึกษา  
ความทันสมัยของเน้ือหาที่หลักสูตรไดดําเนินการมา 
        5. เปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินการดําเนินงานของหลักสูตร 
        6. นําผลการทบทวนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและผลการประเมิน
การดําเนินงานของหลักสูตรโดยนักศึกษา มาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการจัดการเรียนการ
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สอนหรือปรับปรุงสาระรายวิชา 

● มีระบบ มีกลไก 
           การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ หลักสูตรได
ดําเนินการตามกลไกขอที่ 1, 2 และ 3 เพื่อเปนการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ทางกรรมการหลักสูตรไดมีการวางแผนและดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามระบบกลไกที่ไดวางไว 

กรรมการหลักสูตรประชุมรวมกันในประเด็นเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดย ได
มีการวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในปการศึกษา 2563 เพื่อเปนแนวทางในการปรับใชในอนาคต โดยพิจารณาจาก
รายละเอียดตาม มคอ.2 - มคอ.7 และรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งมีกรอบแนวคิดโดยสังเขปดังตอไปน้ี 

(1) ความตองการของผูใชบัณฑิต 
(2) ปรับรายวิชาใหมีความทันสมัย และเนนวิชาที่สอดคลองกับการทํางานในยุคปจจุบัน 
(3) ปรับโครงสรางหลักสูตรใหมีความกระชับและเหมาะสมกับผูเรียน 

จากกรอบแนวคิดขางตน หลักสูตรวางแผนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของเน้ือหาที่สามารถแสดงผลลัพธที่ ชัดเจนมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต คําอธิบายรายวิชามีความเหมะสมกับ
ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเน้ือหาครอบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียนสอดคลองกับ 
มคอ.1 มีความตอเน่ืองเช่ืองโยง สัมพันธกันระหวางรายวิชาและมีการสังเคราะหการเรียนรูรวมถึง
เน้ือหารายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร ยังคงเนนเรื่องการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กําหนด
ในคําอธิบายรายวิชาครบถวน การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนักศึกษามีพื้น
ฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อให
นักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร       

หลักสูตรไดสรุปรายงานการประชุมประเด็นการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแจงคณะเพื่อ
ขอดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกลไกที่ไดวางไว ในกลไกขอที่ 4 และ 5 หลักสูตรได

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร และนําเสนอหลักสูตรที่ผานกรรมการวิชาการคณะ นําเสนอหลักสูตร
ตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

ห ลั ก สู ต รไดทํ าการ ศึ กษาความ เป น ได ขอ งห ลั ก สู ต ร  แล ะกํ าห นดป ระ เด็ น 
ที่ตองทําการปรับปรุงในรอบถัดไป ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระที่ปรับปรุง 
รายวิชาแกน 
ชีววิทยาพ้ืนฐานรวมปฏิบัติการ จุลชีววิทยาทางอาหารรวม

ปฏิบัติการ 
เปลี่ยนและปรับปรุงรายวิชาให
มีความเก่ียวของและสัมพันธ
กับ  คหกรรมศาสตรในปจจุบัน
มากขึ้น เพ่ือสามารถนําไปปรับ
ใชไดจริงในการประกอบอาชีพ 

เคมีพ้ืนฐานรวมปฏิบัติการ เคมีอาหารรวมปฏิบัติการ 
ฟสิกสพ้ืนฐานรวมปฏิบัติการ ฟสิกสในงานคหกรรมศาสตร

รวมปฏิบัติการ  
หลักสถิต ิ สถิติในงานคหกรรมศาสตร 
รายวิชาทางโภชนาการ   
อาหารบําบัดโรค โภชนศาสตรคลินิก เปลี่ยนและปรับปรุงรายวิชาให

สัมพันธกับงานโภชนาการใน
สถานประกอบการปจจุบันมาก
ขึ้น 

หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค โภชนบําบัด 

รายวิชาฝกประสบการณ 
การฝกประสบการณวิชาชีพ 
ทางคหกรรมศาสตร 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพ 
ทางโภชนการในโรงพยาบาล 

เปลี่ยนและปรับปรุงรายวิชาให
มีความสัมพันธกับการฝก
ประสบการณวิชาชีพและการ
ประกอบอาชีพจริง ณ สถาน
ประกอบการปจจุบันมากขึ้น 

การฝกประสบการณวิชาชีพ 
ทางคหกรรมศาสตร 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
อาหารในโรงแรมและภัตตาคาร 

 

  นอกจากน้ีในรายวิชาอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุม
คุณภาพอาหาร และวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร เปนความรูและทักษะใหมที่เพิ่มเติมใหนักศึกษา
เพื่อกาวทันความทันสมัยของความรูทางดานคหกรรมศาสตรในปจจุบัน ซึ่งอาจทําใหนักศึกษาบาง
คนเรียนรูไมทัน หรือเกิดขอสงสัยและขอขัดแยงในเน้ือหาสาระข้ึน ดังน้ัน ทางอาจารยผูสอนจึงขอ
ปรับเน้ือหาสาระใหมุงเนนการเรียนการสอนเชิงประยุกตมากข้ึน ผสมผสานกับการเพิ่มเน้ือหา
สาระดานงานวิจัยและการใชเครื่องมือทางคหกรรมศาสตรในยุคปจจุบันเขาไปในการเรียนการสอน 
เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นผลการเรียนรูอยางชัดเจนย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเมื่อหลักสูตรพิจารณาบนพื้นฐานความ
ครบถวนของเน้ือหาสาระในรายวิชา และความเหมาะสมของผูเรียน ตลอดจนการนําความรูไปใช 
จึงไดเห็นควรปรับเน้ือหาสาระในรายวิชาดังกลาวใหมีการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เนน
การประยุกตใชองคความรูทางดานคหกรรมศาสตรมากข้ึน 
 

● มีการประเมินกระบวนการ 
จัดทําการตรวจสอบประเด็นที่ตองการปรับปรุงหลักสูตร โดยการนําเสนอตอ

คณะกรรมการหลักสูตรเพื่อสงใหกรรมการวิชาการคณะพิจารณาในลําดับตอไป 
หลักสูตรไดมีการตรวจสอบระบบกลไกและการปรับปรุงหลักสูตรจากทั้งกรรมการภายใน

และจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตลอดจนผูใชบัณฑิตเพื่อใหมั่นใจในแนวทางที่จะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบถัดไป เพื่อศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตร 
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● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลจากการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหทันสมัยกับสถานการณปจจุบัน 

สรุปไดวา ควรกําหนดสมรรถนะของนักศึกษาในแตละชั้นป และกําหนดขอบเขตของการเรียนการสอน 
และการฝกประสบการณใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีกําหนด รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู และการ
ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 

      มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
หลักสูตรไดกําหนดสมรรถนะของนักศึกษาแตละชั้นป ดังน้ี 

ปที ่ สมรรถนะหรือความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 
1 1.  มีทักษะ และสามารถนําความรูและหลักการดานสุขาภิบาล และความรูเก่ียวกับคหกรรม

ศาสตรและการบริหารจัดการ ไปใชในชีวิตประจําวันได 
2. มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพทางดานอาหาร และศิลปะประดิษฐ ดานแกะสลัก 
งานดอกไม และงานใบตอง 

2 1.  มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาหารไทย และอาหารวางไทย เพ่ือตอยอดเขารวมแขงขัน
การทําอาหารและ/หรือนําไปประกอบอาชีพได 
2.  สามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล สรางสื่อ นําเสนอ
ผลงาน และวิเคราะหขอมูลสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรได 

3 1.  สามารถนําความรูและทักษะทางดานโภชนคลินิก และโภชนบําบัด ไปประยุกตใชในงาน
โภชนาการได 
2.  สามารถนําความรูและประสบการณจากการเรียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากร
ครอบครัว บริโภคศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ และพัฒนาการครอบครัวและเด็ก ไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
3.  สามารถนําความรูและทักษะทางดานโภชนศาสตรมาบูรณาการ เพ่ือการฝกประสบการณ
วิชาชีพใหแกผูปวยและญาติในโรงพยาบาลได 

4 1.  สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในการติดตอสื่อสารได 
2.  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติได 
3.  สามารถนําความรูและทักษะทางดานคหกรรมศาสตรมาบูรณาการ เพ่ือการฝก
ประสบการณวิชาชีพ หรือการปฏิบัติงานสหกิจ 
4. สอบผานใบประกอบวิชาชีพอาหารเบื้องตน 

        ท้ังน้ีหลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษาแตละชั้นป กํากับ  
ติดตาม ประเมินผล การเรียนและการฝกประสบการณของนักศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาตอไป 

         มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลกัฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถ 
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
            หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน

มากข้ึน ทั้งน้ีในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรน้ัน ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
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1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จากแหลงฝกประสบการณนักศึกษา ท้ังเอกชนและ 
ราชการ กลุมเปาหมาย ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ผานการทําแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตร ตามมาตรฐาน 
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1  
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ 
คําอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ไดพิจารณาปรับเปลี่ยน
รายวิชาเพ่ือให นักศึกษาไดรับประโยชนท้ังทางดานความรูและการนําไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และการทํางานในลําดับตอไป 
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ครอบคลุมในศาสตรคหกรรมศาสตร (อาหารและโภชนาการ) จํานวน 2 คน เพ่ือประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับการเพ่ิมเติม-ปรับลด คําบรรยายรายวิชา มีการยุบรวม
รายวิชา การเพ่ิมรายวิชา ปรับลด-เพ่ิมหนวยกิต 
5. เม่ือเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบยื่นสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรองหลักสูตรและเร่ิมรับนักศึกษา ในป พ.ศ. 2564 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
           หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยมีความกาวหนาทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไปไดทันกับ
สถานการณปจจุบัน 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.2-1 การศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ   โทรศัพท  : 0896595459 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ   โทรศัพท  : 0896595459 
การจัดเก็บขอมูล   :  ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 
 อธิบายผลการดําเนินงาน กระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรไดดําเนินการ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.2.1 การกําหนดผูสอน 
ประเด็นเปาหมาย : จัดอาจารยผูสอนใหเปนไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรไดกําหนดกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
        1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกําหนดคุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยผูสอนและผลการประเมินการสอน 
        2. หลักสูตรดําเนินการจัดสงแผนการเรียน รายวิชาที่เปดและอาจารยผูสอนในแตละภาค
เรียน เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตารางสอนและตารางเรียน 
        3. หลักสูตรดําเนินการควบคุมใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจัดทําและสงรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) ทุกรายวิชาเขาระบบของมหาวิทยาลัย ตามปฏิทินวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และมีการแจงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) กอนเริ่มทําการเรียนการ
สอน 
        4. หลักสูตรมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนทุกรายวิชา 
        5. หลักสูตรมีการทวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน 
        6. หลักสูตรทบทวนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน รวมกับการทวนผลการเรียนทุก
รายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
        7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

หลักสูตรไดวางแผนตามระบบกลไกของคณะและหลักสูตรขอที่ 1 ทั้งดานการกําหนด
วิธีการกําหนดอาจารยผูสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการวางระบบผูสอน ใหมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และ
เปนความรูที่ทันสมัย ผูสอนใชวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการ
วิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินในการเรียนการสอน  เพื่อให
สามารถจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : 
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ELO) ไว โดยมีการประชุมและวางแผนการจัดผูสอน และหลักสูตรไดวางแผนการกําหนดแนวทาง
ใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรคํานึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน ใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ผูสอนใชวิธีการ/กิจกรรมที่
หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถ่ินในการเรียนการสอน โดยมีการประชุมและวางแผนการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ตามกลไกขอที่ 2 และ 3 หลักสูตรมีการดําเนินการตามข้ันตอนการกําหนดอาจารยผูสอน

ในหลักสูตร คือ เมื่อสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสงรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาค
การศึกษามายังคณะฯ จากน้ันฝายวิชาการมอบหมายใหแตละสาขาวิชาดําเนินการจัดอาจารย
ผูสอน กรรมการหลักสูตรไดประชุมเพื่อกําหนดอาจารยผูสอนกอนถึงภาคการศึกษาน้ัน โดยรวมกัน
ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน 
คําอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู ความสามารถ ของผูสอนที่สอดคลองกับแตละ
รายวิชา ตามแผนการเรียนที่ปรากฏใน มคอ.2 พรอมทั้งพิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู 
ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตารางขอมูลคุณสมบัติผูสอน และวางแผนจัดผูสอนให
เหมาะสมในแตละรายวิชา พรอมทั้งวางแผนประสานงานกับหลักสูตรตาง ๆ ที่รับผิดชอบสอนใน
รายวิชาในสังกัด เพื่อขอความอนุเคราะหจัดผูสอนตามความรูความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณและมีการอนุมัติในกรรมการวิชาการคณะ นอกจากน้ันมีการพิจารณารายวิชาวา
เปนไปตามแผนการเรียนหรือไม ถาไมเปนไปตามแผนการเรียนทางกรรมการหลักสูตรจะติดตอ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อแกไข ถาเปนไปตามแผนการเรียนจึงดําเนินการจัดผูสอน สวนใน
รายวิชาอื่น ๆ ที่ไมอยูในหลักสูตรฯ ทางคณะกรรมการไดตรวจสอบช่ัวโมงสอน และจํานวนรายวิชา
พรอมทั้งจัดสรรใหอาจารยในโปรแกรมฯ ตามภาระงานสอนตามที่ไดสํารวจ/วิเคราะหภาระงาน
ของอาจารยในโปรแกรมวิชา และวางแผนการจัดผูสอนตลอดหลักสูตร (4ป) ไว  

หลังจากหลักสูตรวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา คณะกรรมการไดประชุม
เพื่อวางแผนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน  โดยอาจารยประจําหลักสูตรไดปรึกษาหารือ
และทบทวนข้ันตอนการดําเนินงานรวมกับผูสอนในโปรแกรมวิชาต้ังแตการเตรียมการ จัดทํา
เอกสารมคอ.3/มคอ.4 ที่กําหนดเน้ือหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย  ใชกิจกรรมการเรียนการสอน ที่
หลากหลาย ใชวิธีการสอนใหมๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใชสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตาม
พันธะกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน และ
นําไปช้ีแจงทําความเขาใจกับผูสอนในหลักสูตรตอไป นอกจากน้ีอาจารยประจําหลักสูตรไดวางแผน
กําหนดแนวทางการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา และนําไปดําเนินการบริหารจัดการการ
ฝกประสบการณตอไป 

เพื่อใหบรรลุกลไกขอที่ 3 และ 4 หลักสูตรไดควบคุมใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา 
และสงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) ทุกรายวิชาเขาระบบของมหาวิทยาลัย ตาม
ปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย และมีการแจงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) กอน
เริ่มทําการเรียนการสอน  และหลังจากที่มีการเพิ่มรายวิชา และในชวงทายภาคเรียนหลักสูตรไดมี
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การประชาสัมพันธใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจการสอนของอาจารยและมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนทกุรายวิชา 

● มีการประเมินกระบวนการ 
ในการวางระบบผูสอนตามกลไกขอที่ 5 หลักสูตรไดประชุมและจัดผูสอนใหเหมาะสมกับ

รายวิชาที่สอน โดยคํานึงถึงการใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาความคิดจากผูสอนหลากหลาย 
โดยมีการทบทวนผูสอนในแตละรายวิชา มีการตรวจสอบ และคํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ
ทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน และผลการประเมินการสอน โดยนําขอมูลการประเมินการสอน
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนที่กําหนดตาม มคอ.3 / มคอ.4 ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในแตละกลุม แต
ละวิชาไดประเมินการสอนของผูสอนโดยออนไลนผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยประเมินในประเด็น การช้ีแจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความ
เช่ียวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหผูเรียนคิดและแกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการสอนเชนการตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดง
ความคิดเห็น เปนตน และผูสอนไดนําผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาจัดทํารายงานผลการเรียนการสอน คือ จัดทํา มคอ.5 / มคอ.6  

ดานการสอนตามกลไกขอที่ 5 ในการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรได
ประชุมและมีการทวนสอบ มคอ. 3 และ มคอ.4 เทียบกับของเดิม พรอมทั้งตรวจสอบความ
สอดคลองกับ มคอ.2 และควรนําผลการประเมินการสอน มาประกอบการพิจารณา รวมถึงผลการ
พิจารณา มคอ.7 ปที่ผานมาควบคูกับรายงานผลโครงการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อ
บูรณาการกับการเรียนการสอน หลักสูตรไดกําหนดใหผูสอนมีการบูรณาการดานตาง ๆ  ในกิจกรรม
การเรียน และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
  เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษาทุกป มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินความพึงพอใจของอาจารย
ประจําหลักสูตร ดานที่ 1.2 การบริหารจัดการอาจารย ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตร มีผลการ
ประเมินตามตารางตอไปน้ี 
1.2 การบริหารจัดการอาจารย Mean ระดับ 
1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

5.00 มากที่สุด 

2. ความชัดเจนในการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

4.80 มากที่สุด 

3. อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

5.00 มากที่สุด 

4. การจัดรายวิชามีความสอดคลองกับความรูความสามารถของอาจารย
ผูสอน 

4.60 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษากับจํานวนภาระงานสอนของอาจารยใน
หลักสูตร 

4.40 มาก 

รวม 4.80 มากท่ีสุด 
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        จากคะแนนที่นักศึกษาไดประเมินพบวา การบริหารจัดการมีการประเมินในระดับมากที่สุด  

● การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ตามกลไกที่หลักสูตรกําหนดไวในขอที่ 6 และ 7 หลังจากที่ไดมีการจัดผูสอน อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําการช้ีแจงใหผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  ทวนสอบ พรอมทั้ง
ตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ในสวนของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงของแตละวิชาแลว เพื่อ
ควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหมีมาตรฐานเดียวกัน และมีความ
สอดคลองกับมคอ.2 โดยกรรมการหลักสูตรจะพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน และเกณฑการวัดและประเมินผลจากน้ันอาจารยดําเนินการสอน และ
ทดสอบกลางภาค และปลายภาคเพื่อประเมินผลการเรียนในรายวิชา ซึ่งกอนการสอบ หลักสูตรได
กําหนดใหมีการทวนสอบขอสอบตามระบบ และกลไกของคณะ โดยหลักสูตรไดนํามาวางเปน
ระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
          เมื่อเสร็จสิ้นวันสุดทายของภาคการศึกษาหลักสูตรไดนําขอมูลที่ไดหลังจากจัดการเรียน
การสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ซึ่งอาจารยผูสอนไดจัดทํารายงานการเรียนการ
สอนโดยใชขอมูลผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา มาจัดทํา มคอ.5 
/ มคอ.6 โดยพิจารณาควบคูกับ รายงานผลโครงการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อ
บูรณาการกับการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป  กระบวนการทวนสอบน้ีหลักสูตรได
ดําเนินการใน 2 ระดับคือ 1. หลักสูตรทบทวนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน รวมกับการ
ทวนผลการเรียนทุกรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 2. เมื่อทวนสอบ มคอ.5 / มคอ.6 เพื่อนําผลมา
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
          จากการประชุม ทบทวน การจัดผูสอนของอาจารยประจําหลักสูตรกอนเปดภาคเรียนเพื่อ
จัดผูสอนพบวา การจัดระบบผูสอนในระดับหลักสูตรควรใหนักศึกษาไดเรียนกับอาจารยผูสอนที่มี
คุณวุฒิ และความเช่ียวชาญเกี่ยวของกับศาสตร เพื่อนักศึกษาจะไดรับประสบการณตรง และ
หลากหลายจากผูที่มีประสบการณในรายวิชา โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรม
ศาสตร และรายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานคหกรรมศาสตร ซึ่งเปนวิชา
ที่สําคัญในการเพิ่มทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกับนักศึกษาในการประกอบ
วิชาชีพ ดังน้ันจึงเห็นควรปรับเพิ่มอาจารยผูสอนทีม่ปีระสบการณสอนทางดานภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยสอน 

 ผลจากการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน สรุปไดดังน้ี 
1) ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการทวนสอบ มคอ.3/ มคอ.4 ทวนสอบขอสอบ และ 

ทวนสอบผลการเรียน นอกจากน้ันไดมีการประชุมเพื่อทบทวนการจัดการเรียนการสอน และจัดทํา 
พรอมตรวจสอบ มคอ.5/6 รวมกัน เพื่อกํากับติดตามใหอาจารยผูสอนไดพัฒนาการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามที่ไดระบุไวใน มคอ.2 อยางถูกตองตามหลักสูตร ทุกรายวิชา ผลการทวนสอบพบวามี
ความสอดคลองระหวาง มคอ.2 มคอ.3/4 ขอสอบ ผลการเรียน และมคอ.5/6 
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2) สวนการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักสูตรไดมีการสงนักศึกษาฝกประสบการณใน 
ลักษณะงานสหกิจศึกษา และ/หรือการฝกประสบการณทางคหกรรมศาสตร ภายใตการพิจารณา
หนวยงานและลักษณะงานรวมกันระหวางหลักสูตร นักศึกษา และอาจารยนิเทศ ผลปรากฏวา
นักศึกษาทุกคนไดผลการเรียนผาน และสวนใหญไดรับคําชมจากสถานประกอบการ 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถ 
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

         เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุม หลักสูตร จึงมีการดําเนินการ ดังน้ี  
 ในปการศึกษา 2563 จึงไดมีการวางระบบผูสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรม
ศาสตร และรายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานคหกรรมศาสตร โดยจัด
อาจารยผูสอนที่มีประสบการณการสอนที่ตรงกับศาสตรและมีความเช่ียวชาญเฉพาะ โดยกําหนดไว
ใน มคอ.3  

 สําหรับการตรวจสอบการวางระบบผูสอนน้ัน ไดจัดใหมีทั้งระบบการทวนสอบในรายวิชา 
โดยรวมกับคณะในการทวนสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ทวนสอบขอสอบ และทวนสอบผลการเรียน 
อีกทั้งพิจารณาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาวานักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับใด  
 หลังจากที่หลักสูตรไดวางแผนการกําหนดแนวทางใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรคํานึงถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน กรรมการหลักสูตรและคณาจารย
ไดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยเริ่มต้ังแตการ
จัดทํา มคอ.3/มคอ.4 โดยกําหนดเน้ือหาที่มีความเหมาะสมและทันสมัยกับสถานการณในปจจุบัน 
การใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชวิธีการสอนใหมๆ การใชเทคโนโลยี และมีการบูร
ณาการตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในดาน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มาประยุกตสูการเรียนการสอน 
        จากผลการทวนสอบ และการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผลปรากฏวา 
ทุกรายวิชาผานการทวนสอบ และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดี ข้ึนไป จึงยึดถือเปนแนว
ปฏิบัติตอไป โดยการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของนักศึกษาในแตละรายวิชามาพิจารณา
โดยคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อกําหนดการวางตัวผูสอนและทางการการสอนใหเหมาะสมในแตละ
ภาคการศึกษา   
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        หลักสูตรสามารถจัดอาจารยผูสอนใหเปนไปตามความคาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณา
จากความสามารถและความเช่ียวชาญ ตอบสนองความตองการของผูเรียน โดยมีการดําเนินการ
พิจารณาผูสอนในทุกภาคการศึกษา เกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.1-1 จัดผูสอน63.pdf 
5.2.1-2 มคอ.3 ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมศาสตร 
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5.2.1-3 มคอ.3 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร 
 

5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ
เรียนการสอน 
ประเด็นเปาหมาย :  
หลักสูตรมีการวางแผนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3/มคอ.4 
ทุกรายวิชา 
ผลการดําเนินงาน :  

      มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรมีการวางแผนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบมคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาค

การศึกษา โดยหลักสูตรมีการประชุมเพื่อทวนสอบตามระบบ การกํากับ ติดตามการจัดทําแผนการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3/มคอ.4 ของคณะ โดยหลักสูตรไดดําเนินการไดกํากับ ติดตาม ใหการ
จัดการเรียนการสอนบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิที่วางไว และสงเสริมใหนักศึกษาที่มีความพรอมไดเลือก
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา โดยคาดวาใหนักศึกษาไดมีงานทําหลังจบการศึกษา 
 

      มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 หลักสูตรไดกําหนดใหผูสอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ใหเสร็จสิ้น

กอนเปดภาคการศึกษา และหลังจากผูสอนจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 เสร็จหลักสูตรไดประชุมเพื่อทวน
สอบ โดยพิจารณาความสอดคลองของมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละรายวิชาและแจงผลการ
พิจารณากลับไปยังผูสอนตามแบบฟอรมของฝายวิชาการคณะ เพื่อใหผูสอนปรับแกไขใหมีความ
สอดคลองเหมาะสมกอนสงในระบบของสํานักสงเสริมฯ  

ในขณะทีอ่าจารยผูสอนรายวิชาฝกประสบการณทางคหกรรมศาสตร วิชาสหกิจศึกษา และ
อาจารยนิเทศนักศึกษา รวมกับนักศึกษา ไดสํารวจสถานประกอบการในดานการรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา รวมถึงการหาแนวทางการฝกสหกิจรวมกับสถานประกอบการ 
 

      มีการประเมินกระบวนการ 
ในระหวางภาคการศึกษา กรรมการประจําหลักสูตรมีการติดตามการดําเนินการของ

รายวิชาในหลักสูตรไดมีการทวนสอบผลการเรียนรูในทุกรายวิชาโดยใชแบบฟอรมที่มีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกนั ควบคูกับการทวนสอบในลักษณะการสัมภาษณและการสังเกตผลการเรียนรูของ
นักศึกษาแตละรายวิชา  

มีการสํารวจความตองการฝกประสบการณในรายวิชาสหกิจศึกษา พบวามีนักศึกษาใน
หลักสูตรแจงความจํานง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 63.89  ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 36 
คนและไดเขารวมโครงการเตรียมความพรอมของสหกิจอยางตอเน่ือง 
  เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษาทุกป มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินความพึงพอใจของอาจารย
ประจําหลักสูตร ดานที่ 1.4 กระบวนการบริหารหลักสูตร และดานที่ 1.5 กระบวนการเรียนการ
สอน ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตร มีผลการประเมินตามตารางตอไปน้ี 
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1.4 กระบวนการบริหารหลักสูตร Mean ระดับ 
1. การกํากับและติดตามการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

5.00 มากที่สุด 

2. การกํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5.00 มากที่สุด 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่ผานมา 

5.00 มากที่สุด 

5. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

5.00 มากที่สุด 

6. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือจากอาจารยประจําหลักสูตร
ดวยดีและความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที่มีความเกี่ยวของอยาง
เหมาะสม 

5.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 มากท่ีสดุ 
   
1.5 กระบวนการเรียนการสอน Mean ระดับ 
1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใหไดมาตรฐาน
เดียวกันทุกกลุมเรียน 

5.00 มากที่สุด 

2. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรูของนักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

3. การสงเสริมการทําวิจัยของผูสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา 5.00 มากที่สุด 
4. การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

5. การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

6. การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

7. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทอง ถ่ิน ใน
กระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 มากท่ีสุด 
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        จากคะแนนที่ไดประเมินพบวา ดาน 1.4 การบริหารจัดการ และ 1.5 กระบวนการเรียนการ
สอนมีการประเมินในระดับมากที่สุด  
 

  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
หลักสูตรไดดําเนินการตามแนวทางการทวนสอบทั้ง 2 รูปแบบ โดยกําหนดใหผูสอนจัดทํา 

มคอ.3 / มคอ.4 ใหเสร็จสิ้นกอนเปดภาคการศึกษา หลังจากผูสอนจัดทํามคอ.3/มคอ.4 สําเร็จเสร็จ 
หลักสูตรไดประชุมเพื่อพิจารณาความสอดคลองของมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละรายวิชา และ
นํามาเสนอแนะปรับปรุงแกไข พรอมทั้งแจงผลการพิจารณากลับไปยังผูสอนตามแบบฟอรมของ
ฝายวิชาการคณะ เพื่อใหผูสอนปรับแกไขใหมีความสอดคลองเหมาะสมกอนสงในระบบของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตอไป  
 

  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการกํากับ ติดตาม และและตรวจสอบการจัดทําแผนการ

เรียนรู สรุปไดวา จากการการทวนสอบผลการเรียนรูในทุกรายวิชาโดยใชแบบฟอรมที่มีรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกัน ควบคูกับการทวนสอบในลักษณะการสัมภาษณและการสังเกตโดยตรงจาก
นักศึกษาในผลการเรียนรูของนักศึกษาแตละรายวิชา ทําใหไดผลการทวนสอบที่ชัดเจนข้ึน และ
สามารถนําผลมาปรับปรุงใหตรงกับความตองการของนักศึกษามากข้ึน  
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
          หลักสูตรมีการวางแผนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3/
มคอ.4 ทุกรายวิชา กอนเปดเรียนของแตละภาคเรียน 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.2.1 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 
 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นเปาหมาย : นักศึกษาเขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน มีการประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจ คือ ดาน การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร และกําหนดรายวิชาที่บูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจ 
2. อาจารยผูสอนไดกําหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุแผนการบูรณาการและการเรียน
การสอนกับพันธกิจดาน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
พฤติกรรมที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึนกับนักศึกษา 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอนดําเนินการบูรณาการ
เรียนการสอนกับ พันธกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม 
4. อาจารยผูสอนรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณา
การการเรียนการสอนกับ พันธกิจอื่น  ๆ
5. อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือ ดานการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสงใหกับหลักสูตรหลังจากจบ
ภาคเรียน เพื่อใหสามารถทราบผลการเรียนรูในรายวิชาน้ัน ๆ 
6. อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่ มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนและกําหนดรายวิชาที่จะดําเนินการบูรณาการกับพันธกิจ 
และมอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุแผนการบูรณาการและ
การเรียน การสอนกับพันธกิจ ดังน้ี 

รายวิชา อาจารยผูสอน 
พันธกิจ 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงฯ 

1. วิจัยทางคหกรรม
ศาสตร 

ผศ.ดร.สุรียพร  กังสนันท ✓  ✓  ✓  

2. วิทยาศาสตรการ
ประกอบอาหาร 

ผศ.ดร.สุรียพร  กังสนันท ✓  ✓    

3. การแปรรูปและการ
ถนอมอาหาร 

ผศ.ดร.สุรียพร  กังสนันท ✓  ✓  ✓  

5. หลักการประกอบ
อาหาร 

ผศ.พรชัย  พุทธรักษ ✓  ✓  ✓  

6. อาหารไทย ผศ.พรชัย  พุทธรักษ ✓  ✓  ✓  

7. ขนมไทย ผศ.พรชัย  พุทธรักษ ✓  ✓  ✓  

8. การแกะสลักผักและ
ผลไม 

ผศ.พรชัย  พุทธรักษ   ✓  ✓  

9. การจัดดอกไมและงาน
ใบตอง 

ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ   ✓  ✓  
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2. อาจารยผูสอนรายงานรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุแผนการบูรณาการและการเรียนการ
สอนกับพันธกิจและสงตาม ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
3. อาจารยผูสอนไดดําเนินการบูรณาการกับพันธกิจ ดังน้ี  

รายวิชา การบูรณาการ พันธกิจ 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงฯ 

1. วิจัยทางคหกรรม
ศาสตร 

อาจารยผูสอนนักศึกษาลงพื้นที่
เพื่อหาโจทยวิจัย จากการนําพืช
ทองถิ่น หรือวัตถุดิบขึ้นชื่อใน
ทองถิ่น มาพัฒนาผลิตภัณฑ 
และดําเนินการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ โดยไดนําองคความรูที่
ไดจากงานวิจัย และการเรียน
การสอนไปถายทอดสูชุมชน 

✓  ✓  ✓  

2. วิทยาศาสตรการ
ประกอบอาหาร 

อาจารยผูสอนสอดแทรกความรู
และทักษะที่นักศึกษาสามารถ
นําไปบูรณาการกับงานวิจัยใน
รายวิชาวิจัยทางคหกรรมศาสตร 
นําความรูและทักษะในรายวิชา
หลักการประกอบอาหาร อาหาร
ไทย ขนมไทย มาบูรณาการ
รวมกัน ทําใหนักศึกษาทราบถึง
หลักการ และกระบวนการใน
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ใช
วัตถุดิบในทองถิ่น 

✓  ✓    

3. การแปรรูปและ
การถนอมอาหาร 

✓  ✓  ✓  

4. หลักการ
ประกอบอาหาร 

✓  ✓  ✓  

5. อาหารไทย ✓  ✓  ✓  

6. ขนมไทย ✓  ✓  ✓  

7. การแกะสลักผัก
และผลไม 

อาจารยผูสอนมีการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการจัดดอกไม
และงานใบตอง รวมถึงรายวิชา
การแกะสลักผักและผลไม ที่
บูรณาการกับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการ
ไหวครู โดยสอนใหนักศึกษารูจัก
การประยุกตใชการจัดดอกไม
และงานใบตองในการประดิษฐ
พานไหวครู 

  ✓  ✓  

8. การจัดดอกไม
และงานใบตอง 

  ✓  ✓  
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9. สหกิจศึกษา อาจารยผูสอนสอดแทรกความรู
และทักษะที่นักศึกษาสามารถ
นําไปบูรณาการกับโครงงาน 
วิจัยสหกิจศึกษาที่ใชบริการ
วิชาการเปนส่ือการเรียนรูอาหาร
เฉพาะโรคที่ใชภาษาทองถิ่น
ใหกับผูปวยในโรงพยาบาล และ
นักศึกษาไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 

✓ ✓ ✓ 

 

● มีการประเมินกระบวนการ 
            ผลจากการที่หลักสูตรประเมินผลการดําเนินการจากผลตอบรับของนักศึกษา และอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชา ในการที่หลักสูตรและอาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการ ทํา
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และเปดโอกาสใหคิดวิเคราะห แกปญหา ดวย
ตนเองมากข้ึน นักศึกษามีทักษะ และความรูความเขาใจในการเรียนมากข้ึน มีภาวะความเปนผูนํา
และกลาแสดงออกตอสาธารณะในทางที่ถูกตอง มีความสุขในการเรียน และกระตุนใหนักศึกษามี
ความใฝรูมากข้ึน เปนการเสริมสมรรถนะนักศึกษาดวยการสรางแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษาใน
หลักสูตรใหเพิ่มความมั่นใจตอวิชาชีพที่ตนเองกําลังศึกษา และเพิ่มความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
        เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษาทุกป มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินความพึงพอใจของอาจารย
ประจําหลักสูตร ดานที่ 1.5 กระบวนการเรียนการสอน ที่มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่
มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งมีผลการประเมินจะอยูในขอที่ 6 และ 7 ตามตารางตอไปน้ี 
1.5 กระบวนการเรียนการสอน Mean ระดับ 
1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใหไดมาตรฐาน
เดียวกันทุกกลุมเรียน 

5.00 มากที่สุด 

2. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรูของนักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

3. การสงเสริมการทําวิจัยของผูสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา 5.00 มากที่สุด 
4. การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

5. การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

6. การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

7. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทอง ถ่ิน ใน
กระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 
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รวม 5.00 มากท่ีสุด 
  จากคะแนนที่ไดประเมินพบวา การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการประเมินในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการนํา
กระบวนการบริการวิชาการ และกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู
ของนักศึกษามีการประเมินเต็ม 5 คะแนน 
 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
         ผลจากการดําเนินการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ในป 2562 ทํา
ใหทราบวานักศึกษาบางสวนยังไมเขาใจในกระบวนการทําโครงงานสหกิจศึกษาและการนําผลจาก
การโครงงานมาใชประโยชนในเชิงบริการวิชาการอยางชัดเจนนัก สังเกตไดจากผลงานที่นําเสนอกับ
สถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษาโครงการ เปนผลงานที่นําไปใชประโยชนไดอยางไมเต็มที่ 
ดังน้ันอาจารยผูสอนจึงไดปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในป 2563 ดวยการใหนักศึกษาบรูณา
การศาสตรความรูทั้งดานอาหารและโภชนาการที่เรียนมาต้ังแตช้ันปที่ 1-4 ใหสัมพันธกับงานดาน
อาหารหรือโภชนาการที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการทําโครงงานสหกิจ
ศึกษาที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ และสามารถนําไปใชแกปญหาหรือสรางสรรค
ผลงานใหกับสถานประกอบการไดจริง กอนที่นักศึกษาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
        นักศึกษาเขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เน่ืองจากไดมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอน สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา ดวยตนเอง เพิ่มพูนทักษะ และความรูความเขาใจใน
การเรียนมากข้ึน มีภาวะความเปนผูนําและกลาแสดงออกตอสาธารณะในทางที่ถูกตอง เพิ่มความ
มั่นใจในการประกอบอาชีพ เห็นไดจากผลตอบรับของผูประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝก
ประสบการณวิชาชีพ และงานสหกิจศึกษา จนถึงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ใหการตอบรับใน
เชิงบวกตอบัณฑิตของหลักสูตรทางดานความสามารถในการบรูณาการ 
        ทั้งน้ีหลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมจากผลตอบรับจากสถาน
ประกอบการ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และการทาบทามขอรับนักศึกษาเขาทํางานหลังจากจบ
การศึกษา อีกทั้งยังมีหลักฐานเชิงประจักษจากการไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2563 
จํานวน 1 รางวัล เรื่อง ผลของการใชสื่อวิดิโอและคูมือการดูแลตนเองตอความรูของผูปวยเบาหวาน 
คลินิกสงเสริมสุขภาพ DPAC โรงพยาบาลกระบี่ 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        นักศึกษาเขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.3-1 มคอ3บูรณาการ 
5.2.3-2 รางวัลนําเสนอโครงงานสหกิจศึกษา 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3         การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ  โทรศัพท  : 0896595459 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ  โทรศัพท  : 0896595459 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 
 อธิบายผลการดําเนินงาน กระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรไดดําเนินการ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ประเด็นเปาหมาย :  
        รายวิชาในหลักสูตรสามารถปรับรูปแบบการประเมินตามสถานการณการจัดการเรียนการ
สอนที่เปลี่ยนแปลงไปได 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
         หลักสูตร ไดการกําหนดแผนการเรียนรูตาม มคอ 2 ดําเนินการถายทอดลงสูรายวิชา และมี
กระบวนการประเมินผลการเรียนรูในแตละข้ันตอน ทั้งการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียน ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรมีการกําหนดระบบ
และกลไกดังน้ี 
1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
เปนคณะกรรมการทวน สอบผลการเรียนรูของนักศึกษา และกําหนดวิธีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
2. หลักสูตรประชุมอาจารยผูสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อพิจารณาผลการเรียนรูของนักศึกษาและ
หารือเกี่ยวกับการทวน สอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับ 
มคอ.3 และมคอ.4 และ curriculum mapping 
3. ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาอยางนอย รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 
4. คณะกรรมการทวนสอบแจงผลการทวนสอบใหกับหลักสูตรทราบ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง 
มคอ.3 และ มคอ.4 ในปการศึกษาถัดไป 
5. หลักสูตรประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการการประเมินผูเรียน 

จากระบบและกลไกขอที่ 1 หลักสูตรไดดําเนินตามระบบและกลไกในการประเมินผลการ 
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดใหมีการกําหนดแผนการ
เรียนรูลงในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และกําหนดใหมี Curriculum mapping ที่ชัดเจน เพื่อ
นําไปถายทอดลงในแตละรายวิชา โดยการจัดทําเปน มคอ. 3 เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงค
รายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียน โดยกําหนดใหมี
การสง  มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนการศึกษาใหม ซึ่งทางหลักสูตรไดดําเนินการผานระบบ TQF 
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ออนไลนที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด ในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
5 ดาน โดยกอนการเรียนการสอน มีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน 
และคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนด โดย
ทบทวนผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทบทวนผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตรในปที่ผานมา เพื่อนํามาวางแนวทางรวมกันใน
การกําหนดวิธีการประเมินที่สามารถแสดงใหเห็นถึงผลลัพธการเรียนรู ที่หลักสูตรออกแบบและ
คาดหวังใหนักศึกษาไดรับจากการเรียนการสอน พรอม ๆ กับการพิจารณาทบทวน และกําหนด
ผูสอน 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
          จากระบบและกลไกขอที่ 1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูสอน
ออกแบบแนวปฏิบัติ และเครื่องมือเพื่อใชประเมินผลการเรียนรูในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3, มคอ.4) โดยใหมีการประเมินผลที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนดวยการบรรยาย และ
แบบฝกหัด และฝกปฏิบัติจริง จากน้ันอาจารยประจําหลักสูตร กํากับ ติดตามการสง (มคอ.3, 
มคอ.4) และกํากับใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนตามที่กําหนด โดยมีการสอบถามเมื่อมีการเขารวมประชุมหลักสูตรอยาง
ตอเน่ือง ทั้งรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมี
การสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอผานชองทางการสื่อสารในไลนกลุม 

● มีการประเมินกระบวนการ 
          อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ไดประเมินการดําเนินงานของหลักสูตร
อยางตอเน่ือง โดยแบงเปนสวนของ (1) การจัดการรายวิชา ตาม มคอ.3 และ มคอ.4  (2) การจัด
กิจกรรมที่เสริมสรางทักษะใหนักศึกษา เน่ืองจากในภาคการศึกษาที่ผานมาไดมีสถานการณโรค
ระบาดรุนแรงข้ึน ทําใหเกิดมาตรการตางๆ ที่สงผลกระทบกับการดําเนินงานของหลักสูตร ทาง
คณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงไดดําเนินการประเมินกระบวนการในแตละสวนดังน้ี 
 

          1. การจัดการรายวิชา ตาม มคอ.3 และ มคอ.4  
      ในรายวิชาทฤษฎี หรือรายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนในหองเรียน ใหอาจารยผูสอน
ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมโรคอยางเครงครัด หากมีชวงเวลาที่ควบคุมหรือจํากัดผูเรียนในช้ัน
เรียน ผูสอนสามารถจัดสอนแบบออนไลนได การเรียนการสอนแบบออนไลน อาจารยผูสอนได
ประเมินผูเรียนแลวเห็นวา นักศึกษาบางคนไมมีอุปกรณการเรียนออนไลนที่เหมาะสม คือสวนใหญ
จะใชกับโทรศัพทมือถือ และมีคาใชจายเรื่องช่ัวโมงอินเตอรเน็ตเพิ่มเติม ผูสอนและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประเมินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาวอยางตอเน่ืองตาม
สถานการณแตละชวง ขอใหอาจารยผูสอนไดนัดนักศึกษาเพื่อสรุปเน้ือหากอนดําเนินการสอบและ
การวัดผล ทั้งน้ีการประเมินผลใหครอบคลุมการเรียนรูทั้ง 5 ดาน  
- ดานคุณธรรม จริยธรรม เนนการรับผิดชอบตอการเขาเรียน ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน

ออนไลนนักศึกษาตองมีความซื่อสัตยในการทําแบบฝกหัด หรือแบบทดสอบ ในรายวิชา
ปฏิบัติ หรือการทํารายงาน หรืองานวิจัย นักศึกษาตองมีการอางอิงขอมูลที่นํามาใชไดอยาง
เหมาะสม  
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- ดานความรู ประเมินจากการสอบทั้งออนไลน หรือสอบตามปกติ 
- ดานทักษะทางปญญา ประเมินจากการทําแบบฝกหัด รายงาน หรืองานวิจัย ประเมินจาก

การใชทักษะการแกปญหา การสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม 
- ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ใชการประเมินจากการทํางาน

กลุม หรือความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  
- ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  ประเมินจากการคนควาขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดอยางเหมาะสม รวมถึงการนําเสนองาน ผานการสื่อสารทั้งรูปแบบ
ออฟไลนและออนไลน 

  สวนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
ฝกจากเดิมที่ตองฝก 2 ชวง คือ ฝกทางดานโภชนาการในภาคเรียนที่ 3 ของช้ันปที่ 3 และฝก
ทางดานอาหารในภาคเรียนที่ 2 ของช้ันปที่ 4 เปนการออกฝกในภาคเรียนที่ 2 ของช้ันปที่ 4 เพียง
ครั้งเดียว และใหนักศึกษาเลือกรูปแบบการฝกที่ตนเองสนใจและมีความถนัด  

           2. การจัดกิจกรรมที่เสริมสรางทักษะใหนักศึกษา เน่ืองจากสถานการณโรคระบาดทําให
โครงการที่จะดําเนินการหลายๆโครงการไมสามารถทําได ทางกรรมการหลักสูตรจึงไดเลื่อนการจัด
โครงการออกไป หรือถาบางโครงการสามารถจัดในรูปแบบออนไลนได ใหดําเนินการไปตาม
กําหนดเวลา 
  เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษาทุกป มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ในหลักสูตร ดานที่ 4 ดานหลักสูตรการศึกษา ที่มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรซึ่งผลการประเมินของหลักสูตร มีผลการประเมินตามตารางตอไปน้ี 
 

4. ดานหลักสูตรการศึกษา Mean ระดับ 
1. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.44 มาก 
2. ผูสอนในรายวิชาตางๆ มีความรู ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 4.49 มาก 
3. การจัดตารางเรียนมีชวงเวลาที่เหมาะสม 4.45 มาก 
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนการพัฒนานักศึกษา และ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวมความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.42 มาก 

5. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่ เปดสอน มี วิ ธีประเมินที่
หลากหลาย เชน คะแนนสอบ การบาน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม 
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เปนตน 

4.45 มาก 

รวม 4.45 มาก 
          จากคะแนนที่ไดประเมินพบวา ในภาพรวมนักศึกษามีการประเมินอยูในระดับมาก 
 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
        ในภาคการศึกษาที่ 2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดนําผลการประเมินการจัดการเรียน
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การสอนในภาคเรียนที่ 1 มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 พบวา รายวิชา
ตางๆ ไดมีการปรับไปตามสถานการณที่เกิดข้ึน เชน การสอน/สอบออนไลน และ ออฟไลน การ
นําเสนองานวิจัยรูปแบบออนไลน การสงงานในรูปแบบออนไลน การทําหองเรียนเสมือน การ
ปรึกษางานวิจัยกับอาจารยที่ปรึกษาวิจัยในรูปแบบออนไลน เพื่อใหนักศึกษาไดมีชองทางการ
ติดตอสื่อสารกับผูสอนไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ีในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ทางกรรมการ
หลักสูตร ไดใหความเห็นในการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในรูปแบบออนไลน สวนการ
นิเทศนักศึกษาใหอาจารยนิเทศพิจารณาความเหมาะสมกับสถานการณในการเขาไปนิเทศ
นักศึกษาที่หนวยงาน หรือสถานประกอบการตาง ๆ   

            

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
           จากสถานการณโรคระบาดที่เกิดข้ึน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนได
รวมกันหาแนวทางการแกไขปญหาใหกับรายวิชาที่ไดรับผลกระทบ ดังน้ี 
            การเรียนรายวิชาวิจัยทางคหกรรมศาสตร อาจารยผูสอนไดจัดการเรียนการสอนให
นักศึกษาทําวิจัยโดยจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาประจําแตละหัวขอ อาจารยผูสอนจัดโครงการนําเสนอ
หัวขอวิจัยลักษณะออฟไลนในช้ันเรียน ตอมาเกิดสถานการณโรคระบาดทําใหการสอบโครงรางวิจัย
ที่ตองดําเนินการตอจากการสอบหัวขอวิจัยไมสามารถสอบในช้ันเรียนได อาจารยผูสอนจึงไดจัด
สอบโครงรางแบบออนไลนผานระบบ google meet ในดานการดําเนินการวิจัยตอเน่ืองใหใชการ
ติดตอประสานงาน และรายงานความกาวหนาตออาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาวิจัยใน
รูปแบบออนไลนทั้งหมด เพื่อใหการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดานครบโดยสมบูรณ 
           รายวิชาการแกะสลักผักและผลไมซึ่งมีการฝกปฏิบัติที่ใชอุปกรณไมมากนัก นักศึกษา
สามารถจัดหาอุปกรณไดเองที่บาน อาจารยผูสอนปรับรูปแบบการสอนเปนลักษณะออนไลน โดย
ใหนักศึกษาทุกคนเรียนรูวิธีการแกะสลักผักผลไมแตละชนิด แตละรูปแบบตามการสาธิตผานทาง
จอภาพ ทําใหนักศึกษาเห็นความชัดเจนในการฝกปฏิบัติ และสามารถนําไปฝกปฏิบัติไดจริง 
          รายวิชาการปฏิบัติที่ตองใชเครื่องมือและอุปกรณคอนขางหลากหลาย และเปนอุปกรณ
เฉพาะ อาจารยผูสอนไดปรับวิธีการสอนในลักษณะการเวนระยะหางทางสังคม โดยปฏิบัติการแต
ละครั้งกําหนดจํานวนนักศึกษาไมเกิน 20 คนตอ 1 หองปฏิบัติการ โดยนักศึกษาที่เขาเรียนจะเปนผู
ถายทอดสดการปฏิบัติการครั้งน้ันใหกับเพื่อนักศึกษากลุมที่ไมไดเขาปฏิบัติการ เพื่อทําการเรียนรู
ผานระบบออนไลนที่บาน 
 การดําเนินงานของหลักสูตรไดดําเนินไปอยางตอเน่ือง แมวาจะมีสถานการณการระบาด
ของโรคซึ่งสงผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสงเสริมนักศึกษา ในการ
พัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดมีการบริหารหลักสูตร
โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน การปรับแผนการเรียนของนักศึกษา ใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน โดยไมสงผลกระทบกับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        รายวิชาในหลักสูตรสามารถปรับรูปแบบการประเมินตามสถานการณการจัดการเรียนการ
สอนที่เปลี่ยนแปลงไปไดทุกวิชา 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.1-1 มคอ3-7.pdf 
 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย :  
          ทุกรายวิชาไดมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน :  

        มีระบบ มีกลไก 
 เมื่อการดําเนินการจัดการเรียนรูของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูไปตามสถานการณที่เกิดข้ึน ทางหลักสูตรไดทําการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาผานคณะกรรมการประจําหลักสูตร กรรมการวิชาการของคณะ 
และกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยตามลําดับ ทั้งน้ีกระบวนการประเมินผลดังกลาวไดใชระบบ
การสงผลการเรียนรูของนักศึกษาผานระบบ e document เพื่อใหสะดวกตอการตรวจสอบมาก
ย่ิงข้ึน ทั้งน้ีการประเมินผลการเรียนรูในแตละรายวิชาผูสอนไดดําเนินการประเมินผลปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณการควบคุมโรคระบาด 
 หลักสูตรมีการประเมินการดําเนินงานดานการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ โดยการหารือในที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร และดําเนินการตามระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไก หลักสูตรประชุม
อาจารยผูสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อพิจารณาผลการเรียนรูของนักศึกษาและหารือเกี่ยวกับการ
ทวน สอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับ มคอ.3 และมคอ.4 
และ curriculum mapping หลักสูตรมีแนวทางขับเคลื่อนระบบและกลไกดังน้ี 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควบคุมดูแล โดยจัดใหมีการประชุมพิจารณาแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา และแนวทางปฏิบัติสําหรับการออกแบบการวัดและประเมินผล 
ทุกรายวิชา เริ่มต้ังแตการดําเนินการออกแบบการวัดและประเมินผลใน มคอ.3/ มคอ.4 จากน้ันทุก
รายวิชาออกขอสอบ นําขอสอบเขาทวนสอบโดยกรรมการหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของขอสอบ แกไขขอสอบตามผลการวิพากษ เรียบรอยแลว จึงสงขอสอบฉบับสมบูรณ
เพื่อทําขอสอบ ดําเนินการสอบตามกําหนดการของมหาวิทยาลัย จากน้ันรวมคะแนนและออกผลการ
เรียน และนําผลการเรียนเขาสูการทวนสอบผลการเรียนของกรรมการหลักสูตร ทุกวิชาตองผานการ
เห็นชอบจากกรรมการ จากน้ันประธานกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการเรียนเขาสูที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการระดับคณะเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อผลการเรียนทุกรายวิชาผานการ
เห็นชอบ และรับรองผลการเรียนระดับคณะแลวจึงสงผลการเรียนใหงานทะเบียน สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามลําดับ 
 

          มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
  ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรดําเนินการตามระบบ และกลไกดังกลาวโดยมีการทวนสอบ 
มคอ.3 กอนเปดภาคเรียน 1 สัปดาห ทวนสอบขอสอบ กอนสอบ 2 สัปดาห และการตรวจสอบผล
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การการเรียนของแตละรายวิชา โดยมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา สงผลการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตอกรรมการหลักสูตร เพื่อพิจารณา กอนที่จะสงผลดังกลาวตอที่
ประชุมกรรมการวิชาการคณะ 1 วัน  เพื่อใหเปนไปตามกลไกขอที่ 3 ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชาอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
  เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณระบาด ทําใหไมสามารถจัดการสอบไดตามปกติในบางรายวิชา ซึ่งทางหลักสูตรไดทวน
สอบขอสอบ ปรับแกไข และรับรองเปนที่เรียบรอยแลว แตจําตองมีการปรับรูปแบบการสอบ จึงให
ผูสอนนําขอสอบที่ผานการทวนสอบดังกลาวไปปรับใชกับการสอบปลายภาคแบบออนไลน  
  ในข้ันตอนการทวนสอบผลการเรียนของทุกรายวิชาหลักสูตรมีการกํากับดูแลการตรวจสอบ
ผลการเรียนผานระบบ e- document สาระสําคัญคือการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ วาตองมีการปรับปรุงอะไรอีกหรือไม  ซึ่งจะใหอาจารยผูสอนระบใุนการรายงาน มคอ.5 
และ มคอ.6 ตอไป  ตอเน่ืองไปถึงการนําไปปรับปรุงใน มคอ.3 และ มคอ.4 ในภาคเรียน/ปการศึกษา
ถัดไป ตามระบบและกลไกขอที่ 4 และ 5 
  สําหรับรายวิชาปฏิบัติ การฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษาไดดําเนินงานไปโดยทาง
หลักสูตรไดปรับเปลี่ยนชวงเวลาในการฝกปฏิบัติการวิชาชีพใหสอดคลองกับสถานการณโรคระบาด 
ทั้งยังไดคํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาที่ฝกประสบการณและสถานประกอบการดวย ซึ่งการ
ประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาดังกลาวทางหลักสูตรใหอาจารยนิเทศดําเนินการติดตามตรวจสอบ
โดยผานชองทางออนไลน และนิเทศนักศึกษาตามความเหมาะสมของสถานการณโรคระบาดดังกลาว
ดวย อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดประเมินผลการเรียนรูในภาพรวมโดยใหนักศึกษาจัดทําคลิปวีดิโอ
เพื่อการนําเสนอสรุปงานที่ไดทําในสถานประกอบการ สวนในรายวิชาวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร การ
จัดการไดประเมินผลการเรียนรูดวยการจัดนําเสนอหัวขอวิจัยแบบออนไลน  
 

         มีการประเมินกระบวนการ 
  ตามระบบและกลไกขอที่ 4 และ 5 ผลการดําเนินการจัดการศึกษาในดานการประเมินผล
การศึกษา จากการทวนสอบโดยหลักสูตร พบวา ทุกรายวิชาผานการทวนสอบ มคอ.3 และมคอ.4 ใน
สวนของการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ขอสอบที่ใชวัดประเมิน
ความรูสามารถประเมินผลการเรียนรูไดตรงตามที่กําหนดในสาระรายวิชา และผลการเรียนทุก
รายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ผานการรับรองจากกรรมการหลักสูตร กรรมการวิชาการคณะ 
และกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
  สวนกระบวนการประเมินผลการเรียนรูหลักสูตรไดทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงการวัดผล
เน่ืองจากสถานการณโรคระบาดที่เขามาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวัดผลใน
รูปแบบใหม  ซึ่งหลักสูตร พบวา เกิดวิถีการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงการวัดผลวิถีใหม (New 
Normal) กลาวคือ  การจัดการทดสอบผานรูปแบบออนไลนถูกนํามาใชมากข้ึน  ทักษะการใชระบบ
สารสนเทศที่ถูกเรงใหนักศึกษาทุกคนตองปรับตัวใหสามารถใชงานไดมากข้ึน 
  เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษาทุกป มหาวิทยาลัยไดทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาใน
หลักสูตร ดานที่ 4 ดานหลักสูตรการศึกษา ที่มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน
ในหลักสูตรซึ่งผลการประเมินของหลักสูตร มีผลการประเมินตามตารางตอไปน้ี 
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4. ดานหลักสูตรการศึกษา Mean ระดับ 
1. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.44 มาก 
2. ผูสอนในรายวิชาตางๆ มีความรู ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 4.49 มาก 
3. การจัดตารางเรียนมีชวงเวลาที่เหมาะสม 4.45 มาก 
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนการพัฒนานักศึกษา และ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวมความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.42 มาก 

5. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่ เปดสอน มี วิ ธีประเมินที่
หลากหลาย เชน คะแนนสอบ การบาน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม 
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เปนตน 

4.45 มาก 

รวม 4.45 มาก 
  จากคะแนนที่ไดประเมินพบวา ในภาพรวมนักศึกษามีการประเมินอยูในระดับมาก 
 

         มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดมีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษาโดยใหอาจารยผูสอนระบุการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนจากป
การศึกษา 2562 ในมคอ.3 และมคอ.4  และมีการทวนสอบขอสอบกลางภาคและปลายภาค การทวน
สอบผลการเรียนกอนสงเขาระบบตามลําดับ  ไปจนถึงการรายงานผลใน มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา  หลักสูตรพยายามวางระบบในการทวนสอบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให
กระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาสมบูรณมากที่สุดภายใต
สถานการณโรคระบาด ที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลตองเปลี่ยนแปลงไป   
  หลักสูตรตระหนักดีวาในปการศึกษา 2563 มีปจจัยหลาย ๆ อยางที่กระทบตอการจัดการ
เรียนการสอนโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  ที่ผูสอนและผูเรียนจะตองมีความ
พรอมในเครื่องมืออุปกรณสารสนเทศ  สัญญาณอินเทอรเน็ต  และการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน  จึงสงผลใหกระบวนการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจะตองมี
ความหลากหลายและยืดหยุน บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาเปนสําคัญ 
เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกขอที่ 5 มากที่สุด  
  ดานกระบวนการสงผลการประเมินการเรียนรูในปการศึกษา 2563 ไดมีการพัฒนา
กระบวนการจากปการศึกษา 2562 โดยการสงผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาผานระบบ     
e document ทั้งหมด ทําใหกรรมการประจําหลักสูตรสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวกย่ิงข้ึน 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        ทุกรายวิชาไดมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.2-1 การอนุมัติเกรดผานระบบ e document 
5.3.2-2 มคอ3-7.pdf 
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5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) 
ประเด็นเปาหมาย :  
        ทุกรายวิชาตองผานการทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ผลการดําเนินงาน :  

        มีระบบ มีกลไก 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยกําหนดใหผูสอนในแตละรายวิชาดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และ รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ. 6) ใหสอดคลองกับ มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ใหแลวเสร็จตามกําหนด โดยมี
คณะกรรมการหลักสูตรมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
รายวิชา หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ จะมีการทวนสอบเพิ่มเติม จากการซักถามจากผูรับผิดชอบ
วิชาถึงสาเหตุที่ทาใหรายวิชาผิดปกติ หรือการเรียกดูช้ินงาน และอื่น ๆ โดยจะตองผานการเห็นชอบ
จากกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร จึงจะสามารถผานและรับรองผลการเรียนจากที่ประชุมกอน
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และ รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) สวนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 
7) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดมีสวนรวมในการจัดทํา 
 

        มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
  ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร โดยแจงใหผูสอนจัดทํา และสงการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6) ตามกําหนดระยะเวลา คือ 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา โดยผานการประชุมพิจารณาของกรรมการหลักสูตร ซึ่งมีข้ันตอนประชุมช้ีแจงแนวทางใน
การประเมินการจัดการเรียนการสอนกอนใหผูสอนจัดทํา มคอ.5 /มคอ.6 และสงในระบบ TQF 
ออนไลน ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามระบบและกลไกในการกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรขางตน 
 

        มีการประเมินกระบวนการ 
 หลักสูตรไดกํากับติดตามใหผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่อยูในความ
รับผิดชอบของหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2563 โดยกําชับใหผูสอนพิจารณา
ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา หัวขอที่สอน
กับแผนการสอน และปญหาตาง ๆ ในการเรียนการสอน ซึ่งผูสอนสามารถจัดทําและสงตาม
กําหนดเวลาทุกรายวิชา  

        มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 จากการตรวจสอบการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 พบวา ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอน
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ไดครอบคลุมตามหัวขอที่วางไว วิธีการสอนสามารถบรรลุผลการเรียนรู ผลการเรียนทุกรายวิชาไมมี
ปญหา มีการกระจายของผลการเรียนที่ดี มีการประเมินหลายกลุมเรียนที่ไดมาตรฐาน และผลการ
ประเมินการสอนอยูในระดับดีถึงดีมาก ทุกรายวิชา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการไดมีการทวนสอบ
กระบวนการตามที่คณะ และหลักสูตรกําหนด 
 

        มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 จากการตรวจสอบกระบวนการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร พบวา ระบบการกํากับดูแลที่ไดดําเนินการตามระบบกลไกของคณะ สามารถกํากับและ
ตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอนไดบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรไดกํากับ
ติดตามใหผูสอนประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่อยูในความรับผิดชอบของหลักสูตร ใน
ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2563 โดยกําชับใหผูสอนพิจารณาประสิทธิผลของวิธีสอนที่ตาม
แนวทางขางตน แตเน่ืองจากสถานการณระบาด ทําใหทวนสอบผลการเรียนผานระบบ e-document 
ซึ่งผูสอนสงผลการเรียนครบทุกรายวิชา จากน้ันหลักสูตรไดกํากับติดตามใหผูสอนจัดทํา มคอ. 5 และ
มคอ.6 และรวมกันจัดทํา มคอ.7 หลังจากที่ระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนให
อาจารยผูสอนเขาไปดูผลการประเมินการสอนของนักศึกษาได 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        ทุกรายวิชาไดผานการทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.1-1 มคอ.3-7  
5.3.1-2 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5-2563 
5.3.1-3 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 6-2563 
5.3.1-4 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 7-2563 
5.3.1-5 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1-2564  
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

5.3 การประเมินผูเรียน 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4         ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ  โทรศัพท  : 0896595459 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ  โทรศัพท  : 0896595459 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2563 
 

ผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
 ❑ (1) อาจารยประจํา

หลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง
นอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

  1. มีอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 

  2. มีการจัดประชุม 6 ครั้ง ดังน้ี 
- ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 2 เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ 2563 .สถานทีห่อง 72-
205 อาคารปฏิบัติการคหกรรม จํานวน
อาจารยเขารวม 5 คน  
คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร ดังน้ี 
รายงานสรุปจํานวนนักศึกษา T’CAS ป
การศึกษา 2563 กิจกรรมเตรียมความ
พรอมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 
การจัดเตรียมวัสดุฝกสําหรับการเรียนการ
สอน 
     - ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 17 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ 2563 สถานทีห่อง 72-205 
อาคารปฏิบัติการคหกรรม จํานวนอาจารย
เขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ประชุม
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
ดังน้ี กรอบวงเงินประจําปงบประมาณ การ
ขอต้ังงบประมาณเงินรายได การปรับปรงุ
หลักสูตรจากการประชุมสภาวิชาการ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563 หนา 133 

 

 

ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
มหาวิทยาลัย 
     - ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 3 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2563 สถานที่ หอง 72-205 
อาคารปฏิบัติการคหกรรม จํานวนอาจารย
เขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ประชุม
เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน/
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําป 2562 จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับหลักสูตร ทวนสอบผล
การศึกษา 
     - ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 เดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ 2564 สถานที่หอง 72-
205 จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน คิดเปน
รอยละ 100 ประชุมเพื่อทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร ดังน้ี สรุปจํานวน
นักศึกษารับเขา ปการศึกษา 2564 
ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของ
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2564 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.1-1 รายงานการประชุม ครัง้ท่ี 5-2563.pdf 
5.4.1-2 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 6-2563.pdf 
5.4.1-3 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 7-2563.pdf 
5.4.1-4 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1-2564.pdf 

 ❑ (2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา     
คหกรรมศาสตร 

2.1 กรณีมี มคอ.1 
      2.1.1 มคอ.2 สอดคลองกับ มคอ.1 

เอกสารหลักฐาน 5.4.2-1 มคอ1.PDF 
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
ประกอบ 5.4.2-2 มคอ.2.pdf 
 ❑ (3) มีรายละเอียดของ

รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 มีจํานวน 36 รายวิชา 
และ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มี 
28 รายวิชา  
2.รายวิชาที่สง มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2563 มีจํานวน 36 รายวิชา 
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มี 
จํานวน 28 รายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.4 ถาม)ี  
1. รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถาม)ี ที่เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2563 มีจํานวน 1 รายวิชา และภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2563 มีจํานวน 2 รายวิชา    
2. รายวิชาที่สง มคอ.4 (ถาม)ี กอนเปดภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 มีจํานวน 1 
รายวิชา และ ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 
2563  มีจํานวน 2 รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.3-1 มคอ.3 1-63.pdf 
5.4.3-2 มคอ.3 2-63.pdf 
5.4.3-3 มคอ.4 1-63.pdf 
5.4.3-4 มคอ.4 2-63.pdf 

 ❑ (4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม 
(ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
1. ผลการดําเนินการของรายวิชาในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 มี จํานวน 36 
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2563 มี จํานวน 28 รายวิชา 
2. ผลการดําเนินการของรายวิชา ที่สง 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
 

การศึกษาที่เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 มีจํานวน 36 รายวิชา 
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มี 
จํานวน 28 รายวิชา 
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 ถามี) 
1. ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี ที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2563 มี จํานวน 1 รายวิชา 
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มี 
จํานวน 2 รายวิชา 
2. ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามที่สง มคอ.6 (ถาม)ี ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 มี จํานวน 
1 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2563 มี จํานวน 2 รายวิชา  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.4-1 มคอ.5 1-63.pdf 
5.4.4-2 มคอ.6 1-63.pdf 

 ❑ (5) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังจากสิ้นปการศึกษา 

มี มคอ.7  
 
 

 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.5-1 มคอ.7 2021-05-14-762.docx 
 

 ❑ (6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถาม)ี อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละป

-           อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 
5 ทาน ประชุมรวมกันเพื่อทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3,4 
-           ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ภาคเรียนที่ 
1/2563 จํานวน 36 รายวิชา 
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
การศึกษา - ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 2/2563 
จํานวน 28 รายวิชา 
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู รอยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.6-1 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน.pdf 
5.4.6-2 คะแนนทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู.pdf 

 ❑ (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว 

7.1 มีผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 
7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ดําเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปที่
แลว 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.7-1 ผลการดําเนินงานป62.pdf 
5.4.7-2 โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ.pdf 

❑ ❑ (8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

8.1 ไมมีอาจารยใหม 
*หมายเหตุ อาจารยใหมหมายถึงอาจารย
ประจําหลักสูตรที่เพิ่งยายเขามาอยูใน
หลักสูตรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกา
ที่มาจากหลักสูตรก็ถือวาเปนอาจารย
ใหม 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.8-1 - 
 

 ❑ (9)  อาจารยประจํา
หลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
ไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีr
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

9.1 มีอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งสิ้น 5 คน 
1. รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
2. ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ 
3. ผศ.ดร.สุรียพร  กังสนันท 
4. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ 
5. อ.ดร.สิริมาภรณ  วัชรกุล 
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
    ไดรับการพัฒนาเรื่องกิจกรรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณมุงสูการจัดการ
ความรูดานการเรียนการสอน : การเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ (เกณฑใหม)  
9.2 ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 5คน 
9.3 คิดเปนรอยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.9-1 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน.pdf 

❑ ❑ (10) จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถาม)ี ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

10.1 ไมมีบุคลากรสายสนับสนุน 
       
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.9-1 - 
 

 ❑ (11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย/ 
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มีนักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม (ถา
มี) 
- จํานวนนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 40 
คน 
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 40 คน 
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.43 
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหมที่ยังไมมี
บัณฑิตไมตองประเมินประเด็นน้ีแตหาก
เปนหลักสูตรปรับปรุงตองประเมินประเด็น
น้ีดวย 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.11-1ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย.pdf 
 

 ❑ (12) ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่
มีตอบัณฑิตใหม เปนไปตามเกณฑ (เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51) ไดคะแนน 4.69 
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
5.00 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.12-1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม.pdf 
 

วิธีการคํานวณ 
(1) จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ดําเนินการไดจริง 
10 ตัวบงชี ้

(2) จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ตองดําเนินการในป
การศึกษา 2563 

10 ตัวบงชี ้

(3) รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 

รอยละ 100 

 

ผลการประเมินตามเกณฑตัวบงชี้ท่ี 5.4  

❑  ดําเนินงานนอยกวารอยละ 80   =  0  คะแนน    

❑  ดําเนินงานรอยละ 80    =  3.50  คะแนน 

❑  ดําเนินงานนอยกวารอยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  

❑  ดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 

❑  ดําเนินงานนอยกวารอยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  

 ดําเนินงานรอยละ 100    =  5.00  คะแนน 

* โดยดูจากจํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขอ (2) ไดจาก มคอ.2 หมวด 7 
ขอ 7  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

บรรล ุ
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาในอนาคต 

สถานการณโรคระบาดโควิด 
19 

สงผลกระทบตอการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่ตองการการ
ติดตอประสานงานอยางเรงดวน 

ใชสื่อออนไลนในการ
ติดตอสื่อสาร เพื่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตรจะตองมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูซึ่งประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี 
ความพรอมดานการใหบริการเชน หองเรียนหองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน 
หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร WIFI และอื่น ๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่
สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณา
ไดจากตัวบงช้ีตอไปน้ี 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1        สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท  โทรศัพท  : 0829796272 
ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.สุรียพร กังสนันท  โทรศัพท  : 0829796272 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2563 
 
ผลการดําเนินงาน 
  
6.1.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ประเด็นเปาหมาย :  
        สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีความเพียงพอและเหมาะสม ทําใหจัดการเรียนการสอนไดเปนไป
ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
      หลักสูตรไดมีการเพิ่มชองทางการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลาย โดยใชวิธีการ
สัมภาษณความพึงพอใจโดยตรงจากความตองการของนักศึกษาในระหวางการเรียนการสอน เพื่อ
จะไดทราบความตองการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ชัดเจนตรงตามความตองการของ
ผูเรียน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเพื่อนํามาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมย่ิงข้ึน ดังน้ี 

        -  การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  
ทั้งในดาน แสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

        - การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉาย
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ภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนให
พรอมสําหรับใชงานรวมทั้งเครือขาย wifi ของมหาวิทยาลัย 
- การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการ หองสมุด
ของมหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
        หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูสอนทําหนาที่ตรวจสอบความพรอมของวัสดุ อุปกรณตาง 
เครื่องมือ และหองปฏิบัติการที่จะใชสําหรับการการเรียน การสอน ในแตละภาคการศึกษา โดยใน
สวนของเครื่องมือกําหนดใหมีการลงบันทึกการใชโดยในแตละครั้งของการเรียน การสอน และการ
ทําวิจัย เพื่อเปนขอมูลในการนําไปจัดการทําแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือในปงบประมาณตอ ๆ ไป โดย
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  พุทธรักษ ดูแลงานพัสดุของหลักสูตร เปนผูประสานการ
จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนกับทางคณะและมหาวิทยาลัย 
        หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาวิจัยทางคหกรรมศาสตร ดําเนินการจัดทํา
ระบบยืม-คืน เลมวิจัย ในลักษณะของหองสมุด มีการลงช่ือ และวันเวลาที่ยืม-คืน พรอมลงช่ือ
อาจารยผูรับผิดชอบในการยืม-คืนทุกครั้ง 
        หลักสูตรไดวางแผนกับอาจารยผูสอน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการการทําวิจัยของ
นักศึกษาต้ังแตการเริ่มเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เพื่อใหนักศึกษาคนควาขอมูลเพื่อกําหนดและ
สอบหัวขอวิจัย จากน้ันในภาคเรียนถัดไป ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร 
เพื่อใหนักศึกษา เริ่มเขียนโครงราง และสอบโครงรางวิจัย และสามารถเริ่มทําวิจัยไดกอนที่
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยทางคหกรรมศาสตรในภาคเรียนถัดไป โดยทางหลักสูตรได
อํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเต็มที่ ตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติการทําวิจัย ทั้งดานสถานที่ หองปฏิบัติการ และอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ตางๆ  ทําใหนักศึกษามีความพรอมในการทําวิจัยเพิ่มข้ึน สงผลใหไมมีนักศึกษาที่ติด IP ในรายวิชา
วิจัยทางคหกรรมศาสตร และมีเวลาในการเตรียมความพรอมในการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ในเวทีตาง ๆ ได โดยในปการศึกษา 2563 นักศึกษาไดมีการนําเสนองานวิจัยในรูปแบบบรรยาย 
จํานวน 7 เรื่อง ซึ่งทางหลักสูตรไดใหความสําคัญ และสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาออกนําเสนอ
งานวิจัยอยางตอเน่ือง เน่ืองจากเปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแกนักศึกษาอีกชองทางหน่ึง ที่เปด
โอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูนอกหองเรียน จากประสบการณจริงที่พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ของหลักสูตรได ทั้งยังสอดคลองกับทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ีในปการศึกษา 2563 
ไดมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพในวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI กลุม 1 จํานวน 2 เรื่อง (อยูในข้ันตอนการ review 1 เรื่องและอยูระหวาง
กระบวนการของวารสารอีก 1 เรื่อง) 
 

● มีการประเมินกระบวนการ 
        หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูหองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ในระบบโดยสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
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จากผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาในปการศึกษา 2563 
พบวา นักศึกษาใหคะแนนประเมินความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ระดับคะแนน 4.46 
อยูในระดับมาก 
         ผลการประเมินของนักศึกษาสวนใหญพบวานักศึกษามีความตองการใหมีสื่อและวิธีการ
สอนที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวมอภิปรายมากข้ึน สอดคลองกับผลการประเมินจาก
สถานประกอบการที่หลักสูตรไดสงนักศึกษาเขาฝกประสบการณพบวามีความตองการใหหลักสูตร
เพิ่มทักษะการถายทอด การนําเสนอ และการใหคําปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง
สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาที่ทําวิจัยประกอบการเรียนในรายวิชาวิจัยทางคหกรรมศาสตร 
ออกนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมและนําเสนองานวิจัยระดับชาติเพิ่มข้ึน จากการสังเกตการณ
ของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย และจากการสอบถามจากคณะกรรมการ จะเห็นไดวาการออก
นําเสนองานวิจัยในลักษณะดังกลาว ทําใหนักศึกษามีพัฒนาการทางดานทักษะการถายทอด การ
นําเสนอ และการใหคําปรึกษา มากข้ึน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเห็นควรใหมีการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูในลักษณะน้ีตอไป เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู และกระตุนให
นักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
            จากผลการประเมินจะทราบไดวาระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร ทําใหมีอุปสรรคตอการ
เรียนการสอน ทั้งน้ีหลักสูตรจะไดดําเนินการแจงแกผูดูแลระบบ นอกจากน้ีหลักสูตรรวมกับคณะใน
การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของนักศึกษา โดยแตงต้ัง ผศ.ดร.สุรียพร    กังสนันท เปนกรรมการ
จัดทําฐานขอมูลของนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อรวบรวมงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร ประสาน
กับคณะในการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของนักศึกษาตอไป โดยจัดเก็บขอมูลงานวิจัยในรปูแบบไฟล
ดิจิทัลและรูปเลมฉบับสมบูรณเพื่อจัดใหบริการในหองสมุดของหลักสูตรใหนักศึกษารุนตอไปไดใช
ประกอบการคนควาในการทําวิจัย 

             นอกจากน้ีหลักสูตรยังไดมอบหมายใหอาจารยประจํารายวิชาสํารวจอุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและจัดหาใหตามความเหมาะสมแกการเรียนการสอนใน
แตละภาคการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีอุปกรณและมีการพัฒนาทักษะทางดานอาหารและ
โภชนาการที่ทันกับยุคปจจุบัน 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
           จากการดําเนินการตามระบบกลไก ทําใหหลักสูตรสามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูได
ตรงกับความตองการของผูเรียนและอาจารยผูสอน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เห็นไดชัดจากการที่นักศึกษาและอาจารยไดมีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําเสนอสู
หนวยงานในระดับชาติได  

● มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

           จากการดําเนินการตามระบบกลไก ทําใหหลักสูตรสามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ไดตรงกับความตองการของผูเรียนและอาจารยผูสอน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เห็นไดชัดจากการที่นักศึกษาและอาจารยไดมีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถ
นําเสนอสูหนวยงานในระดับชาติได แตอยางไรก็ตามยังไมมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเผยแพรสู
ภายนอกองคกร ซึ่งยังตองมีการพัฒนาตอไป 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
     หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดเพียงพอและตรงกับความตองการของผูเรียนและอาจารย
ผูสอน 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.1-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
6.1.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นเปาหมาย :  
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
          หลักสูตรไดมีการวางแผนรับจํานวนนักศึกษาตอปการศึกษาจํานวน 40 คน ทั้งน้ีหลักสูตร
มีหองเรียนสําหรับการบรรยาย 3 หองเรียนและหองปฏิบัติการ 4 หอง โดยแบงเปนหองอาหาร
ไทย 1 หอง หองอาหารยุโรป 1 หอง หองผลิตภัณฑขนมอบ 1 หอง และหองปฏิบัติการสําหรับ
การทําวิจัยและการเรียนปฏิบัติทั่วไปอีกจํานวน 1 หอง ซึ่งพื้นที่แตละหองสามารถรองรับนักศึกษา
ไดจํานวน ไมเกิน 40 คน นอกจากน้ียังมีลานสําหรับการทํากิจกรรมเปนพื้นที่โลงซึ่งต้ังอยูช้ัน 1 
ของอาคารปฏิบัติการคหกรรม เพื่อใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมอยางอิสระและยืดหยุนตามกิจกรรม
ที่จัดได 
         หลักสูตรไดมอบหมายใหมีอาจารยผูรับผิดชอบแตละหองปฏิบัติการเพื่อคอยตรวจสอบ
ความเรียบรอยของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ อุปกรณสําหรับการปรุง
ประกอบอาหารตาง ๆ อุปกรณดานโภชนาการ หองปฏิบัติการและหองเรียนบรรยาย รวมถึงได
แจงใหนักศึกษาคอยตรวจสอบและรายงานหากมีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนจะสามารถแกไขไดทันทวงท ี
             มีชองทางในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
           จากระบบกลไกที่กําหนดไวทําใหแตละปมีการรับนักศึกษา ตามแผนรับ ไมเกินรอยละ 20 
เพื่อใหนักศึกษาไดใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่หลักสูตรจัดใหไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ยังไดมอบหมายใหมีอาจารยผูรับผิดชอบประจําแตละหองปฏิบัติการเพื่อคอยตรวจสอบ
และประเมินการใชงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา การชํารุด การสูญหายหรือหาก
ตองการซอมแซมอุปกรณหรือสิง่สนับสนุนการเรียนรูก็สามารถทําไดใหอยางทันตอเวลา โดยในสวน
ของเครื่องมือกําหนดใหมีการลงบันทึกการใชโดยในแตละครั้งของการเรียน การสอน และการทํา
วิจัย เพื่อเปนขอมูลในการนําไปจัดการทําแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือในปงบประมาณตอ ๆ ไป โดย
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  พุทธรักษ ดูแลงานพัสดุของหลักสูตร เปนผูประสานการ
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จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนกับทางคณะและมหาวิทยาลัย 

● มีการประเมินกระบวนการ 
          หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูหองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ในระบบโดยสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
จากผลการประเมิน พบวา นักศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหคะแนนการประเมิน 
อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอนมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียน จํานวนหองเรียนเพียงพอตอการ
เรียน ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณเชน โตะ เกาอี้เพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
อาคาร หองเรียน/หองปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจํานวนเพียงพอ  มีสื่อการเรียนการสอน
และอุปกรณการศึกษาที่ทันสมัยพรอมใชงานและเพียงพอตอนักศึกษามีจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตใน
ระบบไรสาย และมีคะแนนประเมินภาพรวมดานการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและระบบ
รักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ อยูในชวงระดับมากถึงมากที่สุด  

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
          จากการประเมินทราบไดวาจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีความเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด อยางไรก็ตามหลักสูตร
ไดมีการสอบถามและมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคอยตรวจสอบและแจงรายการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ เพื่อหลักสูตรจะได
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติมโดยงบประมาณสนับสนุนจากคณะตอไป 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
           จากการประเมินทําใหหลักสูตรไดมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดเพียงพอตอการ
เรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

● มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิ
สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

         จากการดําเนินการตามระบบกลไก ทําใหหลักสูตรสามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูได
ตรงกับความตองการและเพียงพอตอความตองการของผูเรียนและอาจารยผูสอน ทําใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตอยางไรก็ตามยังไมมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ ดีเพื่อเผยแพรสู
ภายนอกองคกร ซึ่งยังตองมีการพัฒนาตอไป 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
        หลักสูตรมีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอตอการเรียนการสอน 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.2-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563 หนา 145 

 

 

6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 
ประเด็นเปาหมาย :  
    ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเปนไปตามความตองการของนักศึกษาและอาจารย 
ผลการดําเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
       หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย โดยความรวมมือของคณะในการดําเนินการจัดทําแบบการประเมิน ในสวนของ
นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดจัดทํารวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

● มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
         ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย และนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดย
ผานรูปแบบทั้งสองสวนกอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

● มีการประเมินกระบวนการ 
         จากผลการประเมินในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 4.91  
คะแนน พบวามีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
 

ปการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย หมายเหตุ 

2561 4.89 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

2562 4.88 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

2563 4.91 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

และภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก คิดเปน 4.46 
คะแนน 
 

ปการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย 

หมายเหตุ 

2561 4.69 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

2562 4.39 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

2563 4.46 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
          จากการใชรูปแบบการประเมินความพึงพอใจที่หลากหลาย ทําใหหลักสูตรทราบถึงความ
ตองการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจน และสามารถ
ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดรวดเร็วข้ึน สงผลใหจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีทักษะ ในการปฏิบัติเพิ่มมากข้ึน  

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
           จากการประเมินทําใหหลักสูตรไดมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดเพียงพอตอการ
เรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

● มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

         จากการดําเนินการตามระบบกลไก ทําใหหลักสูตรสามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูได
ตรงกับความตองการและเพียงพอตอความตองการของผูเรียนและอาจารยผูสอน ทําใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตอยางไรก็ตามยังไมมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเผยแพรสู
ภายนอกองคกร ซึ่งยังตองมีการพัฒนาตอไป 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
       หลักสูตรสามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดตรงกับความตองการและเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียนและอาจารยผูสอน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.2-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย 
6.1.1-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2562 ป 2563 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรล ุ
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น 

1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับจาก
การเสนอแนะจากผูประเมิน 

ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอื่นๆ เชนการทํางาน
เปนทมี การเปนผูนํา ใหแกนักศึกษาอยางตอเน่ือง 

ความเห็นของประธานหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการ
เสนอแนะ 

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นดวยใน
ขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และวางแผนปรับ
หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการเพ่ือการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํา
กิจกรรม/ฝกอบรม และงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
ฝกอบรม อยางตอเน่ือง โดยทํากิจกรรมเสริมในวิชาการ
เตรียมฝกประสบการณ ในลักษณะการเชิญวิทยากร หรือ
ศิษยเกาที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ 

 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผูท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการ
ประเมิน 

- 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอ
ผลการประเมิน 

- 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

- 
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3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเก่ียวของ 

กระบวนการประเมิน การประเมินไดดําเนินการโดยการสงแบบสอบถามไปยังผูใช
บัณฑิต โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบ
ดําเนินการ ซึ่งไดจัดทําอยางตอเน่ืองทุกป 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผล
การประเมิน 

จุดออน : ของบัณฑิตในเรื่องภาษาอังกฤษและการสื่อสารระหวาง
ผูรวมงาน 
จุดแข็ง : ของบัณฑิตคือสูงาน รับผิดชอบ ต้ังใจทํางานสามารถ
ทํางานเปนทีมได 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอ
ผลการประเมิน 

แกไขจุดออนโดยเนนภาษาอังกฤษในการเรียนมากข้ึนในปสุดทาย
เนนการใชภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานมากข้ึน 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษเปนเอกสารประกอบการเรียนในทุก
วิชา โดยเฉพาะวิชาเฉพาะ เชน ขอสอบและเอกสารการเรียนที่
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 

  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2563 หนา 149 

 

 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถาม)ี 
ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ป
ท่ีผานมา 

ไมม ี

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถา
มี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 
2 ปท่ีผานมา 

ไมม ี
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หมวดที่ 8 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 

แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

-  ประสานกับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเสนอรายช่ือ
หนังสือที่หลักสูตรตองการใหสรรหา
เพิ่มเติมเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 
ในรายวิชาการจัดดอกไมและงานใบตอง 
การแกะสลักผักและผลไม อาหารไทย 
อาหารยุโรป 
 -  จัดทําตารางสอนสรุปของ
อาจารยผูสอนเพื่อความสะดวกของ
นักศึกษาในการติดตอ 
 -  จัดทํา มคอ.3ใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับ มคอ.5ของภาคการศึกษาที่
ผานมา 
 -  นํานักศึกษาเขารวมการสอน
ปรับพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร 
กอนเปดภาคเรียน เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษา 

กอนเริ่มปการศึกษา 2563 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
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2. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ี
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

ประสานกับสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเสนอ
รายช่ือหนังสอืที่หลักสูตร
ตองการใหสรรหา
เพิ่มเติมเพื่อใช
ประกอบการเรียนการ
สอน 

กอนเปดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

จํานวนของหนังสืออาจมีไม
เพียงพอตอความตองการของ
นักศึกษา ทั้งน้ีทางหลักสูตรเอง
อาจจะสงเสริมใหนักศึกษาใชสื่อ
การเรียนออนไลนมากข้ึน 

ประสานงานดานการ
สรรหาอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนใหเพียงพอตอ
จํานวนนักศึกษา 

กอนเปดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

อุปกรณการเรียนการสอน
บางอยางอาจไมเพียงพอตอ
นักศึกษารายบุคคล หลักสูตร
ดําเนินการใหใชเปนรายกลุม 

จัดทําตารางเวลาวางของ
อาจารยผูสอนเพื่อความ
สะดวกของนักศึกษาใน
การติดตอ 

กอนเปดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

เพิ่มความสะดวกใหนักศึกษา
สามารถตรวจสอบวันเวลาวางที่
ตรงกับอาจารยเพื่อติดตอขอ
คําปรึกษา ทําใหลดปญหา
บางอยางที่อาจจะเกิดข้ึนกับ
นักศึกษาในระหวางการเรียนได 
เน่ืองจากสามารถหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาได 

ปรับปรุง มคอ.3ให
ครอบคลุมและชัดเจน
ย่ิงข้ึน 

กอนเปดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดําเนินการในลักษณะของการ
ทวนสอบ เพิ่มความชัดเจนใหกับ
แผนการสอนของอาจารยผูสอน
แตละทาน ในแตละรายวิชาที่
รับผิดชอบสอน ทําใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
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แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ี
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

นํานักศึกษาเขารวมการ
สอนปรับพื้นฐานใน
รายวิชาคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร กอน
เปดภาคเรียน เพื่อเปน
การเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษา 

กอนเปดภาค
การศึกษาถัดไป 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

นักศึกษามีความรูความเขาใจใน
รายวิชาที่เขารวมปรับพื้นฐาน
มากข้ึน สงผลใหการเรียนใน
รายวิชาที่ตอเน่ืองมีความเขาใจ
มากข้ึน 

 
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
 ไมม ี
3.2  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด เน้ือหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)  
 ไมม ี
3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

สนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตนเองทางดานการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและ 
นานาชาติมากข้ึน 
 

4. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป 2564 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดวาจะส้ินสุดแผน ผูรับผิดชอบ 

แผนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 

พฤษภาคม 2564 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แผนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

พฤษภาคม 2564 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แผนการรับนักศึกษา การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับ
นักศึกษา 

พฤษภาคม 2564 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการ วันที่คาดวาจะส้ินสุดแผน ผูรับผิดชอบ 

แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย 
คุณภาพอาจารย และผลลัพธท่ีเกิดกับ
อาจารย 

พฤษภาคม 2564 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แผนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผูเรียน 

พฤษภาคม 2564 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แผนการดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

พฤษภาคม 2564 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 

จุดเดน 

         มีการออกแบบหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
รวมถึงเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ทําใหบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตรมีงานทํา รอยละ 100 เน่ืองจากตลาดแรงงานยังมีความ
ตองการบัณฑิตจากหลักสูตรเปนจํานวนมากสามารถประกอบธุรกิจสวนตัวได และผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจตอบัณฑิตที่จบการศึกษาของหลักสูตรอยูในระดีบดีมาก 

           หลักสูตรสงเสริมและเปดโอกาสใหนักศึกษาออกนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุม
วิชาการระดับชาติ เพื่อเสริมสรางทักษะการนําเสนอ การถายทอด และการใหคําปรึกษา ทําให
นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูการปฏิบัติงานจริงทุกข้ันตอน 

           หลักสูตรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดานการทําวิจัยประกอบการ 
เรียน สงผลใหนักศึกษามีเวลาในการเตรียมความพรอมในการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในเวที
ตาง ๆ ได 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

           ปรับปรุงกระบวนการประเมินความพึงพอใจ และ/หรือเพิ่มชองทางการประเมิน แลวนํา
ขอมูลทุกชองทางมาวิเคราะห เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและเที่ยงตรงมากข้ึน 

        สงเสริมการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดพัฒนา
ตนเองตามความเช่ียวชาญ และกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจนในการใหอาจารยเขารวมเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _ _วันที่รายงาน : _17 ม.ิย 2564__ 
 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _ __วันที่รายงาน : _17 ม.ิย 2564__ 
 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ______ ______วันที่รายงาน : _17 ม.ิย 2564__ 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ___ ____วันที่รายงาน : _17 มิ.ย 2564__ 
 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ___ ____วันที่รายงาน : _17 มิ.ย 2564__ 
 
ประธานหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารยฐิติมาพร  ศรีรักษ 

ลายเซ็น : _____ _________ วันที่รายงาน : __17 มิ.ย 2564__ 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ (รองคณบดีฝายวิชาการ) 
ลายเซ็น : _____________________________ วันที่รายงาน : _______________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ (คณบดี) 
ลายเซ็น : _____________________________ วันที่รายงาน : _______________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
3. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน 
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีปการศึกษา 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลกัสูตร 
            จากผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร เมื่อ
ประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามที่ สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 
2563  ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัว
ตั้ง

 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

ตัว
หา

ร 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  
การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดย สกอ. 

ผาน ผาน บรรล ุ ผาน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร   หลักสูตรได
มาตรฐาน 
⬜  ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณ
วุฒระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

4.01 
คะแนน 

 
คาเฉลี่ย 4.69 

บรรล ุ
4.69 

คะแนน 
ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2.2  
(ปริญญาตร)ี  
รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพ

 
รอยละ 
100 

รอยละ 100 บรรล ุ
 

5.00 
คะแนน 

 
ดีมาก 
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ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัว

ตั้ง
 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

ตัว
หา

ร 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

อิสระภายใน 1 ป 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
เฉล่ียรวม 4.85 
คะแนน 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบงช้ีที่ 3.1  
การรับนักศึกษา 

5 ขอ 4.00 คะแนน บรรล ุ
4.00 

คะแนน 
 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 3.2  
การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

5 ขอ 4.00 คะแนน บรรล ุ
4.00 

คะแนน 
ด ี

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลลัพธ
ท่ีเกิดกับนักศึกษา 

4 ขอ 3.00 คะแนน บรรล ุ
3.00 

คะแนน 
ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉล่ียรวม 3.67 
คะแนน 

องคประกอบที ่4 อาจารย 
ตัวบงช้ีที่ 4.1  
การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

 
5 ขอ 5.00 คะแนน บรรล ุ

5.00 
คะแนน 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 
คุณภาพอาจารย 

เฉล่ียรวม 5.00  คะแนน รวม 5.00  คะแนน 

รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
60 

3  
×100=60 
 

บรรล ุ
5.00 

คะแนน 
ดีมาก 

5 

รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ 
60 

4  
×100=80 

บรรล ุ
5.00 

คะแนน  
ดีมาก 

5 

ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 
80 

8.4  
×100=168 บรรล ุ

5.00 
คะแนน  

ดีมาก 
5 
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ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัว

ตั้ง
 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

ตัว
หา

ร 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบงช้ีที่ 4.3      ผล
ท่ีเกิดกับอาจารย 

5 ขอ 
 

4.00 คะแนน 
 

บรรล ุ
4.00 

คะแนน 
ด ี

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย 
เฉล่ียรวม 4.67 
คะแนน 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ีที่ 5.1  
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

5 ขอ 5 ขอ บรรล ุ
4.00 

คะแนน 

 
ด ี

ตัวบงช้ีที ่ 5.2  
การวางระบบผูสอน
และจัดการเรียนการ
สอน 

5 ขอ 5 ขอ บรรล ุ
4.00 

คะแนน 

 
ด ี

ตัวบงช้ีที่  5.3  
การประเมินผูเรียน 

4 ขอ 4 ขอ บรรล ุ
3.00 

คะแนน 
ด ี

ตัวบงช้ีที่ 5.4         
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

รอยละ 
100 

 
11 

 
 
×100=100 

บรรล ุ
5.00 

คะแนน  
ดีมาก 

11 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

เฉล่ียรวม 4.00 
คะแนน 

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีที่ 6.1  
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

5 ขอ 4.00 คะแนน 
บรรล ุ

4.00 
คะแนน 

ด ี

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
เฉล่ียรวม 4.00 

คะแนน 
ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 - 6  (54.73/13 ตัวบงช้ี) 4.21 คะแนน 
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หมายเหตุ  ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ตาราง 2 ตารางวิเคราะหองคประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

องคประกอบ 
คะแนน
ผาน 

จํานวน
ตัวบงช้ี I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน 

 
ผานการประเมิน 

  ไดมาตรฐาน 
⬜  ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 
บัณฑิต 

คะแนน
เฉลี่ย

ของทุก
ตัวบงช้ี

ใน
องคประ
กอบที่ 
2-6 

2 - - 
2.1, 
2.2 

4.85 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 
นักศึกษา 

3 - 
3.1, 
3.2 

3.3 3.67 ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบท่ี 4 
อาจารย 3 

 
4.2 

 
4.1 4.3 4.67 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผูเรียน 

4 - 

5.1, 
5.2, 
5.3 

 

5.4 4.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี  6 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

1 - 6.1 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 1 7 5 4.21 ระดับคุณภาพดีมาก 
ผลการประเมิน 13 5.00 4.00 4.34 4.21 ระดับคุณภาพดีมาก 

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบงช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบงชี้ท่ีใชประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานท่ี   จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  9 - 3.1,3.2, 
5.1 

5.3,6.1 

2.1,2.2 
3.3,5.4 

4.08 ระดับคุณภาพดีมาก 

2 4 4.2 4.1,5.2 4.3 4.50 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

รวม 13 1 7 5 4.21 ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการ
ประเมิน 

13 5.00 4.00 4.34 4.21 ระดับคุณภาพดีมาก 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2- องคประกอบท่ี 6  

จุดเดน 

1. หลักสูตร ไดสงเสริมและสรางแรงกระตุน เพื่อผลักดันใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรขอ

ย่ืนเสนอตําแหนงทางวิชาการอยางตอเน่ือง ทําใหปจจุบันมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยจํานวน 4 ทาน  

         2. บัณฑิตมีงานทํารอยละ 100 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการตีพิมพงานวิจัยในฐานขอมูลมากข้ึน 

2. สงเสริมใหมีการเตรียมความพรอมในการขอตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงที่สูงข้ึน 

         3. หลักสูตรรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนและกําหนดชวงเวลาในการเขารวม

นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการสงบทความตีพิมพ

ในวารสารวิชาการ 
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รายการขอมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online     

ปการศึกษา พ.ศ.2563 

ท่ี ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูล 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยรับผดิชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5  

2 - - --ระดับปริญญาตร ี 5  

3 - - --ระดับ ป.บัณฑิต -  

4 - - --ระดับปริญญาโท -  

5 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด   

6 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 4  

7 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ 1  

8 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 3  

9 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 1 

10 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนง
ศาสตราจารย - 

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 18  

12 
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  18 

13 
- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  8 

14 - - --จํานวนผลงานที่มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 6  

15 
- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  - 

16 - - --จํานวนผลงานที่มีการย่ืนจดสิทธิบัตร  - 

17 
- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. -  

18 - - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ  - 
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ในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 
19 - - --จํานวนผลงานที่มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ  - 
20 - - --จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  4 

21 
- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐาน ขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1  - 

22 

- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  - 

23 - - --จํานวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  - 

24 
- - --จํานวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว  - 

25 - - --จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  - 
26 - - --จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  - 

27 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  - 

28 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online  - 

29 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  - 

30 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  - 

31 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  - 

32 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  - 

33 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   - 

34 
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  - 

35 การมีงานทําของบัณฑิต   

36 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  18 

37 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลัง
สําเร็จการศึกษา  18 

38 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่  10 
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ประกอบอาชีพอิสระ) 

39 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  8 

40 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา  - 

41 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว -  

42 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  - 

43 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  - 

44 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร  - 

45 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)  11,308 

46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.69  

47 ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  - 

48 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร  - 

49 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  -  

50 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ -  

51 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ -  

52 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร -  

53 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 -  

54 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 
1 -  

55 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 -  

56 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร -  

57 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online -  
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58 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน -  

59 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ -  

60 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ -  

61 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน -  

62 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  -  

63 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) -  
 


